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Del 1. Inledning

Denna rapport utgör slutrapport1  för forskningsprojektet Timplanelösa 
skolors miljöer för lärande. Projektet är ett av de sex forskningsprojekten 
som finansierades av Timplanedelegationen inom ramen för den fem-
åriga försöksverksamheten Utan timplan – oförändrat uppdrag. 

Vårt projekt har haft som syfte att belysa vilka konsekvenser slopan-
det av timplanen får för lärarnas arbete, skolans innehåll och organise-
ring samt för elevernas bildningsgång. Studien omfattar observationer, 
bandade arbetslagsmöten, intervjuer i grupp och individuellt samt olika 
dokument från fem arbetslag i fyra skolor i tre kommuner under drygt 
tre år.

I den första delrapporten Att arbeta för godkänt 2  (Eiksson, Arvola 
& Jedmark, 20043 ) och i artikeln Skola utan timplan (Eriksson & Jede-
mark, 2004) fokuserades främst konsekvenserna för lärarnas arbete och 
skolarbetets organisering mot bakgrund av lokala traditioner och förut-
sättningar. 

I föreliggande slutrapport avser vi att diskutera frågor som handlar om 
vilka konsekvenser slopandet av timplanen får eller kan komma att få för 
elevernas bildningsgång med beaktande av skolarbetets innehåll, under-
visningens utformande samt likvärdighets- och allsidighetsuppdraget.

De skolor vars verksamhet vi följt uppvisar en betydande variation 
i hur undervisningen organiseras och genomförs. Variationen kan be-
skrivas i form av kvalitativt skilda undervisningspraktiker. Genom att 
granska hur olika undervisningspraktiker påverkats och kan komma att 

1 Vi har valt att skriva slutrapporten som en fristående text, vilket innebär att det förekom-
mer en del överlappningar med delrapport 1. I de fall upprepningarna tenderat att bli för 
omfattande har vi hänvisat till tidigare texter.
2 I fortsättningen hänvisad till som delrapport 1.
 3 En manusversion av rapporten lämnades till Timplanedelegationen våren 2003 (Arvola, 
Eriksson & Jedemark: Att arbeta för godkänt, i pdf-format).
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10 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

påverkas av att timplanen slopas kan vi diskutera möjliga konsekvenser 
för elevernas bildningsgång i en timplanelös skola. 

Rapporten består av fyra delar: Den första delen utgörs av inledningen 
och avser att ge sammanhanget för rapporten. I den andra delen tecknas 
resultatet från en kvalitativ analys där syftet har varit att kategorisera 
materialet i kvalitativt skilda undervisningspraktiker (se nedan). I den 
tredje delen används undervisningspraktikerna för att beskriva skolar-
betet i respektive arbetslag och för att diskutera urskiljbara tendenser. I 
den fjärde och avslutande delen diskuteras undervisningspraktikerna i 
relation till den slopade timplanen. 
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 ERIKSSON, ARVOLA ORLANDER, JEDEMARK 11

Undervisningspraktiker i timplanelösa skolor

Det finns få beskrivningar som synliggör klassrumsverksamheten i olika 
skolor – speciellt i de högre årskurserna. Vanligen beskrivs arbetet i sko-
lan utifrån hur arbetet är organiserat och vilken typ av kommunikations-
mönster som förekommer, t.ex. helklassundervisning, grupparbete och 
individuellt arbete (Granström, 2003). Denna indelning tenderar dock 
att bli rätt grov. För att närmare kunna identifiera skillnader mellan olika 
klassrumsverksamheter som vid en snabb blick framträder som likartade 
behövs uppenbarligen andra typer av datamaterial och analyser. Eriks-
son (1999) visar t.ex. att eget arbete i de lägra årskurserna inte självklart 
kan ses som ett enhetligt arbetssätt. Genom att analysera uppgifternas 
utformning, lärarens relationer till eleverna och strategier för att upprätta 
ordning i klassen kunde två typer av eget arbete urskiljas. För att dels 
få syn på förändringar i skolan (som ofta beskrivs som oförändrad) och 
dels förstå såväl tidigare som pågående förändringar, behöver det som 
sker i klassrummet granskas närmare (Klette, 2004).

Det datamaterial vi har producerat, som bygger på både klassrums-
observationer4, intervjuer med lärare och elever5 och bandade arbets-
lagsmöten6, ger underlag för andra slags analyser av verksamheten. Det 
som med traditionell indelning framstår som helklassundervisning och 
individuellt arbete ges här en mera nyanserad beskrivning.

En studie av undervisningspraktiker

Studien i sin helhet utgår från verksamhetsteoretiska antaganden om 
att mänskliga verksamheter upprätthålls och utvecklas för att svara mot 
olika behov och syften (jfr t.ex. Chaiklin, 2002; Davydov, 1988; Enge- 
ström, 1999; Leontev, 1986)7. Komplexa verksamheter som skolan byggs 

 4 I relation till respektive arbetslag (5 st) ingår 12–16 fältobservationsdagar (ca 6h/dag). 
Totalt omfattar klassrumsobservationerna drygt 70 dagar (drygt 350 timmar).
 5 Elevintervjuerna omfattar individuella elevintervjuer genomförda med 41 elever (6–9 
elever från respektive arbetslag) under vårterminen 2004 när de gick i årskurs åtta. Därtill 
har gruppintervjuer med ett tiotal elever genomförts i Öst- och Västskolan.
6 Datamaterialet insamlat i relation till arbetslagens arbete redovisas i delrapport 1.
 7 För en närmare metodisk beskrivning hänvisas till delrapport 1.
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12 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

vanligen upp av olika delverksamheter, mer eller mindre ihopflätade 
med varandra. Dessa delverksamheter kan också benämnas praktiker. 
Det som karakteriserar en praktik kan identifieras genom att studera vad 
det är som pågår; vad det är som ska åstadkommas, vem som gör vad 
och med hjälp av vilka redskap. Att delta i en praktik av ett visst slag 
innebär möjligheter för deltagarna att tillägna sig de i praktiken inbäd-
dade kunskaperna, normerna och värderingarna. Mot bakgrund av detta 
har vi valt att analysera det sammantagna datamaterialet med fokus på 
klassrumsobservationerna och elevintervjuerna för att identifiera vilka 
varierande undervisningspraktiker eleverna erbjuds att delta i tillsam-
mans med lärarna. Mera konkret har vi i analysen fokuserat vad lärarna 
har för mål med aktiviteterna, hur skolarbetet är organiserat, vilka typer 
av uppgifter eleverna arbetar med, vem som gör vad och med vilka red-
skap, vem som ansvarar för vad. Genom att se vad som karakteriserar 
olika undervisningspraktiker på detta sätt skapas också förutsättningar 
för att säga något om vad eleverna genom deltagandet har möjlighet att 
lära sig. Sammantaget har vi analyserat vilka kvalitativt skilda under-
visningspraktiker som utformas i den timplanelösa skolan. Vad är ka-
rakteristiskt för de undervisningspraktiker som eleverna möter? På vilka 
olika sätt hanteras innehållet i skilda praktiker? Vad krävs av eleven för 
att vara framgångsrik i en viss undervisningspraktik? Utformas skilda 
praktiker för olika elevgrupper?

Undervisningspraktikerna

Följer man skolarbetet under lärarnas möten och i klassen framträder en 
mycket komplex verksamhet, där flera olika aspekter flyter in i varandra. 
För att kunna skapa tydlighet har vi valt att analysera hela det samman-
tagna materialet för att urskilja vad som framstår som kvalitativt skilda 
undervisningspraktiker. Detta innebär att respektive undervisningsprak-
tik karakteriseras med hjälp av observationer från olika skolor. Genom 
att på detta sätt renodla skilda undervisningspraktiker får vi kvalitativt 
skilda kategorier som därefter kan användas för att diskutera hur den 
konkreta verksamheten inom respektive arbetslag ser ut. Det som kate-
goriserats som en undervisningspraktik kan således inte på ett enkelt sätt 
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kopplas samman med hur arbetet i ett arbetslag bedrivs. Analysarbetet 
resulterade i sex kvalitativt skilda undervisningspraktiker:
 Självreglerande undervisningspraktik 
 Redovisningsorienterad undervisningspraktik 
 Sammanhangsskapande undervisningspraktik 
 Läroboksstyrd undervisningspraktik
 Baskunskapstränande undervisningspraktik
 Demokratifostrande undervisningspraktik

Självreglerande undervisningspraktik – Uppgifterna och undervisningen 
organiseras vanligen som eget arbete. I denna praktik arbetar eleverna 
självständigt med att utforma sin personliga och till viss del privata stu-
diegång. Arbetet innebär att eleven bedömer vad han/hon behöver arbeta 
med – vilka uppgifter som måste prioriteras. Vidare planerar eleven 
när, hur och ibland också var arbetet ska genomföras. Det planerade 
arbetet genomförs sedan under eget ansvar. Eleven ansvarar också för 
att utvärdera sin egen arbetsinsats. Eleverna förväntas lära sig bedöma 
sina starka och svaga sidor men också att utveckla självinsikt om vilken 
typ av stöd och hjälp han/hon behöver. Lärarna delegerar en stor del av 
undervisningsarbetet till eleverna.

I denna praktik sker en stor del av kommunikationen mellan läraren 
och den enskilda eleven skriftligt. Uppgifterna utformas så att de är själv-
instruerande. I loggböcker skriver eleverna sin planering och utvärdering 
och i den kan läraren ge skriftliga kommentarer. De mera långsiktiga 
utvecklingsmålen skrivs in i individuella planer.

Redovisningsorienterad undervisningspraktik – Arbetet organiseras 
vanligen i form av ämnesintegrerade projekt. Elevernas uppgift är att 
självständigt söka, bearbeta och sammanställa information för att sedan 
på olika sätt presentera resultatet för hela klassen. Eleverna tränas att 
bearbeta informationen från olika källor på ett sätt som gör att produkten 
framstår som egenproducerad. Att därefter kunna presentera informa-
tionen på ett kreativt och intresseväckande sätt framstår som centralt. 
Speciell stort värde ges muntliga presentationer som framförs personligt 
och utan att läsa innantill. Redovisningarna har flera syften, dels ska 
eleven träna presentationsteknik och dels är det under redovisningstillfäl-
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14 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

let som eleverna ska kunna bilda sig en helhetsuppfattning om det som 
sammantaget studerats inom projektets ram. Praktiken möjliggör för 
eleverna att utveckla förtrogenhet med hur man tillsammans med andra 
(med olika former av arbetsfördelning) kan bearbeta och presentera ett 
sakområde för andra.

Läraren intar i denna praktik främst en processhandledande roll i re-
lation till elevernas arbete. Alla lärare som involveras i aktuellt projekt 
förväntas kunna ansvara för merparten av den handledning eleverna 
behöver oberoende av ämneskompetens. 

Sammanhangsskapande undervisningspraktik – Innehållet i under-
visningen väljs ut i syfte att ge elever möjlighet att förstå sig själv och 
sin omvärld med hjälp av olika typer av ämneskunskaper. Genom att 
använda elevernas erfarenheter i bearbetningen av ett specifikt ämnesin-
nehåll ges eleverna möjlighet att erfara sammanhang mellan olika ämnen 
och mellan sig själv och ämnesinnehållet. Lärarledda klassrumsdiskus-
sioner ger en ram inom vilken olika ämnesinnehåll och olika typer av 
arbetsuppgifter (individuellt bänkarbete såväl som arbete i grupp) kan 
relateras. I dessa diskussioner förväntas elever utveckla sina egna ar-
gument och erfarenheter. Läraren ansvarar för att hjälpa eleverna att se 
samband och relationer mellan det ämnesmässiga innehållet och elev-
ernas erfarenheter. 

De sammanhang som läraren skapar är tänkta att hjälpa eleverna att 
relatera det kunskapsområde som behandlas till deras egna erfarenheter 
av omvärlden, utvecklade i eller utanför skolan. Eleverna kan förhålla 
sig och ta ställning i ämnesrelaterade frågor och se relationer mellan 
olika ämnen. 

Läroboksstyrd undervisningspraktik – Innehållet – stoffet – i under-
visningen väljs ut och organiseras av eller med stöd av de läroböcker 
(läromedel) som är valda för ämnet och årskursen. I undervisningen 
organiserar läraren olika aktiviteter där elevernas kunskapsinhämtande 
kan övas, förhöras och prövas. Genom att bearbeta och sekvensera stoffet 
på olika sätt vill läraren underlätta för elevernas lärande. 

Eleverna kan i denna undervisningspraktik lära sig att hantera kun-
skaper som fakta och att producera (reproducera) svar på frågor ställda 
av läraren och/eller skolboken. Kunskap behandlas som något som finns 
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utanför individen och som med olika tekniker kan överföras till och 
memoreras av eleverna. Man kan ha mycket eller lite kunskaper och 
kunskaper kan värderas med hjälp av facit av olika slag. Läroboken 
och/eller lärarens betoningar ger eleverna vägledning i vad de förväntas 
fokusera. 

Baskunskapstränande undervisningspraktik – För elever som inte 
klarar av att utveckla det som lärarna identifierat som de mest grund-
läggande baskunskaperna inom ramen för den ordinarie undervisningen, 
organiseras en skild studiegång. Vanligen handlar det om baskunskaps-
träning i matematik och engelska. De elever som deltar i denna praktik 
får en reducerad och förenklad läroplan. Undervisningens innehåll an-
passas till den nivå elevernas tidigare kunskaper anses motsvara.

Eleverna förväntas delta i baskunskapstränande undervisningsprak-
tiker med flit och uthållighet. Samtidigt förväntas eleverna inse sina be-
gränsningar och att känna tillfredsställelse med det de lär sig bemästra. 

Läraren erbjuder många tillfällen till repetition men försöker också på 
många olika sätt lotsa eleven förbi det som framstår som problematiskt. 
Läraren försöker välja ett stoff som uppfattas som det mest grundläg-
gande för grundskolan.

Demokratifostrande undervisningspraktik – Demokratifostrande un-
dervisningspraktiker organiseras vanligen som ett skilt innehåll på sär-
skilda tider. I denna praktik ska eleverna genom erfarenheter tränas i att 
t.ex. samarbeta och kunna arbeta efter demokratiska principer. Genom 
demokratifostran förväntas eleverna ha lättare att fungera i skolan och 
som framtida medlem i ett demokratiskt samhälle. De aktiviteter kring 
samspel och demokrati som utgör basen i denna undervisningspraktik 
arrangeras ofta som särskilda aktiviteter utanför det ordinarie skolarbetet. 
De förmågor som tränas ses som generella förmågor som kan tränas vid 
särskilda tillfällen utan koppling till skolans övriga arbete med att få alla 
elever att klara målen.
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16 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

Tabell 1 De sex undervisningspraktikerna i sammanfattning.

Själv-
reglerande
undervis-
ningspraktik

Redovisning-
sorienterad
undervis-
ningspraktik

Samman-
hangsska-
pande 
undervis-
ningspraktik

Läroboks-
styrd
undervis-
ningspraktik

 
Baskunskap-
stränande
undervis-
ningspraktik

 
Demokrati-
fostrande
undervis-
ningspraktik

Lärarna planerar och skapar 
förutsättningar för elevstyrt 
lärande
Självinstruerande uppgifter 
(beting) 
Arbetet organiseras som 
eget arbete / egen planering 
Utbruten schemafri tid som 
eleverna kan styra över

Ämnesintegrerade pro-jekt 
Eleverna arbetar i grupper 
med ansvar för ett delom-
råde / fördjupning i projektet
Arbetspass läggs ut på 
schema (inte ämnet). Sche-
malagd lärare ansvarar för 
ifrågavarande arbetspass

Helklassundervisning
Lärarna väljer innehåll och 
försöker hitta kopplingar 
mellan innehållet och elev-
ernas erfarenheter
Arbetet sker på tematid 
under ansvarig lärare eller 
inom ett ämne tillsammans 
med ämnesläraren

Helklassundervisning
Innehållet är givet av 
läroboken
Undervisningen är ämnesor-
ganiserad på schemalagda 
tider

 
Individuellt, smågrupper 
eller nivågruppering
Lärarna väljer utifrån ett 
givet pensum vad som ska 
ses som baskunskaper
Undervisningen sker samti-
digt som övriga klassen eller 
som särskild tid
 
I helklass eller i grupp
Lärarna skapar förutsät-
tningar för samverkan/ 
demokratiska processer
Organiseras som särskilda 
enstaka tillfällen eller som 
teman/ projekt

Organisation
Delar av undervisningen 
delegeras till eleverna.Varje 
elev upprättar en egen plan, 
genomför och utvärderar sitt 
arbete.
Planering och utvärdering 
dokumenteras av eleverna i en 
loggbok
Skriftlig kommunikation 
lärare-elev 
Eleverna medverkar till att 
göra upp utvecklingsplaner / 
individuella planer

Eleverna söker, sammanställer 
och presenterar information i 
relation till valt tema 
Inhämtad information ska 
omvandlas till egna ord
Arbetet utformas till en 
slutprodukt som presenteras 
inför andra
Lärarna handleder – ibland som 
sakkunnig

Lärarna leder arbetet i klassen
Arbete med olika uppgifter i 
grupp och individuellt 
Lärarledda klassrumsdis-
kussioner i syfte att skapa 
sammanhang mellan elevers 
erfarenheter och ämnes- 
innehåll.

Läraren leder arbetet i klassen 
utifrån läroboken: organiserar 
och sekvenserar innehållet för 
omväxlande arbete
Ibland lärarledda genomgångar 
för att förbereda för individu-
ella / gruppuppgifter
 
Läraren leder arbetet med 
eleverna 
Läraren förenklar, tydlig-
gör och lotsar eleverna förbi 
svårigheter
Eleverna tränar förelagda 
uppgifter

 
Läraren leder alt deltar på lika 
villkor som eleverna
Samspel tränas med sam-
spelsövningar / demokratiska 
processer övas med demokra-
tiska processer 
Eleverna genomför övningar, 
klassråd, debatter osv.

Genomförande
Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- skapa en personlig studiegång 
utifrån förutsättningar och ambi-tion
- kommunicera skriftligt
- ta ansvar för sina uppgifter och sin 
kunskapsutveckling
- värdera sitt lärande och sina 
arbetsprestationer och bedöma sitt 
behov av hjälp

Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- samla, sammanställa information 
på olika sätt
- arbeta i grupp och fördela arbe-tet
- ta ansvar för att en produkt blir 
färdig 
- göra varierande presentationer 
(gärna kreativa/konstnärliga)

Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- koppla ämneskunskaper till före-
teelser och erfarenheter utanför 
skolan
- förstå sig själv i relation till 
omvärlden
- delta i diskussioner som kopplar 
samman olika företeelser med 
varandra

Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- tillägna sig ett givet pensum
- lära sig bedöma sitt arbete gente-
mot facit
- utifrån läraren / läroboken bedöma 
vad som räknas som viktig kunskap
 
Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- följa lärarledda instruktioner / 
lotsningar
- träna grundläggande basfärdigheter
- se skolarbetet som en fråga om 
uthållighet och flit
- inse sina begränsningar
 
Eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att
- delta i demokratiska processer
- samspela med andra
- att följa / använda / utnyttja  
överenskomna spelregler

Förmågor 
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Del 2. Undervisningspraktikerna

I detta avsnitt beskrivs de sex undervisningspraktikerna utifrån det sam-
mantagna datamaterialet, d.v.s. intervjuer med elever och lärare, fältan-
teckningar från klassrumsobservationer, insamlade dokument (uppgif-
ter, individuella planer o.s.v.) och bandade arbetslagsmöten. För att öka 
förutsättningarna för att jämföra de olika undervisningspraktikerna har 
vi valt att strukturera beskrivningarna likartat: 
 Hur är undervisningen organiserad (med beaktande av bland an-

nat tid, uppgifter och redskap)?
 Hur genomförs undervisningen (vem gör vad, på vilka sätt och 

med vilka redskap)?
 Vilka förmågor kan eleverna utveckla (vad kan den som behärs-

kar praktiken)?

De tre första undervisningspraktikerna som presenteras – självreglering-
en, redovisningen och sammanhanget – bygger i hög utsträckning på 
aktiviteter som lärarna förknippar med timplanelös verksamhet. Framfö-
rallt den självreglerande undervisningspraktiken och den redovisningso-
rienterade undervisningspraktiken uppfattas som lättare att upprätta när 
lärarna inte behöver ha kontroll över hur många timmar varje ämne får. 
Den självreglerande undervisningspraktiken är elevstyrd och individuell 
medan den redovisningsorienterade praktiken och den sammanhangs-
skapande undervisningspraktiken i högre utsträckning är lärarstyrd och 
kollektiv.

De tre övriga undervisningspraktikerna – baskunskapstränande, lä-
roboksstyrd och demokratifostrande – kan inte på samma sätt relateras 
till timplanelösheten. Den baskunskapstränande undervisningspraktiken 
upprättas vanligen som en lösning inom ramen för någon av de andra 
undervisningspraktikerna – med undantag av demokratifostran – för 
elever som ses som svaga. Timplanelösheten legitimerar i viss utsträck-
ning upprättandet av en sådan praktik, även om dessa elever också före 
försöket med timplanelösverksamhet inleddes fått skild undervisning. 
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18 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

Den läroboksstyrda undervisningspraktiken representerar den undervis-
ning som utgör ”vardagen” inom alla skolor. En demokratifostrande 
undervisningspraktik organiseras vanligen som en från skolans övriga 
verksamhet skild praktik, där samspel och demokratiska processer utgör 
både arbetssätt och innehåll. 

De sex undervisningspraktikerna som beskrivs nedan används sedan 
som redskap för att beskriva de timplanelösa skolornas konkreta verk-
samhet. 
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Den självreglerande undervisningspraktiken

I den självreglerande undervisningspraktiken, där målet är att eleverna 
ska utveckla förmåga till självreglering, skapar lärarna det de uppfat-
tar som förutsättningar för att eleverna ska kunna överta ansvaret för 
det egna lärandet. Att få möjligheter till ett individuellt ansvar för och 
inflytande över sina studier antas öka elevernas känsla av engagemang 
och intresse, vilket i sin tur antas bidra till att de lättare klarar av skol-
arbetet. Optimalt bör varje elev kunna utforma sin egen studiegång 
och själv ha kontroll över skolarbetet, vilket bl.a. handlar om att kunna 
fatta beslut om när och hur arbetet ska utföras. Vilket resultat arbetet 
ska leda till, framförallt uttryckt i form av betyg, bör eleverna också 
ha kontroll över. Elevernas personliga idéer och initiativ ska tillvaratas 
och premieras. 

Undervisningens organisation – ett delegerat läraruppdrag

Undervisningspraktiken, som organiseras för att eleverna ska kunna 
överta ett allt större ansvar för sitt lärande, sträcker sig utöver klassrum-
mets ramar både för lärarna och för eleverna. Lärarnas planering handlar 
om att skapa förutsättningar för att eleverna skall kunna överta ansvaret 
för genomförandet av undervisningen. Stora delar av de uppgifter lä-
rarna tidigare ansvarade för inom klassens ram delegeras till eleverna. 
Lärarens ansvar gäller främst det som sker före och efter det som utgör 
den egentliga lektionstiden. När eleverna under lektionstid arbetar med 
sina uppgifter kan läraren fungera som handledare åt enskilda elever. De 
elever som arbetar självständigt kan genomföra allt arbete utan inbland-
ning från lärarens sida. Arbetet kan delvis utföras på andra tider och på 
andra platser än under de schemalagda och skolförlagda lektionerna. 

Loggboken utgör ett av de viktigaste redskapen för att få arbetet i 
självreglerande undervisningspraktiken att fungera. Den ska fungera som 
stöd för eleverna när de arbetar, men den ska också ge läraren möjlig-
het till inblick i elevernas arbete. För att eleverna inte bara ska göra 
sina uppgifter försöker lärarna förmå eleverna att i loggboken reflektera 
både över vad de vill göra och hur det har gått. Vidare använder lärarna 
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20 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

loggboken för att ge eleverna goda råd. 
Individuella planer i form av avtal upprättas mellan läraren, eleven 

och föräldrarna och fungerar som utgångspunkt för att granska hur upp-
gjorda överenskommelser fungerar. Om en elev har problem försöker 
läraren hitta vägar för hur eleven ska kunna förbättra sina prestationer. 
Eleven förväntas lära sig be om hjälp, antingen av någon lärare eller av 
sina föräldrar. Vidare kan det handla om att eleven måste bearbeta sina 
attityder till skolarbetet

Tiden. För att möjliggöra för eleverna att driva sin egen utbildning 
måste lärarna, inom ramen för skoldagarna, skapa en tid som eleverna 
kan förfoga över. Den tid som frigörs ska eleverna sedan planera. Den 
tid som eleverna förfogar över kan, om de inte hinner med allt skolar-
bete, behöva kompletteras med tid utanför skolschemat. Den elevstyrda 
tiden rubriceras på schemat som eget arbete, egen planering, elevens 
val, flextid osv.
Ulla: Vi har bestämt att det ska vara flextid istället. Det kommer att vara fyra 
flexpass i veckan, ett varje förmiddag, måndag till torsdag, ett varje eftermiddag, 
måndag till torsdag. Exakt tid kan jag inte säga ännu. Ungefär en timma. (Arbets-
lagsmöte, Nordskolan 040604 s1-2) 

Uppgifterna. De självinstruerande – och ibland självrättande – uppgif-
terna utgör motorn i den självreglerande undervisningspraktiken. De är 
vanligen utvecklade i relation till ett ämne, uppgifter som anknyter till 
flera ämnen är ovanliga. Genom att utforma sådana uppgifter skapar lä-
rarna förutsättningar för eleverna att genomföra sitt arbete på egen hand 
och vid tider som eleverna själva bestämmer. Planerna och uppföljningen 
ska eleverna dokumentera i loggboken. Lärarna styr indirekt elevernas 
arbete genom uppgifterna. Den kommunikation som är nödvändig för 
att eleverna ska veta vad de ska göra i en specifik uppgift förmedlas 
skriftligt i uppgifterna. 

På gränsen till liv 
Du ska under arbetsområdet skaffa dig kunskaper om följande:
 Vad ett virus och en bakterie är
 Vilka olika bakterier som finns
 Hur ett virus fungerar
 Vad dessa kan orsaka i din kropp
 Veta varför du ibland vaccinerar dig
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 Veta vad ordet inkubationstid betyder
 Förstå varför det ej är bra att äta penicillin för ofta
Redovisningen sker i små grupper om 4-5 elever i varje grupp. Ni kommer 
att få diskussionsfrågor att diskutera tillsammans. Bella går runt och lyssnar 
under redovisningens gång och varje grupp sammanfattar vad ni kommit 
fram till.
Detta arbetet ska göras med hjälp av anvisade läroböcker. Varje elev uppma-
nas genomföra x-antal uppgifter före redovisningen. (Beting som delades ut 
till eleverna i åk 7, Nordskolan 021008) 

En del uppgifter utformas så att eleven på förhand kan välja betygsnivå. 
Ett prov eller arbete kan utformas så att eleverna kan välja mellan G-
uppgifter, VG-uppgifter eller MVG-uppgifter. 

Intervjuare: Vet du hur man ska göra om man vill ha högre betyg?
Egil: Ja, det beror väl på vad det är för ämne men det är väl att visa att man 
vill ha ett högre betyg och försöka liksom göra det vad som krävs i det ämnet 
för att få ett högt betyg.
Intervjuare: Hur vet man vad som krävs för att få ett högre betyg?
Egil: Ja, man får väl sådan här… Oftast så till exempel SO eller matte så finns 
det en g-del sen en vg-, mvg-del och om man vill ha högre betyg så får man 
väl satsa på den högre betygsdelen. Sen verkligen se till att man kan den bra. 
(Elevintervju, Nordskolan våren 2004)

Undervisningens genomförande – elevens ansvar

I och med det delegerade uppdraget övertar eleverna stora delar av det 
som tidigare utgjorde lärarens uppgifter, t.ex. planering, val och genom-
gång av innehåll, utvärdering. Eleverna arbetar självständigt och under 
eget ansvar. De ska också bilda sig en uppfattning om sina eventuella 
svårigheter och sin utveckling. 

Att planera och utvärdera eget arbete. Utgående från de ramar och 
uppgifter lärarna skapar planerar eleverna det dagliga arbetet. I enlighet 
med planeringen förväntas eleven sedan genomföra arbetet. Planeringen 
ska innehålla mål för vad eleven ska lära sig (vanligen uttryckt i termer 
av vad som ska göras). 

Uppföljningsdagen inleds med att läraren ber eleverna skriva målen för da-
gens arbete i loggboken. Varje sida i loggboken är indelad i två spalter; i den 
ena skriver eleverna vad de ska göra under dagen och i den andra skriver de 
vid dagens slut vad de har gjort. Loggboken förvaras i klassen och läraren 
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skriver emellanåt kommentarer i den. Erik skriver i sin loggbok8:
Planering v 45   
Sv   
Deckaren   
SO   
Forska om KKK  
No   
Tobak o Alkohol  
Ma    
Räkna (Utdrag ur fältanteckningar, Nordskolan 031106)

I elevernas planeringsarbete ingår också att fatta beslut om vilka kun-
skapskällor som är lämpliga att använda. Det kan handla om Internet, 
uppslagsverk, intervjuer, läroböcker osv. Läraren undviker att ta på sig 
rollen som ämnesexpert och ställer sällan upp som källa för elevernas 
kunskapssökande. I loggboken förväntas eleverna också reflektera över 
sitt lärande när de utvärderar sitt eget arbete. 

Instruktioner för utvärderingen (stencil utdelad till eleverna):
Utvärdering
Skriv alltid berättande, d.v.s. skriv med hela meningar.
1 Utvärdera varje mål som du skrivit för varje ämne.
Därefter:
2 Vad tyckte du har gått riktigt bra idag?
3 Vad ska du bli bättre på till nästa gång?
4 Skriv lite om hur du tycker att din arbetsvecka varit (Utdrag ur fältanteck-
ningar, Nordskolan 021017)

Utvärderingen av det eleven har gjort under dagen blir en del av de upp-
gifter som eleverna arbetar med. Ibland kan det bidra till en uppfattning 
om att det är viktigare att arbetet är gjort än hur det är genomfört.

Läraren uppmanar eleverna att sätta sig ner och skriva dagens utvärdering.
Observatören sitter bredvid Eskil när han skriver sin utvärdering och ber 
honom om lov att få läsa det han skriver. Han samtycker och skjuter boken 
närmare observatören som då kan läsa vad han skriver. I början av dagen hade 
han skrivit att han skulle arbeta med NO. När han kommer till raden för NO i 
loggboken så säger han högt för sig själv att han hade glömt att han skulle ha 

8 Lärare och elever har gett sitt tillstånd till att läsa i och skriva av delar av texterna i några 
av loggböckerna. Alla namn är fingerade.
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arbetat med boken. Därefter tar han upp NO-boken och frågar sin bänkgranne 
”vilka sidor skulle vi läsa?” När Eskil fått svar på sin fråga slår han upp NO-
boken och efter ca en-två sekunder slår han igen boken. I loggboken skriver 
han sedan på raden för utvärdering:
”Läste lite NO. Det gick snabbt” (Utdrag ur fältanteckningar, Nordskolan 
031106)

Att arbeta under ansvar. Vid genomförandet av uppgifterna får eleverna 
ibland välja var i skolan de vill sitta och arbeta. Att sitta i klassrummet är 
inte en självklarhet – hela skolan kan användas för studier. I undantags-
fall kan en eller ett par elever få tillstånd att arbeta utanför skolan. Att 
gå ut på stan för att t.ex. genomföra intervjuer ses som mera acceptabelt 
än att arbeta hemma. En del elever säger sig ha bättre datorer hemma 
och kan få tillåtelse att gå hem och arbeta. Vad eleverna får bestämma 
över är beroende på vad läraren uppfattar att eleven kan ta ansvar för. 
Vad det betyder att arbeta under ansvar är något som återkommande 
diskuteras. Av sådana diskussioner i klass och av de överenskommelser 
som har fattats kan man utläsa att det är viktigt att ta ansvar för sin egen 
koncentration och att inte sitta sysslolös.

På en plansch i klassrummet anges:
Arbete under ansvar   
Kunna planera ett arbete  
Välja en bra arbetsplats  
Arbeta koncentrerat  
Inte störa andra   
Inte ”vandra” eller sitta sysslolös
Redovisa i rätt tid (Fältanteckningar, Nordskolan 031208)

Att ta ansvar för den egna utvecklingen. För det mera långsiktiga utveck-
lingsarbetet upprättas olika slags planerings- och uppföljningsdokument. 
Individuella utvecklingsplaner framträder som speciellt viktiga för att 
både eleven, föräldrarna och lärarna ska veta vilka insatser som behövs. 
Beslut mellan skolan, eleven och föräldrarna förhandlas fram i återkom-
mande samtal. Individuella planer kan utformas så att varje elev skriver 
planen i jag-form. Eleven skriver vad han/hon är bra på, vad han/hon 
ska bli bättre på och hur det ska gå till. Vidare framgår det av planen vad 
målsman och skolan kan hjälpa till med. 
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I Nordskolan har man en blankett med en förtryckt inledningsmening och ef-
ter det finns det tomma rader där eleven själv skriver det de kommer överens 
om under samtalet:
Jag har tillsammans med mina föräldrar och lärare bestämt att ställa upp föl-
jande mål för tiden fram till nästa utvecklingssamtal.
bra på: 
tala inför klassen, försöka få igång ett arbete 
bli bättre på: 
redovisa svar, göra läxor
föräldrar: 
kan tjata om läxor (pojke i årskurs 8 uppgift insamlat i Nordskolan vt 2004)
—-
Jag har tillsammans med mina föräldrar och lärare bestämt att ställa upp föl-
jande mål för tiden fram till nästa utvecklingssamtal.
Bra på: 
Koncentrationsförmåga – matematik 
Bättre på: 
egna idéer i No, testa! ifrågasätt!
Ska gå till så här: 
säga till på en gång
Bättre på: 
fördjupa mig mer i matte
Ska gå till så här: 
inte göra hela gröna spåret, jobba med 9:ans uppgifter
Målsman: 
uppmuntra – bolla idéer
Skolan: 
inget speciellt (flicka i årskurs 8 uppgift insamlat i Nordskolan vt 2004)
—-
Jag har tillsammans med mina föräldrar och lärare bestämt att ställa upp föl-
jande mål för tiden fram till nästa utvecklingssamtal.
bra på: 
estet-ämnena, ta ansvar
bättre på:
Att utveckla mina svar mera. Plugga mera och prata med läraren
att koncentrera mig mer.
Be om lässtöd av föräldrarna. Inte sitta bredvid pratiga personer. (pojke i 
årskurs 8 uppgift insamlat i Nordskolan vt 2004)
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Utöver att föräldrarna deltar i utvecklingssamtalen och utifrån dem back-
ar upp eleven med det stöd som efterfrågas, tillskrivs föräldrarna även 
en avgörande betydelse för hur eleverna klarar sig i skolan. 

Agda Då tänker jag så här, jag tänker i dina banor då. Då kan föräldrarna hjäl-
pa till lite extra om vi säger att det är svenska, stöttar upp lite ’gör nu svenska, 
har du inga läxor som vi kan hjälpa dig med?’ De kan puffa upp ämnet högt 
upp, eller i det läget som man ser utvecklingen ligger då. Det kan ju också 
vara att man vill att den här eleven ska komma upp till VG eller vad det nu 
blir, MVG. Då kan man ju också hjälpa till. Jag ser studierna väldigt mycket 
som tredelat ansvar. Hemmet är lika involverat som jag är i deras studiegång. 
(Arbetslagsmöte, Nordskolan 030923 s11)

Att ta ansvar för den egna utvecklingen innebär att man som elev också 
tar ansvar för sina betyg. Eleverna har en klar bild över vad de behöver 
göra för att få godkända betyg. De har också idéer om vad som krävs av 
dem om de vill satsa på högre betyg. Att utforma t.ex. egna idéer och 
egna teorier ses som säkra kort för att få högre betyg.

Eva: /…/ det är ju mycket det här med analyser, man ska tänka själv och säga 
så här, jag tror, jag tycker, man ska hela tiden utveckla sina egna idéer och en 
massa sådant. På G-nivån då är det ofta så här ren fakta som man ska kunna 
på proven. Om man ska satsa på dom högre betygen då brukar det ofta vara 
indelat i flera delar, så finns det en del, så här VG-, MVG och då ska man 
liksom kunna analysera själv och så. /…/ till exempel på proven, då är det 
ofta så att det är indelat i flera delar, så G-nivån är det så här ren fakta, vad är 
det och det. Och sen på VG och MVG varför tror du att det är så här? Sen så 
ska man liksom utveckla själv. Det är det som skiljer.
Intervjuare: Berätta åt mig, när du säger så, är det då en del uppgifter som 
mer riktar sig mot G och en del uppgifter som mera riktar sig mot VG och 
MVG?
Eva: Ja, och om man gör VG och MVG då ska man ha klarat av G också.
Intervjuare: Ja, så att man liksom göra alla uppgifter?
Eva: Och sedan som sista uppgifterna det beror liksom på hur bra man skri-
vit dom så dom kan sätta VG, det finns inte uppgifter bara för VG och bara 
MVG, utan det är hur bra man skriver på dom uppgifterna som betygen sätts 
utifrån. (Elevintervju, Nordskolan våren 2004).
—-
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Intervjuare: Hur skall man göra för att få högre betyg?
Emilia: Då skall man.. man skall inte tänka så här att ja men det här behöver 
jag säkert inte göra för det har inte Britt sagt i No eller någonting, att man 
skall kunna men man kanske skall läsa litet till /…/ så egna idéer, har jag 
uppfattat att är viktigt. Egna teorier och egna idéer. Och sen är det bättre att 
kunna för mycket än för litet. /…/ Man skall göra sitt bästa och typ vara glad 
och positiv, jag vet inte (Elevintervju, Nordskolan våren 2004).

Lärarens uppgift. I denna undervisningspraktik utgör den individuella 
handledningen av eleverna ett viktigt inslag. Det individuella arbetet 
frigör lärartid som används för individuell handledning. En del av hand-
ledningen genomförs genom att läraren sitter ner bredvid en elev eller 
en mindre grupp elever och samtalar kring något. Att ge handledning 
i skriftlig form möjliggör för eleven att ”ta emot” handledningen vid 
den tidpunkt eleven väljer. Loggboken fungerar som redskap för lärar-
nas skriftliga handledning. Lärarna förväntar sig att eleverna bedömer 
när och med vad de behöver hjälp av lärarna. Mycket av rådgivningen 
är också inriktad på att stödja eleverna att välja rätt uppgifter och rätt 
svårighetsgrad. 

Välkommen tillbaka /…/ Jag hoppas du haft en härlig sommar. Innan du 
börjar planera vill jag att du skriver ner tre saker som du vill förbättra – när 
det gäller skolarbetet – under höstterminen. Tänk nu på allt vi pratat om på 
utvecklingssamtalen så att /…/ blir ett riktigt bra läsår för dig. Jag håller 
tummarna! Har du funderingar kring betyg så fråga mig gärna. (Utdrag ur 
Elis loggbok / fältanteckningar, Nordskolan 031106)

Med hjälp av handledning kan läraren signalera hur eleven sköter sitt 
skolarbete. För att underlätta för elevernas självständiga arbete ger lä-
raren olika förslag på strategier. Det kan handla om att ange hållpunkter 
för när olika saker bör vara klara, att påminna om deadlines och prov, 
att ge förslag på källor där eleverna kan söka kunskaper. 

Tänk nu på vad vi pratade om. Jag vet och ser att du kan arbeta riktigt bra 
ibland…
Arbetade du ’bara’ med svenska idag!!! Det fanns mycket annat … Matte t.ex. 
(Utdrag ur Elis loggbok/Fältanteckningar, Nordskolan 031106)
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Förmågor – att reglera sig själv och ta ansvar 
för det egna lärandet

Grundläggande i denna praktik är att utveckla förmåga att följa skriftliga 
instruktioner och planera sitt arbete. I denna praktik behöver eleverna 
utveckla förmåga att bedöma sina starka och svaga sidor. De behöver 
också lära sig reflektera över hur de lär sig för att utifrån detta planera 
sina studier – sin kunskapsutveckling. 

Den självreglerande undervisningspraktiken präglas i hög utsträck-
ning av att kommunikationen mellan lärare och elev sker skriftligt. Detta 
ställer krav på elevernas skriftspråkliga kompetenser. Det är således 
inte bara de skriftliga instruktionerna i uppgifterna eleverna behöver 
behärska, utan de behöver också kunna ta emot skriftligt formulerad 
handledning. Loggboken har en central roll i relation till utvecklandet 
av elevernas förmåga att i skrift explicitgöra och formulera mål för det 
självständiga arbetet, liksom för att i efterhand skriftligt reflektera över 
genomfört arbete. Eleverna skolas med andra ord in i ett skriftspråkligt 
bruk som är av ett annat slag än det som av tradition präglat skolan. 

Den som inom denna praktik uppfattas som kompetent av andra elever 
har förmåga att komma med ”egna idéer och teorier”. Ett självständigt 
förhållningssätt till de uppgifter man arbetar med framstår som önskvärt 
– lärarna vill inte att eleverna oreflekterat ska så att säga flytta informa-
tion från boken / Internet. Ett sätt att visa läraren att man har processat 
informationen är att skriva med egna ord, d.v.s. hitta andra ord än de 
som anges i texten. 

En kommunikation som till stor del bygger på ett sådant skriftspråk-
ligt redskap som loggboken, ger förutsättningar för att utveckla skrift-
språkliga kompetenser som t.ex. att kunna hantera den tidsfördröjning 
som uppstår från det att läraren samlar in loggböckerna till den tidpunkt 
eleverna läser lärarnas skriftliga respons på deras planering / utvärde-
ring / eventuella frågor. Responsen på det som är aktuellt för eleven när 
han eller hon skriver i loggboken kommer vid ett annat tillfälle. För de 
elever som är skickliga i denna praktik kan denna tidsfördröjning bidra 
till utvecklandet av en förmåga att se sitt eget arbete både här och nu och 
som något som pågår över tid. De vet att de måste planera för det de ska 
göra under dagen samtidigt som de inväntar kommentarer från läraren 
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som kan vägleda dem för det framtida arbetet. För en elev som är ovan 
med praktiken kan en sådan tidsfördröjning innebära att det som skrivs 
i loggboken har till uppgift att tillfredsställa läraren.

Loggboken och de självinstruerande uppgifterna som centrala redskap 
för arbetets genomförande ger förutsättningar för en privat kommunika-
tion mellan läraren och eleverna. Läraren kan utforma sina kommentarer 
utgående från de behov han/hon uppfattar att eleven just nu står inför. 
Denna privata kommunikation innebär också möjligheter för lärare / 
elev att utveckla en mera personlig relation till varandra – det som sägs 
behöver inte sägas inför hela klassen. 

På ett övergripande plan har eleverna inom denna praktik möjligheter 
att utveckla förmåga att självständigt planera, ta ansvar för genomför-
andet, bedöma de egna insatserna och dra upp riktlinjer för hur deras 
lärande kan utvecklas. Detta ställer krav på att eleverna har en tillräcklig 
och realistisk uppfattning om vad som behöver prioriteras, hur lång tid 
arbetet kräver och om de egna svagheterna / problemen. Vidare behöver 
eleverna ha förmåga att bedöma hur olika problem eller tillkortakom-
manden kan hanteras och vilka insatser som behöver göras för att kor-
rigera den egna arbetsinsatsen utifrån de krav som ställs. 
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Den redovisningsorienterade undervisningspraktiken 

I den redovisningsorienterade undervisningspraktiken är målet att 
eleverna utvecklar förmåga att sammanställa information och presen-
tera den. Lärarna skapar förutsättningar för eleverna att inom ramen 
för ämnesintegrerade projekt träna sig att välja lämplig information, 
processa den och slutligen presentera den för andra på ett varierat och 
intresseväckande sätt. Det arbete eleverna gör ska resultera i någon form 
av slutprodukt där den bearbetade informationen presenteras i form av 
planscher, häften, radioprogram osv. Elevernas intresse och engagemang 
för arbetet förväntas bli starkare om de får möjlighet att själva välja t.ex. 
fördjupningsområde, källor och presentationsform. 

Undervisningens organisering – produktstyrt lärande

Undervisningen organiseras i form av ämnesintegrerade projekt som 
skapar en ram inom vilken enskilda elever eller grupper av elever kan 
fördjupa sig i något delområde och/eller någon aspekt. 

Tiden. En viktig förutsättning för att eleverna ska kunna söka och 
redovisa information är att det ges tid för informationssökningen. Tid 
att färdigställa materialet och att träna på ett redovisningsframförande 
ges också hög prioritet. För att möjliggöra att det finns tillräckligt med 
tid för ett projekt "bidrar" de lärare som medverkar i projektet med sina 
lektioner och handleder eleverna under lektioner som de är schemalagda 
på. Genom att lektioner från olika ämnen under projektperioden kan 
tas i anspråk behöver eleverna inte avbryta arbetet för att en lektion tar 
slut. Arbetet med det aktuella arbetsmomentet kan slutföras genom att 
en annan lärare tar över.

Uppgifterna – projektorganiserad undervisning. Lärarna vill att de 
olika projekten ska vara intresseväckande och gärna relatera till elever-
nas vardagserfarenheter. Lärarna har en idé om att arbetet i olika projekt 
kan ge elever möjligheter att ta sig an delar och aspekter av verklighe-
ten som den är beskaffad. Projekten har vanligen inte sin upprinnelse i 
frågeställningar som eleverna har ställt utan skapas snarare utifrån vad 
lärarna uppfattar att det är dags att ta itu med. Vid skapande av ett projekt 
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försöker lärarna ”få in” flera olika ämnen. Ibland uppfattar lärarna att ett 
ämne fungerar som huvudämne medan det i andra projekt inte är möjligt 
att göra en sådan uppdelning.

Observatör: Men ett sådant här tema som ’vetenskap/religion’, hur många 
ämnen inbegriper det då? 
Mikaela: Övergripande över NO.
Gustav: Och SO.
Lena: Och svenska.
Susanne: Fick ni in teknik också där?
Mikaela: Ja, det är det väl. Det är ju teknikhistoria.
Susanne: Ja, visst det kan det vara men jag frågade om ni fick det?
Mikaela: Vi tog bl a upp Leonard da Vinci och det handlar väl om teknik.
Observatör: Nordiska djur? Vilka ämnen var då inbegripna?
Mikaela: Nja..mer..
Observatör: Mer NO kanske? 
Mikaela: Några menar att det var mycket svenska. Jag skulle vilja säga det 
inte var inriktat på själva biologin. Det var mycket kring skrivprocessen. För 
det är för kort tid att gå in på olika djurgrupper. Ska man prata djur behöver 
man rätt så mycket mer tid än bara två veckor. (Arbetslagsmöte, Sydväst 
040211)9 

Svenska uppfattas vanligen som ett självklart ämne i alla projekt med 
motiveringen att eleverna ska skriva något och/eller göra muntliga pre-
sentationer. Att kunna anknyta projektet till bildämnet ses många gånger 
som önskvärt och detta ämne får då fungera som resurs för att elevernas 
presentationer ska bli estetiskt tilltalande. Ämnen som språk och mate-
matik uppfattas som svårare att integrera i de olika projekten.

Redovisningens funktion och form. Arbetet drivs mot en slutprodukt 
som ska presenteras för de övriga i klassen. Vad som ska utgöra slut-
produkten och hur den ska redovisas är en central fråga som finns med 
från det att projektet introduceras för eleverna fram till att projektet är 
avslutat. De redovisningar eleverna ska göra förväntas vara både be-
gripliga för andra, estetiskt tilltalande och varierande och de gestaltas 
vanligen i form av en bestående produkt. Presentationerna bör variera 

9 Detta är ett exempel på en diskussion där ämnesrepresentanten inte uppfattar att projektet 
behandlar hennes ämne trots att de andra lärarna ser just detta ämne som överordnat. I vårt 
material har vi flera belägg på liknande situationer.
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från ett projekt till ett annat, t.ex. väggtidningar, teaterpjäser, böcker 
eller radioprogram. 

Susanne: Men det gjordes i form av ett nyhetsprogram. Själva redovisningen. 
Då gjorde dom ett reportage från ett jordbävningsdrabbat land t ex. Sedan 
gjorde dom en egen väderkarta där jag hade gått igenom olika symboler. 
/.../
Lena: Och så gör dom en jingel också, en signaturmelodi. Väldigt trevligt 
faktiskt. 
Susanne: Och så filmade dom alltihop. Ni kan ju kika på filmerna. Vi har väl 
kvar filmerna?
Lena: Det hoppas jag. 
Gustaf: Det funkade.
Observatör: Då hade ni gjort en fördelning innan temat påbörjades?
Lena: Då hade vi ju delat ut…Dom var då i olika grupper och så hade dom 
någon katastrof dom skulle ta hand om. (Arbetslagsmöte, Sydväst 040211)

Slutprodukten ses således som en viktig del i det projektorganiserade 
arbetet. Eleverna ska kunna uppleva att det de gör är till nytta för 
andra.

Susanne: Men om man nu gör mål, för det gjorde vi ju i 7:an. Vi gjorde upp 
en planering med hela klassen, hur mycket tid det skulle ta och söka informa-
tion, hur mycket tid det skulle ta att skriva arbetena /…/ Ja, målet var ju att vi 
skulle ha ett prov på det till slut. Att dom skulle göra egna frågor på sina egna 
arbeten som dom andra i klassen skulle få arbeta med för att dom skulle se att 
dom inte gjorde någonting som bara lämnades in till en lärare för att bedömas. 
Utan dom verkligen gjorde något som faktiskt skulle användas till någonting 
(Arbetslagsmöte, Sydväst, 011112).

Undervisningens genomförande – från fakta till planscher

Att söka information. Vad som ses som viktigt att lära sig i relation till ett 
projekt kan utläsas i de instruktioner lärarna ger. Vanligen anges vad det 
är för typ av information eleverna bör hitta och sammanställa. I relation 
till projektet väljer de ett område att fördjupa sig i. Av instruktionen kan 
eleverna utläsa hur de ska arbeta (individuellt eller i grupp) och under 
hur lång tid. Vidare får de information om vilka lektioner (och lärare) 
som står till förfogande och vilka förväntningar som ställs på slutproduk-
ten. Inom ramen för det valda fördjupningsområdet kan eleverna i stor 
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utsträckning själva besluta vad de vill fokusera. Valet av fördjupnings-
område ger dem en ram för informationssökningen. Vad som presenteras 
vid redovisningen kommer att i stor utsträckning att präglas av vilken 
information de hittar och uppfattar som relevanta.

Projekten genomförs vanligen som grupparbete även om eleverna för-
delar olika uppgifter inom gruppen. Eleverna har till uppgift att hitta var 
den efterfrågade informationen kan hämtas och hur olika informations-
källors tillförlitlighet kan bedömas. Lärarna ser gärna att eleverna inte 
bara använder Internet utan försöker också presentera lämpliga böcker.

Bosse: Jag tycker också att det är viktigt det här att vi försöker verka mer 
mot att dom har en övergripande idé att man har en idé i huvudet om vad 
man ska göra. Dom är så otroligt beroende av datorerna. Jag tycker att är det 
liksom, att dom inte hittar en bok, och så är inte någon dator ledig – då blir 
det väldigt mycket, då kommer man in: ’Men jobbar inte ni med någonting?’ 
’Näe de är ingen dator ledig å liksom vi kommer inte’… vad gör man då? 
Ofta gör man ju något som har med hela konceptet att göra, att man planerar 
mer exakt – hur ska jag lägga upp det? Att man gör något annat i stället då… 
Liksom, det finns alltid nånting man kan göra fastän inte en dator är ledig 
(Arbetslagsmöte, Sydväst, 2001).

Att redovisa sina kunskaper. Redovisningarna utgör en stor del av arbetet 
och eleverna förväntas träna olika presentationstekniker. De ska avgöra 
vilken information som är nödvändig för att presentationen skall kunna 
göras intressant och heltäckande. Just variationen i slutprodukten och 
redovisningsformerna framstår som centralt. Men också hur man ska 
uppföra sig under en redovisning är viktigt.Klass 6 i arbetslag Sydväst 
håller på med ett projekt om Vetenskapsmän. Eleverna har arbetat med 
projektet i ett par veckor på de timmar som på schemat är markerade med 
AP (arbetspass). Den lärare som är schemalagd på lektionen ansvarar 
för handledningen just då. Detta betyder att olika lärare fungerar som 
handledare under olika lektioner. 

Varje grupp ska söka information om en vetenskapsman och producera en 
väggplansch. Vidare ska eleverna förbereda sig för en kort muntlig presenta-
tion. 
Det är dags för redovisning av projektet Vetenskapsmän. Närvarande är 
lärarna Lena, Mikaela och Gustav. Klockan är 11.40 och eleverna uppmanas 
sätta sig ner.
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Gustav: Nu vet ni att det är den stora dagen för redovisning. Vad gäller?
E1: Lyssna
E2: Visa respekt
E3: Applådera 
Gustav: Vi börjar med Leos grupp 
Tre pojkar går fram med en plansch som de sätter upp på whiteboard-tavlan 
med magneter. Eleverna berättar att de har arbetat med Alfred Nobel. Det är 
tyst i klassen medan eleverna under ca 7 minuter presenterar faktauppgifter 
om Alfred Nobel. Efter det säger Gustav att en av tjejgrupperna ska presen-
tera. En grupp flickor presenterar sitt arbete om Isaac Newton. Den presenta-
tionen räcker också ca 7 minuter. Därefter presenterar en pojkgrupp sitt arbete 
om Tycho Brahe. Presentationen är mycket kortfattad och två av lärarna 
kompletterar med en berättelse om Brahe. Därefter uppmanar Gustav gruppen 
med Arkimedes att gå fram.
Sedan presenterar en grupp flickor sitt arbete om Charles Darwin. Efter pre-
sentationen frågar Mikaela om gruppen hittat något om kyrkans inställning. 
Flickorna ruskar på huvudet och Gustav ber gruppen som arbetat med Galileo 
Galilei fortsätta. Presentationen är mycket kortfattad och lärarna hjälper ele-
verna att berätta lite mera genom att ställa följdfrågor. Genom följdfrågorna 
kan flickorna berätta att Galilei sa att jorden inte stod i centrum. En grupp 
elever ger därefter en kort presentation av Albert Einstein och Lena berättar 
att Einstein hade dyslexi.
Mikaela: Hur blev han bemött?
E: Vet inte
Mikaela: Han fick Nobelpriset och han ruckade på synen av fysiken.
Lärarna för över diskussionen till Einsteins problem i skolan och betonar att 
intelligens inte har med dyslexi att göra. Den sista gruppen som arbetat med 
Leonardo Da Vinci består av två pojkar där den ena pojken är sjuk. Mikaela 
hjälper till vid presentationen och berättar om Da Vinci. Under hela presen-
tationen är det främst läraren som står för det mesta av presentationen. Några 
elever ställer frågor om kyrkan var för eller emot honom och om det var han 
som målade Mona Lisa. Mikaela svarar jakande. Gustav tar över och ritar en 
schablonmässig karta över Italien.
Gustav: Italien fanns inte på den tiden. Det var många mycket små länder. På 
1800-talet skapades Italien.
Da Vinci var den sista av alla åtta vetenskapsmän som eleverna arbetat med. 
Sammantaget hade presentationerna klarats av på 60 minuter. Lärarna avslu-
tade med att ge kommentarer till eleverna samtidigt som Gustav skriver på 
tavlan (se bilden på följande sida) 
Gustav: Det var bra! Ni var duktiga på att ha kontakt med publiken. Ni kunde 
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ha använt OH-apparaten. Likaså kunde ni ha använt karta.
Lena: En sak jag saknade var en tidslinje. 
Mikaela: Man ska inte prata för fort, försök tänka på det (Utdrag ur fältan-
teckningar, Sydväst 030130).

Lärarens uppgift är att fungera som support och handledare. Det är främst 
lärarens handledande kompetens som efterfrågas – att kunna hjälpa 
eleverna att veta var och eventuellt hur de kan söka kunskap. Läraren ska 
också kunna bedöma hur elever väljer organisera arbetet för att arbetet 
ska kunna färdigställas. Eleverna förväntas inhämta informationen från 
olika källor och handledningen kan därför riktas mot att hjälpa dem att 
söka och presentera informationen. Varje lärare antas ha tillräckligt god 
allmänbildning för att kunna fungera som handledare.

Bosse: Jag tycker inte att det.. visst, dom kommer kanske och frågar ”ska vi 
ta med oss historieböckerna?” Men mer problematiskt än så tycker jag inte 
att det har varit. Men det där att man ska utveckla. Det blir ju mera att Gustav 
kanske får sätta igång arbeten och sedan fortsätter vi på svenskan. Jag för-
söker så gott jag kan att förklara. 
Gustav: Nä, men det är bra. Jag har gått igenom atomen. Men det var lätt. 
[Gustav är SO-lärare]
Susanne: Genetiken?
Gustav: Genetiken behöver jag bli bättre på.
Bosse: Men samtidigt ska det väl vara utvecklande att jobba som lärare också.
Gustav: Det är ju otroligt viktigt. (Arbetslagsmöte, Sydväst) 
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Att vara handledare förutsätter också en förmåga att se när den egna 
kompetensen inte räcker till, när det behövs en mer ämnesspecifik kom-
petens. I de fall specifika ämneskompetenser krävs kan eleven antingen 
söka upp ifrågavarande lärare eller vänta till ett annat arbetspass. Alla 
lärare anses ha ett gemensamt ansvar utifrån föreställningen att alla kan 
hjälpa eleverna med informationshanteringen.

Bosse: Om vi tar en sådan sak att om vi anser att det är lättare att jobba äm-
nesövergripande om man har arbetslag och jobbar relativt tätt tillsammans 
med lärare som har dom andra ämnena. Då är ju det här en idealisk form ef-
tersom här i detta arbetslaget, i detta rum, sitter folk som har alla ämnena och 
alla klasser /…/ Det där blir bara ett problem om du ser läraren i rollen som 
den traditionella kunskapsförmedlaren. Ser man det mer som lärare /…/ som 
handledare så har du en helt annan situation där jag kan säga så här ’du, jag 
vet inte heller hur det funkar men Martin finns ju där och vi kanske kan hjäl-
pas åt för att reda ut det här’. Mera på något sätt bistå med redskapen för att 
dom själva ska finna information och hitta kunskapen. Dessutom lär man sig 
något själv också. (Arbetslagsmöte, Sydväst, 021204)

Förmågor – att söka, bearbeta och presentera information

I en produktorienterad undervisningspraktik erbjuds eleverna möjlig-
heter att utveckla förmåga att med självständighet kunna söka, värdera, 
bearbeta relevant information och sammanställa den till en för andra 
intressant och begriplig framställning. De elever som inför andra kan 
presentera det gruppen kommit fram till på ett varierat och kreativt sätt 
ses som speciellt kunniga. I denna undervisningspraktik ses eleverna 
också som kompetenta deltagare om de hittar mångsidig och nyanserad 
information (fakta) från olika källor och därefter sammanställer all in-
formation på ett sätt som skapar en helhet. Kunniga elever kan processa 
information från olika källor så att den framstår som egenproducerad, 
d.v.s. skrivet med egna ord. Lärarna värdesätter att eleverna inte gör 
det för enkelt för sig. Att använda olika uppslagsverk och andra texter 
från biblioteket ses därmed som mera avancerat än att kopiera texter 
från Internet. Likaså värdesätts det att elever använder andra källor än 
de lärarna gett förslag på – egna initiativ framstår således som särskilt 
önskvärda. När det gäller slutprodukten ska den helst ha en konstnär-
lig och personlig form. Det förväntas också av kunniga elever att de i 
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sin tur, vid presentationstillfället, kan informera andra – både sakligt 
korrekt, intresseväckande och estetiskt tilltalande, något som ses som 
ett uttryck för kreativitet. Ett muntligt framförande som hålls fritt från 
ett skrivet manus och med god publikkontakt ses som ett bevis för att 
eleverna kan sin sak.

Elevernas förväntas också kunna informera sig via andras presenta-
tioner. Genom att alla i klassen har arbetat med olika delar inom ett och 
samma projekt är det möjligt för eleverna att skapa sig en sammanhäng-
ande bild av de olika delarna i projektet. De olika redovisningarna skall 
sammantaget ge eleverna kunskaper om ett helt område. 

Särskilt vid presentationstillfället kan eleverna således bilda sig en 
uppfattning om vad som räknas som ett bra arbete och en bra presenta-
tion. Av lärarnas kommentarer kan eleverna utläsa vad de behöver tänka 
på till nästa projekt. 

Slutprodukten och genomförandet av presentationen framstår som 
viktigare än sakinnehållet, något som förstärks i ovanstående exempel 
när Lena säger att hon saknade en tidslinje. Detta uttalande har tolkats 
som att lärarna förväntade sig att eleverna själva borde ha förstått att 
de antingen skulle ha ordnat planscherna i tidsföljd eller att ha ritat en 
tidslinje på tavlan. Eftersom de olika vetenskapsmännen presenterades 
i en slumpmässig ordning (i en ordning lärarna bestämde) och eleverna 
satte upp sina planscher på tavlan där de fick plats, uppstod inte heller en 
möjlighet att se en tidsordning med stöd av planscherna. Det gick inte att 
utläsa att lärarna hade några särskilda innehållsliga intresseområden som 
de ville lyfta och förtydliga under presentationerna. Det som betonades 
av lärarna gällde inte innehållet utan vad som krävs när eleverna skulle 
genomföra en presentation. Lärarna hade under hela projekttiden, vid 
olika tillfällen, betonat att eleverna skulle arbeta fram stödord för att 
presentationen skulle bli trevlig. 

I denna praktik kan eleverna utveckla förmåga att hantera olika infor-
mationskällor. De inbjuds till att bli förtrogna med hur man i liknande 
situationer tillsammans med andra (med olika former av arbetsfördel-
ning) kan bearbeta och presentera ett sakområde för andra. Vidare kan de 
utveckla förmåga att planera sitt arbete tidsmässigt så att en acceptabel 
slutprodukt kan åstadkommas. 
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Den sammanhangsskapande undervisningspraktiken

En sammanhangsskapande undervisningspraktik har som mål att elever-
na utvecklar förmåga att förstå sig själv och sin omvärld med hjälp av 
ämneskunskaper. Att använda aspekter av elevernas erfarenheter för att 
skapa ett sammanhang för att bearbeta och/eller relatera till ett specifikt 
ämnesinnehåll ökar förutsättningarna för elevernas förståelse, engage-
mang och intresse för skolarbetet enligt lärarnas uppfattning. Denna typ 
av undervisningspraktik ger elever möjlighet att utveckla sin förmåga 
att se relationer mellan olika ämnen.

Undervisningens organisering – innehållsfokusering

I en sammanhangsskapande undervisning strävar läraren efter att upp-
rätta ett samband mellan temaområdet och elevernas erfarenheter. För att 
göra detta använder läraren sina kunskaper om den aktuella elevgruppen. 
Det kan handla om att känna till vad eleverna arbetat med tidigare eller 
vad som är aktuellt för de ungdomskulturer som engagerar eleverna t.ex. 
gällande litteratur, film, mode, fritidsaktiviteter. Det kan också handla 
om elevernas närmiljö: var och hur de bor, vad det är för slags samhälle, 
vad deras föräldrar gör osv. Ett sammanhang kan också upprättas genom 
att ämnesinnehållet relateras till eller tar sin utgångspunkt i för eleverna 
dagsaktuella händelser. 

Undervisningen organiseras vanligen som lärarledda tematiserade 
lektioner i helklass kombinerat med individuella uppgifter (bänkarbete) 
och grupparbeten10. Det kan t.ex. handla om att tematisera undervisning-
ens innehåll antingen inom ett ämne eller med hjälp av olika ämnen. 
Ämnesövergripande teman skapas för att ett specifikt innehåll / fenomen 
ska kunna stärkas genom att olika ämnen erbjuder en varierande kun-
skapsbas. Därför framstår det också som en viktig ämnesdidaktisk fråga 
för lärarna att avgöra vilka ämnen som kopplas samman för att erbjuda 
elever möjligheter att skapa en fördjupad ämnesförståelse och kunna 
relatera till olika ämnesperspektiv. Att skapa sammanhang förutsätter 

10 Till det yttre kan en sammanhangsskapande undervisning vara svår att skilja från den 
traditionella undervisningspraktiken
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att läraren är medveten om i vilken riktning arbetet skall styras för att 
eleverna skall utveckla en förståelse för ämnesrelaterade frågor.

Intervjuare: Då är ’konflikter’ i årskurs 9. Det låter lite grand som ett SO 
tema?
Janne: Ja, det är historia, religion, geografi och samhällskunskap.
Intervjuare: Dom får titta på olika typer av konflikter?
Janne: Dom får se hur kartor förändrades, hur olika block bildades
Barbro: Och vad detta berodde på och vilka gubbar som varit i spel innan och 
vilka faktorer som kanske drev på det här.
Intervjuare: Började ni i några dagsaktuella konflikter då?
Janne: Det passade ju jättebra med Irak-konflikten.
Barbro: Där började vi med ett litet bråk, du och jag. Så vi hade en liten kon-
flikt, Janne och jag. Som en liten start.
Janne: Så började vi diskutera varför har då detta hänt? Vad var andra värld-
skriget? Vad är det som leder fram till världskrigen?
Barbro: Innan dess hade vi tagit alla ismerna som kommer på 1800-talet och 
växer fram. Konservatism och liberalism.
Intervjuare: Så eleverna kunde använda sig av tidigare kunskaper?
Barbro: Ja, politisk historia. Och vad hände då med den gränsen? Och då 
kunde några.. då hade dom fått lite av Janne och lite av mig och då kunde 
dom dra egna slutsatser. (Sydväst 040226)

Undervisningens genomförande – sammanhang som bakgrund och 
innehåll

Det tema läraren väljer bearbetas i klassen på olika sätt över en längre 
tid. Den sammanhangsskapande undervisningspraktiken finns inte givet 
i vare sig ämnet eller i uppgiften utan uppstår genom att läraren på olika 
sätt hjälper eleverna att relatera ämneskunskaperna till elevernas erfa-
renheter. På detta sätt uppstår sammanhanget i situationen.

Tema Stadsplanering pågår i årskurs åtta under ca 2–3 lektioner per vecka i 
två veckors tid. Temat inleddes redan i årskurs sju med att temat gavs en hi-
storisk inramning med diskussioner kring frågor som rörde varför människor 
bor i samhällen och varför byars/städers utseende förändras. Eleverna fick 
därefter rita byar och städer från olika epoker, ex en vikingaby. Under årskurs 
åtta skapar eleverna en planritning för ett mindre samhälle. Temat avslutas i 
årskurs nio (vt 2005) då eleverna bygger modeller av de hus och byggnader 
de ritat in på planritningen de arbetat fram i årskurs åtta.
När observatören kommer in i klassen (under två lektioner) håller eleverna på 
och färdigställer en detaljerad planritning över ett mindre samhälle. Läraren 
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har på förhand bestämt några saker:
 samhället ska vara ca 900 x 900 m i kvadrat.
 eleverna ska arbeta i grupper där varje grupp ansvarar för en 30x30 cm 

stor ruta = en niondedel. 
 längs ytterkanten av samhället går ett järnvägsspår
 en landsväg (90 km/h) skär igenom delar av samhället. (Fältanteckningar, 

arbetslag Sydost 030915-16)

De villkor läraren gett för planritningen kan förstås i relation till hur 
samhället eleverna bor i ser ut. Däremot är det inte någon som talar om 
modellen som en modell av det egna samhället. Huruvida sådana diskus-
sioner förts under andra lektioner framkommer inte under våra besök. 
En järnväg ligger i ytterkanten av samhället även om det idag inte längre 
stannar några tåg. En landsväg (70 km/h) går i utkanten av samhället. 
Den yta modellsamhället ska byggas i är av ungefär samma storlek som 
deras eget samhälle.

Läraren kommer in i klassen och ställer sig vid katedern
Lärare: Vad är det vi gör?
Elev: Vi gör ritningar av ett samhälle.
Lärare: Vi började med detta i sjuan. Järnvägen och landsvägen var given. 
Sedan diskuterade vi i ett historiskt perspektiv. I år har ni ritat detaljerat 
30x30 [storleken på de rutor eleverna arbetar med]. Nästa år ska vi bygga 
modeller.
Lärare: Viktigt nu att ni samordnar. T.ex. vägar. /…/ (Fältanteckningar, ar-
betslag Sydost 030915-16)

Av elevernas arbete kan man se att de konstruerar ritningen både utgå-
ende från vad som finns i deras eget samhälle men också utgående från 
vad de kanske önskar skulle finnas.

Kommentarer som: Här finns bion. Ska vi ha ett bad? eller Här ligger en bil-
fabrik (en mindre fabrik finns i deras samhälle) hörs när jag går runt i klassen. 
Följande dag 13–14.30 Eleverna lägger samman sina delar (30x30 cm stora 
rutorna) och det mesta fungerar. En grupp som ritat ett bostadsområde har 
inte någon infart till området på angränsande ruta. Läraren diskuterar boende, 
avstånd och arbetsvägar. Hur långt kan man tänka sig att pendla? 
Senare visar läraren exempel på stadsplaneringar från olika tidsepoker på OH. 
Den första är över ett samhälle på 1800-talet Den andra bilden föreställer ett 
svenskt samhälle på 1200-talet och samma ort på 1800-talet. En tredje bild 
från samma ort på 2000-talet. Läraren diskuterar hur stadsplaneringar förän-
dras över tid och vad som orsakar olika utvecklingslinjer. När läraren visar 

Eriksson595_SKIP_var_2uppl.indd   39 2008-01-08   15:56:07



40 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

den tredje bilden frågar han eleverna om de vet vilken stad det är. Några ele-
ver svarar genast att det är New York. Läraren säger att det skulle det kunna 
vara men att det faktiskt är Mariehamn. Men om man inte känner till skalan 
är de väldigt lika i sin planlösning. Städer som byggdes i mitten av 1800-talet 
planerades ofta på ett sätt som liknar New York. (Fältanteckningar, arbetslag 
Sydost 030915-16)

Ett sammanhang kan också skapas genom att utgå från något som läraren 
vet att eleverna har både erfarenheter och intresse av.

Tema Fantasy utgör stommen för all undervisning i engelska för eleverna i 
årskurs sju under en hel termin. Läraren använder inte någon lärobok utan 
bygger undervisningen på en engelsk fackbok om fantasy som genre. Ele-
verna har tidigare under höstens lektioner i svenska läst och refererat olika 
fantasyböcker, därmed vet läraren att alla elever har läst någon fantasybok. 
Lektionen som hänvisas till nedan hålls i slutet av januari, d.v.s. eleverna har 
arbetat med temat ca tre veckor.
Lärare: Please stand up. [eleverna ställer sig upp] Good morning. [nickar åt 
eleverna att sätta sig] Please, discuss the questions on the paper [håller upp 
ett papper] two and two. Don’t write the answers. Only English – om jag hör 
svenska blir jag förkrossad.
Eleverna börjar prata två och två kring frågorna pappret som de haft hemma 
som läxa:
1. In a fantasy story a hero has got a quest. What does that mean?
2. Can you give an example from a fantasy book where the hero has got a 
quest?
3. Why does a fantasy story progress slowly?
4. What does this mean? ‘Then Draco challenges Harry to a Midnight Duel 
with magic wands’. ‘But it turns out that Malfoy is playing a trick that night, 
Harry comes face to face with a three-headed dog’
Lärare: Fyran får ni skriva [hänvisar till fråga fyra på pappret som de ska 
översätta]
Läraren påkallar elevernas uppmärksamhet och börjar gå igenom frågorna:
Lärare: What is a quest?
Eleverna förklarar på engelska. Läraren går igenom de olika frågorna och 
eleverna svarar både i relation till Harry Potter som det hänvisas till på 
pappret men också i relation till andra böcker de har erfarenhet av t.ex. Sagan 
om ringen, Trollkarlen från OZ och Narnia. När en elev nämner Narnia frågar 
läraren om de kan säga vad det är som gör att Narnia kan betraktas som en 
fantasy story. Eleverna förklarar med hjälp av de begrepp som finns i den 
uppgift de just arbetat med [ord som quest, hero, the story progresses slowly]. 
När läraren kommer till fråga fyra säger han: Översätt till svenska! Can you 
help me out? Eleverna ger förslag på översättningar.
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Lärare: Märker ni, när Elina översätter så kan man inte översätta ord för ord. 
Det är olika ordföljd.
Läraren delar ut en lapp till varje elev och berättar att de ska göra ett kort 
ordförhör [översätta ord från svenska till engelska]. Eleverna arbetar enskilt 
och när de är klara vänder de sin lapp upp och ner. Läraren uppmanar dem 
att byta lapp med den som sitter bredvid. Läraren skriver därefter upp de 
engelska orden på tavlan och ber eleverna markera om det kompisen skrivit är 
rätt eller fel.

Läraren samlar in lapparna
Lärare: Jag vill titta på hur ni klarat er så jag samlar in lapparna. 
Därefter instruerar läraren eleverna [instruktionerna har läraren skrivit på 
tavlan, där står bl.a att eleverna två och två ska hitta (muntligt) på en fantasy-
story. Innan eleverna börjar arbeta med de olika uppgifterna säger läraren 
att: ’när ni jobbar två och två behöver ni några fantasy-ord. Läraren skriver 
upp ett antal ord på tavlan – en del ber han om förslag på från eleverna. Den 
samlade listan utgörs av orden: ’quest, challenge, magic, wands, torches 
sword, Melinda/Mervin’. Läraren upprepar att när eleverna ska skapa sin egen 
fantasy story så ska dessa ord ingå. Efter en stund går läraren runt och lyssnar 
på några elevers fantasy story. Lektionen avslutas. (Fältanteckningar, arbets-
lag Sydost åk 7, 030131)

Lärarens ansvar – Lärarledda diskussioner utgör ett centralt inslag för 
att hjälpa eleverna att förstå olika samband. Diskussionerna präglas 
också av lärarens strävan att förmå eleverna att utveckla sina argument. 
Eleverna förväntas således bidra till diskussionerna med sina egna er-
farenheter och åsikter. De återkommande diskussionerna förutsätter att 
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läraren har förmåga att bedöma hur elevernas resonemang och argument 
kan utvecklas och fördjupas. Vidare krävs att läraren kan tillåta friheter 
i elevernas diskussioner utan att fokus förloras.

Läraren som ämnesexperten ansvarar för hur arbetet styrs, och tar också 
ansvar för att leda klassrumssamtalen i riktning mot ämnesrelaterade 
frågeställningar. 

Barbro: Men när jag nu läser samhällets ekonomi så är det så himla lätt att 
tala om hög och lågkonjunktur för nu vet dom precis ’hur var det i Sverige 
efter andra världskriget?’ – ’Jo, det gick bra för det var kol och stål och träin-
dustrin som gick bra’. För det har Janne sagt. ’Hur var det då på 30-talet?’ 
– ’Jo, det var dåligt och det var lågkonjunktur’. ’Hur var det på 90-talet?’ Så 
vet dom precis. Då har dom fattat begreppen hög- och lågkonjunktur. (Syd-
väst, 040226)

Förmågor – att förstå omvärlden i relation 
till ett specifikt kunskapsinnehåll 

Att som elev delta i sammanhangsskapande undervisningspraktiker av 
det slag som beskrivits ovan möjliggör för eleverna att utveckla förmåga 
att relatera kunskaperna till sina egna erfarenheter av omvärlden. Att vara 
kunnig i en praktik av detta slag innebär att eleverna också kan relatera 
det som klassen arbetar med till faktorer som finns i samhället utanför 
klassrummet. 

Under temat Stadsplanering har eleverna möjligheter att utveckla 
kompetenser som handlar om att förstå relationen mellan skala och av-
stånd och mått i verkligheten, läsa ritningar och kunna bedöma olika 
föremåls proportionalitet. De villkor, rörande det tänkta samhällets stor-
lek (och skalan), landsvägen och järnvägen, som läraren har skapat för 
elevernas arbete fungerar samtidigt som referenspunkter till det samhälle 
eleverna rör sig i varje dag. Denna typ av sammanhang ger eleverna 
möjlighet att relatera en abstrakt modells skala och proportioner till ett 
konkret samhälle. Vidare ska eleverna i modellen planera in funktioner 
som är nödvändiga för att samhället ska kunna fungera. Också här kan 
det konkreta samhället fungera som utgångspunkt, både med tanke på 
vad eleverna uppfattar behövs för att ett samhälle ska fungera och i 
relation till vad eleverna önskar att det fanns i deras eget samhälle. Sam-
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mantaget – oavsett om det är explicitgjort för eleverna eller inte – har 
eleverna genom temat Stadsplanering möjligheter att utveckla förmåga 
att se på det egna samhället med en annan blick. 

Fantasy-temat erbjuder eleverna möjligheter att utveckla förmåga att 
med hjälp av några centrala kännetecken (hero, quest, the story progress 
slowly) analysera en specifik genre inom ungdomslitteraturen men på 
engelska. Samtidigt som eleverna arbetar med detta tema har de möj-
ligheter att få en fördjupad förståelse av den ungdomslitteratur som just 
då utgör ett dominerande inslag i barn- och ungdomskulturen. Möjligen 
kan eleverna också utveckla ett kritiskt förhållningssätt till genren. 

Sammanhangsskapande undervisningspraktik kan bidra till att elever-
na utvecklar förmåga att se samband mellan skolarbetets innehåll och 
livet utanför skolan.
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 11 När vi här skriver läroboken avser vi alla förlagsproducerade läromedel omfattande t.ex. 
textböcker, övningsböcker, lärarhandledningar. Även stenciler och av läraren framställda 
material som har samma karaktär som läroboken ingår i denna beteckning.

Den läroboksstyrda undervisningspraktiken

I den läroboksstyrda undervisningspraktiken är målet att eleverna ska 
tillägna sig ett givet pensum (stoff) vanligen så som det presenteras i läro-
böckerna11 . Lärarna uppfattar att detta pensum motsvarar läroböckernas 
innehåll. Därmed spelar läroböckerna en central roll för undervisningens 
organisation,  genomförande och innehåll. Hur läroböckernas layout och 
uppläggning är utformad har betydelse för hur intressant och tillgänglig 
eleverna uppfattar dem.

Undervisningens organisation – val av innehåll 
och sekvensering 

Läroboksförfattaren får i denna undervisningspraktik indirekt en aktiv 
’roll’ i verksamheten, en roll som kan variera. Läraren kan välja att låta 
läroboksförfattaren via läroboken inta rollen som handledare/rådgivare 
för vad undervisningen ska innehålla, sekvenseringen av innehållet och 
för uppläggningens utformning. I sådana fall får läroboksförfattaren en 
mindre aktiv roll än då läroboksförfattaren helt och hållet kan ses som 
den som bestämmer innehåll och arbetssätt för elevernas arbete. Läraren 
och/eller läroboken blir i detta senare fall en länk mellan läroboksför-
fattaren och eleverna. Därmed kan man säga att undervisningen blir 
läroboksstyrd. Lärarna uppfattar läroboken som en slags garanti för att 
”rätt” ämnesinnehåll erbjuds eleverna och i rätt ”mängd”. Läroboken 
likställs därmed med en kursplan, en kanon för hur ämnesinnehållet ska 
tolkas. Kursplanen ses som tolkad genom läroboken, vilket medför att 
ytterligare diskussioner om hur läroplaner och kursplaner ska tolkas inte 
upplevs som nödvändiga.

Huruvida det finns klassuppsättningar av läroboken/övningsboken 
eller inte är inte avgörande för att undervisningen ska kunna förstås som 
läroboksstyrd. Läraren kan också använda läroboken som ett redskap för 
urval och strukturering av innehållet vid planeringen. I undervisnings-
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situationen används därefter ett urval uppgifter och övningar, vanligen 
i form av stenciler. 

Tid och uppgifter. I de fall läroboksförfattaren får funktionen av hand-
ledare väljer läraren av det utbud som läroboken erbjuder. Detta kan 
innebära att klassen läser de olika avsnitten i en annan ordning än den 
som är framskriven i boken. Vanligen väljer läraren en lärobokserie som 
täcker innehållet för olika årskurser för att kunna växla mellan seriens 
olika delar. 

Janne: För där i 8:an har jag haft 1700- och 1800-talet. 
Mikael: Det har jag också haft.
Gustav: Men var har du lagt in USA någonstans?
Janne: Det tänker jag...jag vet inte.
Gustav: Men det kan man ju få lite i det kalla kriget. 
Barbro: Det hade vi där.
Mikael: Korea och Vietnam. Då kan man läsa USA.
Gustav: Det är rätt bra att parallelläsa franska revolutionen och Rysslands 
framväxt. Eller åtminstone Amerikas frigörelse eftersom det ligger precis före 
franska revolutionen. Idéerna därifrån.
Gustav: Då får man ju in det där.
Barbro: Vi började med en jämförelse mellan USA och Ryssland innan vi 
läste kalla kriget.
Gustav. Så gjorde vi också
Janne: Men det är meckigt för du ska se till läroböckerna som traditionellt sett 
lägger franska revolutionen i årskurs 8. Det är bok 2. Då får vi byta böcker.
Gustav: Jaha. Där saknar jag ett helt gäng böcker. (Ämneskonferens, Sydsko-
lan, 030910) 

På motsvarande sätt väljer läraren ibland att stryka en del avsnitt eller 
delar av ett avsnitt. En stor del av lärarens planeringsarbete består av att 
bestämma tid och tempo för hur det givna stoffet ska bearbetas. Läraren 
planerar hur lång tid som behöver avsättas för olika avsnitt eller moment 
för att eleverna ska hinna med hela ”kursen”. Vidare bedömer läraren 
vilket tempo eleverna klarar av att bearbeta ett visst stoff. 

Undervisningens genomförande – att tillägna sig ett pensum

Lärarens och elevens uppgifter. Matematik är ett ämne som i hög ut-
sträckning kan relateras till läroboken. En del lärare väljer att själva 
introducera ett moment, medan andra låter eleverna ta del av lärobo-
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 12 Se undervisningspraktiken Baskunskapsträningen.

kens introduktion och sedan låta eleverna räkna i egen takt under hela 
lektionen. Att ha en genomgång betyder vanligen att läraren förbereder 
eleverna för den typ av uppgifter de självständigt ska arbeta vidare med. 
Läraren försöker under genomgången förutse vilka tänkbara svårigheter 
eleverna kan komma att möta. De uppgifter som läraren går igenom är 
tagna ur boken eller likartade.

Läraren, Petter, börjar denna matematiklektion med att gå igenom reglerna för 
de uppgifter avsnittet behandlar.
Petter: Kort repetition.
Han räknar talen med hjälp av eleverna under ca 10 minuter. De arbetar  
igenom några olika tal. De flesta elever säger att de förstår vad Petter gör 
i de olika stegen.

Petter: Nu jobbar ni vidare. Ni har matteprov nästa vecka. Jag går runt.
Eleverna fortsätter arbeta i sina böcker och häften. Var och en arbetar för sig 
och Petter går runt och hjälper till. En av eleverna räknar i en mattebok för 
årskurs nio och två av flickorna arbetar i en mattebok för årskurs 512 . När 
lektionen pågått i ca 30 minuter avbryter Petter för klassråd.
Petter: Vi tar och lägger ihop böckerna. (Utdrag ur fältanteckningar, Västsko-
lan åk 7, 021015)

En del matematikböcker anger lämpliga avsnitt och övningar för elever-
nas läxor medan andra läroböcker överlämnar beslutet till läraren. I det 
senare fallet är det vanligt att de som räknar långsamt eller räknar lite 
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under lektionen får läxor medan de som räknar snabbt och mycket inte 
får några läxor med sig hem. 

Lektionerna byggs upp med lärarledda genomgångar och/eller demon-
strationer i kombination med individuellt bänkarbete, d.v.s. arbeten i 
övningsbok och/eller stenciler. Både typen av uppgifter och om de ska 
utföras i helklass, grupp eller enskilt varierar. Tempot under lektionerna 
följer i stort lärarens planerade aktiviteter. Likaså är det kommunika-
tionsmönster läraren bygger in i undervisningen utformat med ett fråge- 
och svarsmönster där läraren ställer en fråga, eleven svarar och läraren 
bedömer svarets riktighet eller korrigerar elevens svar.

Årskurs 7 har engelska och i början av lektionen sitter en del av eleverna och 
tittar i sina läroböcker.
Anette: Stäng böckerna
Läraren inleder med ett muntligt glosförhör under ca 5 minuter. Läraren gör 
ett avbrott för att flytta på en elev som inte sitter på sin egen plats. Därefter 
övergår hon till att förhöra läxan. Eleverna har haft till läxa att producera 
frågor men alla har inte gjort sin läxa.
Anette: Let’s listen to your questions!
Efter en liten stund får eleverna ställa sina frågor till en bänkkamrat på en-
gelska. En av eleverna vägrar att säga något på engelska. Ca 15 minuter in på 
lektionen avbryter Anette eleverna.
Anette: Take up your textbook, please. Martin you can start.
Elev 1: Jag har ingen bok, kan jag få låna?
En av eleverna lånar ut sin. Läraren ställer frågor till texten som eleverna ska 
ha som läxa före inkommande prov. Läraren läser upp glosorna till stycket 
och eleverna läser med i korus.
Anette: Let’s listen to the text. (Läraren sätter på ett band) Let’s read now!
Läraren uppmanar eleverna att läsa ett stycke ur texten de just lyssnat till. 
Elevassistenten tar ut en pojke ur klassrummet – han har en annan bok än de 
övriga i klassen. Eleverna läser några rader var och sammantaget läser 7 av de 
11 eleverna ett stycke var.
Anette: Hanna open your book on page ten. [Hanna läser några meningar] 
Nils, read on
En elev ställer några frågor till läraren om nästa kapitel.
Anette: How to spell. Spell your name in English please.
Några elever får pröva på att stava sitt namn på engelska.
Anette: Då ska vi titta i övningsböckerna
Elev 1: Vi slutar ju nu.
Elev 2: Jag gjorde detta på andra engelskan igår. (Utdrag ur fältanteckningar, 
Västskolan 021015)
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Elevernas ansvar – För att lektionerna ska fungera krävs att eleverna 
har med sig nödvändigt material och ställer upp och gör de förelagda 
uppgifterna. Elever som uppvisar ointresse uppfattas därför som störande 
eller problematiska. Läxförhör och prov används både för att kontrol-
lera hur det bearbetade stoffet har lärts in och för att förmå eleverna att 
ta sig an uppgifterna. Hur väl en uppgift är genomförd är däremot av 
underordnad betydelse. Om eleverna är motiverade tros kunskapsin-
hämtningen fungera bättre. Motivation skapas om uppgifterna uppfattas 
som roliga/lustfyllda och om de ger förutsättningar för aktivitet. En bra 
lärobok är också utformad kring saker som uppfattas vara av intresse 
för eleverna. Individualisering sker vanligast i form av att elever som 
inte hinner med på samma sätt som de andra antingen får färre uppgifter 
eller enklare uppgifter. 

Det är dags för NO-undervisning i klass 7. Lennart står framme vid katedern 
och bläddrar i läroboken. Några elever stänger av sina mobiler.
Lennart: De som har sina böcker med tar upp den. Andra får sitta bredvid 
någon som har bok. Slå upp sid 2 och 3! Lägg ifrån er era pennor! Massa, 
tyngd area. Vad har vi gjort? Sidan 7 och 8: is, vatten och ånga. Vem kommer 
ihåg vad experimentet gick ut på?
Lennart kollar med eleverna vad de arbetat med hittills. De flesta följer med 
men några för sidodiskussioner.
Lennart: Jobba med studieuppgifterna på sid [skriver upp vilka uppgifter 
eleverna ska arbeta med på tavlan]. Börja jobba!

Lennart går runt i klassen – eleverna arbetar individuellt. Ena av eleverna 
sitter ensam och saknar bok. Lennart lånar honom sin bok. Två av flicko-
rna sitter och sjunger. Lennart går ut ur klassen en stund. När det gått ca 30 
minuter av lektionen är en av eleverna klar. Och ytterligare tio minuter senare 
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reser sig en kille och tar sin ryggsäck och går. Efter en stund reser sig några 
andra elever och går.
Lennart: Ogjorda uppgifter i läxa. (Utdrag ur fältanteckningar, Västskolan åk 
7, 020429)

Läroboken sätter också ramar för vad man ska kunna och hur man ska 
lära sig utvalt pensum. Att repetera det som anges i boken är ett centralt 
sätt att lära sig på. Boken skapar förutsättningar för att förbereda sig inför 
och klara av den typ av prov och förhör som används. 

Intervjuaren: Om jag ber dig ge goda råd till nån eller om nån kamrat frågar 
dig, jag vill ha riktigt högt betyg i något ämne, vad skulle du säga för goda 
råd då?
Tommy: Ja jag vet inte riktigt. Måste tänka. Kanske att repetera det litet, inte 
mycket, men bara någon gång kanske så man har klart för sig även när man 
inte behöver det. Det kan komma upp igen.
Intervjuaren: Du menar alltså att man inte bara lämnar det efter det att man 
har haft prov utan att man går tillbaka till det?
Tommy: Ja. (Elevintervju Östskolan våren 2004)

 —-
Intervjuaren: Hur skall man göra för att få bra provresultat?
Seppo: Plugga hemma ordentligt och hårt. Dagar innan, två dagar innan, inte 
bara sista dagen. Då lär man in bättre.
Intervjuaren: Vem har sagt det åt dig?
Seppo: Jag kom på det själv. (Elevintervju Östskolan våren 2004)

Förmågor – att bemästra skolarbetet

Vad eleverna kan lära sig i denna undervisningspraktik handlar till stor 
del om att tillägna sig ett sätt att arbeta som i hög utsträckning styrs av 
läraren (läroboken). Kompetenta i denna praktik är elever som utvecklar 
ett förhållningssätt till att skolarbetet är något som man gör i en be-
stämd ordning, enligt fasta turtagningsregler (fråga-svar-värdering) och 
där svaren vanligen är rätt eller fel. En kompetent elev har strategier för 
att memorera och bedöma olika fakta som rätt eller fel. 

Praktiken möjliggör för eleverna att utveckla en förmåga att hantera 
kunskaper som fakta och skolarbete som att producera (reproducera) 
svar på frågor ställda av läraren och/eller skolboken. Det synsätt visavi 
kunskap som eleverna inbjuds att utveckla handlar om att se kunskap 
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som en substans som kan tas in och återkallas i rätt form när den behövs. 
Att vara kunnig är att kunna mycket fakta. Den som är förtrogen i denna 
praktik har också tillägnat sig metoder för att bedöma vad (vilken kun-
skap) som är värt att kunna. Det främsta redskapet för detta är läroboken 
och vad läraren lyfter under lektionerna. 

Vidare är praktiken utformad så att kunskaper ses som något som 
stegvis byggs upp genom repetition och övningar för att sedan prövas i 
förhör och prov. Att behärska så kallade baskunskaper ses som en grund 
för att man ska kunna lära sig mera. När uppgifterna är gjorda och rättade 
är också arbetet över. Den som av läraren ses som extra duktig kan få 
färre men svårare uppgifter att göra. Den som räknas som mindre kunnig 
får istället färre och eventuellt enklare uppgifter.

Eriksson595_SKIP_var_2uppl.indd   50 2008-01-08   15:56:08



 ERIKSSON, ARVOLA ORLANDER, JEDEMARK 51

Den baskunskapstränande undervisningspraktiken

Parallellt med de övriga undervisningspraktikerna formas en särskild 
praktik för de elever som bedöms som svaga och/eller långsamma. Målet 
är att kunna garantera att dessa elever får möjlighet att träna – att nöta 
in – de nödvändigaste baskunskaperna inom respektive ämne. Denna 
undervisningspraktik byggs upp utifrån idéer om att det inom varje ämne 
finns en uppsättning baskunskaper som utgör grunden för fördjupade 
kunskaper och att en del elever inte har kapacitet att lära sig mera än en 
begränsad del av dessa baskunskaper. 

Undervisningens organisering – mindre och långsammare 

Baskunskapsträning sker på två sätt. I det ena fallet lyfts de elever som 
inte klarar av att bli godkända inom ramen för den ordinarie undervis-
ningen i vissa ämnen (svenska, engelska och matematik) ut ur klassen. I 
det andra fallet nivåindelas hela årskullen i skilda undervisningsgrupper 
och därmed med skilda scheman.

Vanligast är att undervisningspraktiken för baskunskapsträning formas 
som en från den övriga klassen skild verksamhet (i engelska, svenska och 
matematik) för enstaka elever eller mindre grupper av elever. Lärarna 
har en idé om att de flesta elever som får baskunskapsträning borde 
kunna återförenas med klassen när de lärt sig baskunskaperna, men de 
uppger att det i princip är svårt eftersom den övriga klassen ”kommer 
längre” under samma tid. För att underlätta för elevernas lärande skapas 
ett positivt klimat där elevernas självförtroende ses som en förutsättning 
för hur bra eleverna klarar sig. Inom denna variant arbetar eleverna med 
samma ämne som de övriga eleverna gör, d.v.s. när klassen har engelska 
har de här eleverna också engelska men med en annan lärare och med 
ett annat (mera begränsat) innehåll. Läraren är ofta speciallärare eller 
har läst specialpedagogik men har sällan utbildning i ämnet (matematik 
/ engelska). Elever som har en assistent, antingen på grund av att de 
har ett fysiskt handikapp eller för att de uppfattas ha stora svårigheter, 
undervisas vanligen av assistenten. 

I stället för att låta vissa elever gå till en särskild undervisning i några 
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av ämnena kan lärarna välja att skapa en fast organisation som bygger på 
en nivågruppering av alla elever. Då är det ämnesläraren som ansvarar 
för undervisningen, både för de elever som betraktas som starka och de 
som betraktas som svaga (jfr även delrapport 1). 

Denna undervisningspraktik präglas till stor del av att eleverna ska 
träna sådana kunskaper som bedöms vara bristfälligt utvecklade. Det 
som framstår som kunskapsluckor ska åtgärdas med träning, vanligen 
tränas undervisningsinnehåll från tidigare årskurser.

Undervisningens genomförande – lotsning och repetition

Undervisningspraktiken utformas för att eleverna ska känna sig motive-
rade att anstränga sig och göra sitt bästa. Läraren ansvarar för att struk-
turera och förenkla stoffet för att göra det mera tillgängligt för eleverna. 
I många fall krävs att eleven ska jobba vidare med det utvalda stoffet 
hemma. Föräldrarna involveras och avkrävs samverkan. Individuella 
planer och/eller åtgärdsprogram som klargör vem som ska ansvara för 
vad upprättas. Dessa handlar vanligen om att eleven, med stöd av för-
äldrarna, ska förmås genomföra sina uppgifter.

I den nivågrupperade baskunskapstränande praktiken (gruppen för 
de ”långsamma” eleverna) fokuseras vanligen samma innehåll som i de 
andra undervisningsgrupperna men i förenklad form. I klassen innebär 
det t.ex. att läraren förbereder lektionerna för att inte eleverna ska behöva 
ta i tu med sådant som uppfattas för svårt eller för avancerat för dem. 
Genom att läraren ansvarar för undervisningen med både de starka och 
de svaga eleverna kan det arbete som de starkare eleverna gjort under en 
lektion fungera som utgångspunkt för eleverna i den svaga gruppen.

Gruppen ”de långsamma” ska ha engelska. Idag är det endast 8 av 13 elever 
närvarande. Berit är arbetslagets lärare i språk och hon undervisar alla elever 
som årsarbetslaget ansvarar för. Enligt Berit möjliggör nivågrupperingen att 
hon kan anpassa undervisningen till elevernas nivå och tidigare kunskaper. I 
alla grupper arbetar man med samma lärobok och med samma avsnitt samti-
digt. 
Tidigare på förmiddagen har Berit introducerat avsnittet Irland för den snabba 
gruppen (då talade Berit genomgående engelska). De fick i uppgift att brain-
storma om Irland. Under brainstormningen antecknade Berit stödord på tav-
lan. Den svaga gruppen skall också börja arbeta med Irland. När den gruppen 
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kommer in i klassrummet finns resultatet av den föregående gruppens mind-
map kvar på tavlan. I den här gruppen talar Britt genomgående svenska
Britt: Vi arbetar utgående från den här mindmapen som den förra gruppen 
arbetade fram

Elev: Vad är (ohörbart) 
Britt: fjord
Läraren går igenom mindmapen och kontrollerar om eleverna vet vad de olika 
orden betyder eller står för. De ord eleverna inte känner till förklarar Britt på 
svenska. Därefter skriver hon upp dagens program på tavlan.
 Britt har valt ut vilka uppgifter eleverna ska arbeta med och försöker få dem 
att ta itu med uppgifterna. Eleverna börjar arbeta individuellt och läraren 
går runt och talar tyst med enskilda elever, visar i boken och hjälper dem på 
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traven. En av eleverna skriver av en kamrats text och efter en stund säger han 
att han vill gå (går ut ur klassen). En annan elev smiter ut på samma gång. 
Britt säger inget om att de båda eleverna går. Efter en stund kommer en ny 
tjej in i klassen. Hon är ganska högljudd och Britt hyschar henne. (Utdrag ur 
fältanteckningar, Östskolan åk 9, 020306) 

De uppgifter eleverna arbetar med ska vara enkla och anpassade till det 
som bedöms vara elevens kunskapsnivå. Eleverna arbetar i egen takt och 
erbjuds mer tid till repetition än vad som är möjligt inom den vanliga 
undervisningens ramar. Arbetet sker i namn av elevens bästa och elevens 
starka sidor poängteras (vilket kan handla om vad som helst t.ex. att vara 
duktig på att springa). I undervisningssituationen hjälper läraren eleven 
genom lotsning och modellering. 

Två elever (en flicka och en pojke) från årskurs 7 har matte skilt från de 
övriga i klassen. De räknar tillsammans med arbetslagets resurslärare Lisbeth, 
som är SO-lärare och har läst specialpedagogik.
Lisbeth: Kan vi börja med matte nu?
Båda eleverna svarar ja. Lisbeth frågar vad de arbetade med senast. Därefter 
kontrollerar hon att de vet vad de ska börja arbeta med. Eleverna svarar i 
munnen på varandra. 
Lisbet: Markera som i vanlig klass!
Därefter delar läraren ut stenciler som eleverna ska räkna på. De ska arbeta 
med att omvandla måttenheter. Momentet ingår i kapitel 3 i matteboken. 
Lisbet försöker på olika sätt uppmuntra eleverna att arbeta. Eleverna upp-
manas att klippa ut 1 cm långa bitar av en pappersremsa. Med dessa centim-
eterbitar ska de mäta en bok.
Alexandra: De andra [klasskamraterna] är redan på kapitel 4
Axel, den andra eleven, promenerar runt i klassen och letar efter något 
att mäta.
Alexandra: Vad är det här för punkt [pekar på pappret]?
Lisbeth: Det är väl svårighetsgrad.
Alexandra: Det behöver vi inte göra?
Lisbeth: Jo, nu gör vi det.
Eleverna arbetar med sina uppgifter. Efter en stund får Alexandra problem 
med ett av talen. Lisbeth lotsar henne genom några av talen:
Lisbeth: 3 dm = hur många centimeter? 
Alexandra: 30 cm.
Lisbeth: 5 dm = hur många centimeter? Alexandra: 50 cm.
Lisbeth: 6 m = hur många decimeter? Alexandra: 60 dm.
Sedan går det inte. Vad är 3,9 m i cm? Lisbeth försöker med olika hjälpmedel 
få Alexandra att förstå hur hon ska tänka. Hon tar den meterlånga linjalen 
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och visar på tavlan. Alexandra kommer fram till att sex meter är 300 cm 
+ 300 cm…
Alexandra: 1200 ….. 600 cm.
Axel klagar över att han är hungrig och de avbryter för en kortare rast. Efter 
rasten ska Alexandra omvandla andra vägen:
Lisbeth: vad blir 320 centimeter i meter?
Alexandra: 320 meter.
Lisbeth frågar igen och Alexandra fortsätter att gissa. Lisbeth tar meterlinjalen 
igen och ber att Alexandra ska föreställa sig tre sådana.
Lisbeth: 300 cm är 3m…
Lektionen avslutas och Lisbeth säger att de inte har någon läxa.
Alexandra: Skönt! (Utdrag ur fältanteckningar, Sydväst årskurs 7, 030131).

Elevens egen vilja och ansträngning ses som en nödvändig förutsättning 
för ett lyckat resultat. Det handlar för elevens del om att visa god vilja 
och göra så gott han/hon kan. Många elever är övertygade om att deras 
svaga resultat hänger samman med deras egen ansträngning. 

Linda: Man sitter och tittar i boken och arbetar istället för att sitta och prata 
med kompisar.
Intervjuare: Då kan man klara sig bra i skolan?
Linda: Ja
Intervjuare: Stämmer det på dig trots att du har underkänt i engelska? Är det 
för att du inte har jobbat bra?
Linda: Jag … det går inte att arbeta alltså, det är jättesvårt, jag har jättesvårt 
att lära mig just engelska.
Intervjuare: För att? Har du någon idé om vad det handlar om?
Linda: Nej alltså jag går upp till resurscentrumet på engelskan och det går 
ändå inte. Jättesvårt.
Intervjuare: Det är jättesvårt. Är det bara det ämnet som är svårt?
Linda: Ja
Intervjuare: Tror du att du kan få godkänt i engelska, kan alla få godkänt i 
alla ämnen i din klass?
Linda: Jag tror att alla kommer att få godkänt utom jag.
Intervjuare: Alla får godkänt utom du?
Linda: Ja, jag har aldrig klarat ett enda prov på engelska, jag känner mig 
dålig.
Intervjuare: Vad gör du när du pluggar då?
Linda: Dels är det att jag inte pluggar, jag pluggar inte så mycket. /…/
Intervjuare: Tror du att alla skulle kunna få höga betyg om dom vill – också i 
olika ämnen?
Linda: Ja. Högre? Alltså om dom försöker?
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Intervjuare: Om dom försöker? /…/
Linda: Ja.
Intervjuare: Men du säger ju att när du inte klarar engelskan så försöker du.
Linda: Men jag försöker ju inte?
Intervjuare: Du försöker inte?
Linda: Ibland.
Intervjuare: Bara ibland. Försöker du litet?
Linda: Ja.
Intervjuare: Är det det som är problemet?
Linda: Ja men det är jättesvårt alltså. Jag kan inte. (Elevintervju, Västskolan 
våren 2004)

Det är viktigt att eleven anpassar sig till sina förutsättningar för att på 
detta sätt ha realistiska förväntningar och ambitioner. Om en elev an-
stränger sig extra mycket får han/hon möjlighet att arbeta med något som 
egentligen bedöms som för avancerat. Eleven får ”pröva på” och om det 
inte går så kan eleven lättare inse sina egna begränsningar.

Det är i början av terminen och klassen jag följer går i årskurs sju. Nu ska de 
ha matematik och Petter, deras lärare, håller en genomgång om principerna 
för avrundning. Jag sitter bredvid tre flickor som inte gör någonting. De har 
ingen mattebok med sig, istället sitter de tysta och tittar ner i bänken. När jag 
frågar vad de gör svarar de att de väntar på att få uppgifter av Petter. De berät-
tar att de i vanliga fall räknar med specialläraren men att de på tisdagar ska 
vara med i klassen och få skilda uppgifter av Petter. De berättar vidare att de, 
hos specialläraren, har en annan mattebok (åk 5) men att de inte får ta med 
den till Petters klass – där ska de endast ha ett häfte. Efter ett tag får de låna 
en mattebok av en av klasskamraterna och Petter visar vilka uppgifter de kan 
försöka räkna. Flickorna berättar att de tycker att det är tråkigt att räkna i 5:
ans mattebok, att de önskar att de fick räkna med Petter alla mattelektioner. 
(Utdrag ur fältanteckningar, Västskolan åk 7, 020903)
--
Några veckor senare har flickorna pratat med specialläraren och får nu ha 
5:ans mattebok med sig hos Petter. Medan Petter räknar med klassen på 
tavlan räknar flickorna i matteboken. De säger att det inte är så kul att räkna 
i en annan bok men att det är bra att få ha något att göra i klassen. Elev- 
assistenten säger åt mig att flickorna borde vara hos specialläraren (Utdrag 
ur fältanteckningar, Västskolan åk 7, 021015).
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Förmågor – att förmå sig till ytterligare träning 

Det som krävs av elever som deltar i en baskunskapsfokuserande under-
visningspraktik handlar i hög utsträckning om en förmåga till uthållighet 
och flit. Elever som är välfungerande i en baskunskapstränande praktik 
utvecklar förmåga att se och acceptera sina egna begränsade möjligheter 
och kan enligt lärarnas förhoppningar uppleva en tillfredsställelse med 
att efter idog träning inhämta det bearbetade stoffet. Vidare har en elev 
som ses som kunnig utvecklat förmåga att följa lärarens exempel och 
lotsande insatser. Eleverna måste med andra ord vara lyhörda för den 
hjälp läraren erbjuder. 

I många avseenden är den baskunskapstränade praktiken lik den läro-
boksstyrda. Kunskap ses också i den här praktiken som något man kan 
ta in och kunna mycket eller lite av. Vidare uppfattas förvärvandet av 
kunskaper (fakta, regler, glosor) gå stegvis från baskunskaper till mera 
omfattande (djuptgående) kunskaper. Eleverna kommer rimligen i denna 
praktik att utveckla ett förhållningssätt att se på sitt eget lärande som 
begränsat och bristfälligt. 

Att vara framgångsrik i denna praktik skulle optimalt innebära att man 
utvecklar förmåga att memorera (nöta in) de mest grundläggande fakta 
som antas representera ämnet och om detta lyckas kan få möjlighet att 
gå tillbaka till den ordinarie undervisningen. 
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Den demokratifostrande undervisningspraktiken

Denna undervisningspraktik har som mål att bidra till elevernas demo-
kratifostran för deras framtida liv som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle. Lärarna skapar förutsättningar för att eleverna ska få uppleva 
demokratiska principer i funktion. Demokratifostran handlar om elev-
ernas möjligheter att påverka både skolans aktiviteter och organisation 
så att de kan känna delaktighet i olika beslutsprocesser. Vidare handlar 
det om att eleverna ska lära sig uttrycka sina åsikter och argumentera för 
dem, men också om att kunna lyssna på andras åsikter och argument. 

Undervisningens organisering – att uppleva demokrati och 
att agera demokratiskt 

Tiden: Elevernas demokratiska träning arrangeras vid särskilda tidpunk-
ter på ett sätt som gör att innehållet och arbetssättet sammanfaller – man 
ska lära sig följa demokratiska principer genom att följa demokratiska 
principer men vad som behandlas är av underordnad betydelse. Särskild 
tid avsätts för att eleverna ska kunna vara med och påverka och föra 
fram sina åsikter. På samma sätt anordnas teman för att elever ska lära 
sig samarbeta med varandra. 

Uppgifterna – Demokratiska former för klassrumsarbetet. Lärarna 
strävar i sin planering efter att skapa situationer där eleverna får träna 
sig i att t.ex. följa demokratiska principer under möten eller debatter. 
Klasserna har gemensamma ordningsregler eller överenskommelser som 
alla förväntas följa i och med att alla har varit delaktiga i processen då 
de formades. Överenskommelserna finns vanligen dokumenterade i form 
av ett anslag i klassrummet.

Britt: Någonstans är det väl att de inte kan ifrågasätta det här i och med att de 
har varit med i processen och har format det här. Det här har vi demokratiskt 
bestämt att så här ska vi ha det.
Ulla: Vi gick väl igenom det. Det gjorde vi i alla fall jag i min klass. Vi prata-
de och gick igenom det här och frågade om de kunde ställa upp på det här. Så 
gjorde vi i alla klasser. Det är inte det vi ska göra utan det är att få dem fatta 
hur viktigt det är att följa det här som står här. (Nordskolan 020829)
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Inflytande via representation. Olika typer av aktiviteter organiseras för 
att eleverna ska få uppleva hur det är att arbeta i enlighet med demokra-
tiska principer. Inom skolan skapar lärarna förutsättningar för eleverna 
att delta i klassråd och andra intresseorgan som t.ex. matråd. Klassrådet, 
som under många år mer eller mindre har varit en föreskriven aktivitet 
i skolan för att öka elevernas möjligheter till inflytande, har ofta en fast 
tid på schemat. Det utgör ett forum där eleverna ska informeras om vad 
några av deras klasskamrater har att berätta från skolans många råd och 
samverksamgrupper. Därmed erbjuds eleverna möjlighet till inflytande 
i skolans verksamheter utöver det som sker i klassen. 

Det är dags för veckans klassråd och de tre lärarna Bella, Beata och Carmen 
lottar ut vilka två elever som ska vara ordförande och sekreterare. Med lärar-
nas hjälp går ordförande igenom de olika punkterna på dagordningen. Först 
väljs en protokolljusterare. Därefter börjar ordförande gå igenom vad de olika 
rådsrepresentanterna har att rapportera från de olika råden som finns i skolan.
Ordförande: Elevrådet?
Elevrådsrepresentanten informerar om den kommande balen. Vidare berät-
tar hon att elevrådet beslutat att alla ska samla in pengar till Ghana-hjälpen 
genom att jobba. Detta leder till diskussioner om tvång och demokrati. Flera 
elever protesterar mot att de är tvungna att jobba för att bidra till en sådan 
insamling. Andra elever klagar över att det gången innan bara var en del av 
klassen som ställde upp för att jobba ihop pengar. Lärarna medverkar inte i 
diskussionen men ser bekymrade ut. Elevrådsrepresentanten informerar om 
Friends-arbetet och meddelar att en av dem som arbetar med Friends ska åka 
till ett nöjesfält på måndag. Igen är det några elever som protesterar och säger 
att det är orättvist. 
Ordförande: Studierådet?
Studierådsrepresentanten: Inget.
Ordförande: Trivselgruppen?
Trivselgruppsrepresentanten: Ska komma med förslag till ny placering.
Ordförande: Matgruppen [matgruppsrepresentanten är borta, så sekreteraren 
läser upp protokollet]?
Ordförande: Tidningsgruppen [Carmen läser upp delar av protokollet från 
tidningsgruppens möte]? 
Ordförande: Biblioteksgruppen?
Biblioteksgruppsrepresentanten: Inget [en av lärarna påminner om boklånen]. 
Det är 300 böcker som ej är återlämnade. Böterna är 150 kr per bok.
Ordförande: Klassföreståndarens punkt?
Bella [en av klassföreståndarna] informerar om valborgsfirandet och dis-
kuterar lagsammanställningen till olika idrottsgrenar. Vidare informerar 
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klassföreståndaren om elevens val-vecka och berättar att de som vill kan välja 
bland de erbjudna kurserna. 
Ordförande: Mötet avslutas. (Utdrag ur fältanteckningar, Nordskolan åk 6, 
020425)

Klassrådet ska ha riktiga frågor att behandla. Läraren ska underordna 
sig samma regler som eleverna. Protokollen ska föras och justeras som 
på riktiga möten. Att delta vid anställningen av en ny lärare kan ses som 
ett inslag där elevernas inflytande är helt autentiskt. Att träna hur demo-
kratiska principer fungerar ska helst ske med hög grad av autenticitet. 
Argumentationsövningar ska ske på ett särskilt sätt och kring frågor som 
stämmer överens med t.ex. samhällsdebatter på TV. 

Undervisningens genomförande – den levda demokratin 

Eleverna får i denna undervisningspraktik agera i demokratiska forum 
som t.ex. öppna debatter där de får stå upp för sina åsikter och med 
respekt lyssna på andras argument.

När SO-lektionen inleds vet alla elever redan på förhand vad lektionen ska 
handla om: debatteknik. Redan innan läraren släpper in dem i klassen är flera 
elever i gång med att debattera. Skolan har en lång tradition av att arrangera 
en debatt-tävling mellan eleverna i årskurs åtta. Inför denna övningsdebatt 
har läraren gett ut debattämnena på förhand till eleverna. Läraren, Pelle, har 
möblerat om i klassen så att två rader med fyra ”talarstolar” i varje är plac-
erade mittemot varandra mitt i klassrummet. Läraren börjar med att ge en 
struktur för debatten:
Pelle: Ett anförande först om ca 1/2 minut och likaså en 1/2 minut avslut. Är 
alla i lag A och D på plats. Övriga medlemmar är jury.
En elev ber Pelle förklara de begrepp som han skrivit på tavlan. Pelle berättar 
att juryn ska bedöma hur de olika lagen klarar sig i relation till vart och ett av 
begreppen. Grupp A och D ska argumentera om monarkin. Grupp A ska vara 
förespråkare för monarkins bevarande och grupp D ska argumentera för mon-
arkins avskaffande. Grupp A börjar framföra sina argument. Alla övriga elever 
lyssnar mycket uppmärksamt. Eleverna i de båda grupperna debatterar samlat. 
När debatten pågått i ca 10 minuter ber Pelle dem att avge sina slutan-
föranden. Efter slutanförande får de båda grupperna gå ut ur klassen medan 
juryn överlägger.
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Pelle: Nu måste ni hjälpa mig.
Slutpoängen blir samma för båda grupperna och Pelle utnämner grupp D 
som vinnare eftersom de fått det enskilt högsta betyget på en av punkterna. 
Därefter ger Pelle klartecken för de andra två grupperna. Debatten ska handla 
om att bära slöja eller inte i skolan. Debatten genomförs på samma sätt som 
den föregående men är mycket hetsigare. Några av eleverna är muslimer och 
engagerar sig starkt för rätten att få bära slöja. Även motståndarlaget tycker 
att eleverna ska ha rätt att bära slöja vilket gör att de ibland argumenterar mot 
sin egen ståndpunkt. Även jurymedlemmarna har svårt att sitta tysta och tre 
av killarna får som straff inte vara med i omröstningen. Vid betygssättningen 
får båda lagen noll poäng för debattordningen (Utdrag ur fältanteckningar, 
Västskolan åk 8, 040216).

Ett inslag som kanske är mera ovanligt utgörs av elevers medverkan vid 
anställning av nya lärare. 

Läraren, Marianne, ber klassen (årskurs 6) att utse elevrepresentanter som ska 
vara med vid anställningsintervjuer.
Marianne: Vilka vill vara med? Vilka frågor vill ni ställa? 
Marianne uppmanar eleverna att sätta sig i grupper om fyra och skriva för-
slag till frågor till ny NO/matte lärare. Efter förslag från eleverna lottas tre 
elevrepresentanter – två pojkar och en flicka
Marianne: Vilka frågor?
Eleverna har skrivit många frågor och eleverna får skriva upp sina frågor på 
tavlan (Utdrag ur fältanteckningar, Sydväst åk 6, 020528).
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Lärarens uppgift: Av lärarna krävs en reflekterande hållning när det gäl-
ler värdegrundsfrågor och att vara en god förebild. Läraren ansvarar för 
att stävja oacceptabelt beteende i tid och för att hantera konflikter. 

Ordförande: Klassföreståndarens punkt. 
Bella [hänvisar till det föräldramöte som hölls föregående kväll]: Två 
alternativ skulle ni komma fram till. Idre är klart, nu ska ni rösta fram ett 
alternativ till. 
Bella skriver upp de alternativ som diskuterats. Hon skriver också upp Thai-
land som en av gossarna hävdar ska finnas med som alternativ. Efter Thailand 
skriver hon att det skulle kosta 24000 kr. 
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Bella går igenom varje punkt (utom Thailand) och ber eleverna räcka upp 
handen för de förslag de vill rösta fram som alternativ två. Gotland är det 
förslag som får mest röster. Efter omröstningen blir det stökigt (en elev pro-
testerar mot att de inte röstade om Thailand). Bella uppmanar klassen att vara 
tystare.
Bella: Ni måste ju jobba ihop pengar, t.ex. packa kassar men det kräver att 
alla ställer upp. 
Läraren ber alla markera som ställer upp på att jobba ihop pengar för skolre-
san. De flesta tjejer markerar att de ställer upp medan de flesta killar markerar 
att de inte tänker ställa upp. Några av tjejerna försöker få killarna att ändra sig 
men utan resultat.
Bella: Alternativt spara 50 kr i månaden. 
Också mot detta förslag protesterar en del av killarna.
Bella: Ni har sagt att ni vill åka på klassresa. Ni har 10.000 kr, hur ska ni ar-
beta ihop 40.000?
Ordförande avslutar mötet även om inget slutligt beslut fattades. (Utdrag ur 
fältanteckningar, Nordskolan åk 8, 031106)

Under detta klassråd protesterar pojkarna med hjälp av de spelregler de 
tränats att använda. Hela beslutsprocessen misslyckas eftersom pojkarna 
låser alla förslag genom att inte stödja kravet på att alla ska ställa upp 
och jobba ihop pengar. Protester förs också fram att det extra förslaget 
om Thailand inte tas på allvar. Läraren måste dock följa spelreglerna 
som gäller för demokratiska beslut i klassen.

Förmågor – att underordna sig eller utnyttja 
demokratiska principer

Det eleverna förväntas lära sig i den demokratifostrande undervisnings-
praktiken är tudelat – dels ska de tränas för att bättre fungera som elever 
i skolan, dels ska de tränas för ett framtida samhällsliv. Det är främst 
procedurerna – hur man gör när man debatterar, hur man gör när man 
deltar i ett möte, hur man fattar demokratiska beslut, hur man gör när 
man samarbetar osv. som tränas. Elever som uppfattas som framgångs-
rika ställer upp på de demokratiska principerna också om det innebär 
att hela processer låser sig. Resultatet kan vara irriterande men måste 
accepteras då det följer angivna principer. De kan också lära sig att då 
de demokratiska principerna ska tränas är elevernas röster lika viktiga 
som lärarens. Rimligen lär sig eleverna också att de endast vid särskilda 
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tillfällen har fullständigt likvärdiga röster och att man endast genom att 
ange avvikande åsikt har rätt att sabotera ett beslut.

Det de främst kan lära sig under klassråden är mötesformen och inne-
börden i de olika rollerna. Vad man ska fatta beslut om, vad man ska 
argumentera för eller mot, vad man ska samarbeta om framstår som 
underordnat. Gemensamt för de aktiviteter som formar denna under-
visningspraktik är att samspel och demokrati utformas som något som 
man ska lära sig bortom det vardagliga skolinnehållet och bortom det 
dagliga skolarbetet. 
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Gemensamma drag trots kvalitativa skillnader

I det föregående har vi analyserat det sammantagna datamaterialet in-
samlat under drygt tre år för att kunna urskilja kvalitativt skilda undervis-
ningspraktiker. Eftersom arbetet i varje undervisningspraktik genomförs 
på olika sätt och med olika redskap skapas skilda förutsättningar för 
vilka förmågor eleverna har möjlighet att utveckla. Även om det som 
sker i olika undervisningssituationer till synes är utformat på ett likartat 
sätt, kan väsentliga skillnader framträda då man granskar det som pågår 
närmare. Sådana skillnader gör det möjligt att förstå det som sker som 
skilda undervisningspraktiker. Det är också möjligt att urskilja vissa 
likheter mellan en eller flera av praktikerna även om de är kvalitativt 
olika. I det följande diskuterar vi hur de olika praktikerna kan förstås i 
relation till varandra.

Att lära sig själv – ensam eller tillsammans med andra. Den självreg-
lerande undervisningspraktiken bygger liksom den redovisningsoriente-
rade undervisningspraktiken på en idé om elevers självständiga kunska-
pande – att samla och sammanställa information är därmed gemensamma 
aktiviteter i båda praktikerna. Oavsett om det är i form av eget arbete eller 
inom ramen för ett projekt förväntas eleverna arbeta med att inhämta 
information från olika källor. Vilken information eleverna väljer ut och 
vilka källor de använder är något som lärarna inte i någon djupare me-
ning diskuterar med eleverna. Information som hämtas från böcker och 
CD-ROM ses generellt som mera trovärdig jämfört med information som 
hämtas från Internet. Gemensamt för de båda undervisningspraktikerna 
är att eleverna själva har till uppgift att bearbeta information för att skapa 
(återskapa) kunskaper. I den självreglerande undervisningspraktiken kan 
innehållet ses som mera privat och personligt och kommuniceras till stor 
del skriftligt endast till läraren. Innehållet i den redovisningsorienterade 
undervisningspraktiken skapas i större utsträckning i grupp tillsammans 
med kamrater. Inom ramen för gruppens arbete kan arbetet delas upp 
så att var och en arbetar med sitt fram till den gemensamma slutpro-
dukten. I den redovisningsorienterade är arbetet inte privat på samma 
sätt som i den självreglerande undervisningspraktiken. Speciellt när det 
gäller gruppens slutprodukt blir arbetet offentligt då det presenteras inför 
andra. 
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Helhetsförståelse och vardagsanknytning Både den redovisningso-
rienterade och den sammanhangsskapande undervisningspraktiken kan 
relateras till ämnesövergripande strategier och tar ofta form som projekt 
och temaundervisning. Båda drivs av ambitionen att undervisningen ska 
hjälpa eleverna att utveckla en förståelse av helheter – ett helhetstän-
kande – så att de på detta sätt ska uppfatta skolarbetet som relevant 
i relation till den egna vardagen. En undervisning som uppfattas som 
kopplad till den egna vardagen antas underlätta för eleverna att nå målen. 
Förutsättningar för elever att skapa en helhetsförståelse utifrån olika 
ämnesinnehåll skiljer sig dock åt. Eleverna i den redovisningsorienterade 
undervisningspraktiken har till uppgift att i stor utsträckning själva söka 
information inom ramen för ganska vitt formulerade projekt och utifrån 
denna information skapa ett innehåll att redovisa för kamraterna och 
lärarna. Eleverna i den sammanhangsskapande undervisningspraktiken 
erbjuds färre möjligheter att välja innehåll inom temats ram. Genom att 
knyta innehållet till elevernas vardagliga upplevelser strävar lärarna till 
att eleverna ska få ökade möjligheter att relatera ämnesinnehållet till sin 
egen värld. Helhetsförståelse kommer därmed att betyda olika saker. I 
den sammanhangsskapande praktiken innebär helhetsförståelse en möj-
lighet att använda skolämnet för att förstå och förklara företeelser som 
eleverna har stött på eller har erfarenhet av. Skolämnet framstår därmed 
som ett redskap för elevernas förståelse av vardagen. Den sortens hel-
hetsförståelse som redovisningspraktiken eftersträvar handlar snarare 
om att studera vardagliga fenomen bortom den traditionella ämnesindel-
ningen. Ett argument som ligger i botten är att världen inte är indelad i 
ämnen och att studierna därför inte heller ska vara det. 

Skolämnet som gemensam arena Den sammanhangsskapande under- 
visningspraktiken har också flera gemensamma drag med den läro-
boksstyrda undervisningspraktiken. Båda har tydlig skolämnesfokus 
och läraren har en arbetsledande roll. De kollektiva klassrumsaktivi-
teterna syftar i båda praktikerna till att ge elever en allmänbildande 
kunskapsbas. De avgörande skillnaderna består dels av hur ämnes- 
innehållet väljs ut och sekvenseras och dels av hur elever bearbetar det. 
I den läroboksstyrda undervisningspraktiken uppfattas ämnesinnehållet 
som något givet, redan utvalt och många gånger färdigsekvenserat av 
läroboksförfattaren. Lärarens uppgift blir då att lotsa eleverna igenom 
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läroboken, som i den läroboksstyrda undervisningspraktiken blir såväl 
kursplan som läroplan. I den sammanhangsskapande undervisnings-
praktiken behandlas ett specifikt ämnesinnehåll i relation till elevens 
upplevelser av omvärlden. För att kunna skapa sammanhang är det inte 
tillräckligt att i undervisningen utgå från ett givet stoff. Undervisningen 
är den mötesplats där elever ges möjlighet att koppla samman sin egen 
värld med skolämnet. Läraren fungerar som ämnesexpert och styr arbe-
tet, men också klassamtalen i en bestämd riktning för att hjälpa elever 
att fokusera avgörande aspekter. 

Läroboksstyrd undervisningspraktik kan genomföras på två olika sätt, 
beroende av hur lärarna väljer att rama in och i klassen behandla det av 
läroboken utpekade innehållet. I de fall där introduktionerna överlämnas 
till läroboken och där klassrumsdiskussionerna är få, blir uppgiften för 
eleverna att bearbeta innehållet i huvudsak med läroboken som guide. 
I den andra varianten, då läroboken används som utgångspunkt för ge-
mensamma samtal utifrån olika företeelser, blir läroboken det nav kring 
vilket undervisningen organiseras. Lärarledda diskussioner kan då öka 
förutsättningarna för att reflektera över läroboksinnehållet i relation till 
elevernas erfarenheter. Denna typ av lärobokspraktik kan därmed komma 
att likna den sammanhangsskapande undervisningspraktiken.

Rätten till baskunskaper – I alla undervisningspraktiker (utom den 
demokratifostrande) ska undervisningen bidra till att eleverna minst når 
godkäntgränsen och inom varje praktik finns det olika sätt att hantera 
elever som ses som svaga eller långsamma. Både i den självreglerande 
undervisningspraktiken och i den redovisningsorienterade undervis-
ningspraktiken finns ett grundantagande att eleverna kan arbeta på sin 
egen nivå i sin egen takt. Problem som uppstår kan snarare relateras 
till de implicita krav som respektive praktik ställer på eleverna. Så kan 
svårigheterna t.ex. handla om att inte kunna planera arbetet utifrån sin 
egen kapacitet eller sitt behov av hjälp – det elevstyrda arbetet ersätts då 
med lärarstyrning. I redovisningspraktiken anses elever ha problem om 
de inte kan söka och granska information eller om de inte kan redovisa 
sitt kunnande. I den sammanhangsskapande praktiken och den läroboks-
styrda praktiken framstår långsamhet som svårt att hantera inom klassens 
ram. När en elev bedöms som allt för svag eller långsam skapar lärarna en 
baskunskapstränande undervisningspraktik. Svårigheterna antas således 
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finnas hos eleven och därmed kan den baskunskapstränande undervis-
ningspraktiken ge också de svaga de baskunskaper de har rätt till.

I demokratisk anda – för alla. Den demokratifostrande undervisnings-
praktiken utgör en särskild undervisningspraktik som inte på samma sätt 
som de andra kan relateras till skolans kunskapsuppdrag. I stället utgör 
den snarare ett svar på skolans fostrande uppdrag. Huruvida eleverna 
utvecklar t.ex. förmåga att respektera demokratiska principer eller inte, 
utgör inte på samma sätt som andra, mer ämnesrelaterade kunskaper, 
föremål för bedömning. Elever som har svårt att delta i denna praktik 
aktiverar lärares åtgärder endast i de fall det handlar om frågor som 
kopplas samman med t.ex. mobbning eller störande beteende. Sådana 
problem hanteras som ordningsproblem och kan t.ex. utgöra fokus vid 
utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Elever som inte inordnar sig 
i demokratipraktiken förs inte över till baskunskapspraktiken eftersom 
demokratifostran inte av lärarna uppfattas relatera till uppgiften att hjälpa 
eleverna att nå målen.
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Del 3. Undervisningspraktikerna i skolorna

Med hjälp av de sex undervisningspraktikerna ska vi i det följande först 
beskriva hur skolarbetet framträder inom de olika arbetslagen. Därefter 
ska vi diskutera de förändringar som vi sett under de nästan fyra år som 
studien pågått för att försöka säga något om vad det är för utveckling 
lärarna försöker åstadkomma och/eller eftersträvar.

Fem arbetslag – fem profiler

I delrapport 1 konstaterade vi att alla arbetslagen på ett övergripande 
plan ser det som sin främsta uppgift att få alla elever att nå målen. En 
sådan måluppfyllelse tolkas i konkreta termer och handlar om att få alla 
elever att klara godkäntgränsen. Den uppfattade uppgiften ställer krav 
på det arbete lärarna iscensätter. Vad man uppfattar som möjliga eller 
framgångsrika arbetssätt kan relateras till olika lokala traditioner men 
också till mera generella tendenser i samhälle och skola. Med beaktande 
av sådana aspekter är det rimligt att man inom olika arbetslag väljer att 
arbeta på olika sätt för att kunna svara mot den uppfattade uppgiften. 
Tre av de kategoriserade undervisningspraktikerna – självregleringen, 
redovisningen, sammanhanget – är utformade som alternativ till en mer 
traditionell undervisning. Detta innebär att de i högre eller lägre ut-
sträckning formar tre av de fem arbetslagens (Nord, Sydväst och Sydost) 
huvudsakliga undervisning. I de övriga två arbetslagen (Väst och Öst) 
dominerar den läroboksstyrda undervisningspraktiken.

Baskunskapsträning och demokratifostran framträder i studien som 
speciella undervisningspraktiker. Baskunskapsträningen är speciell då 
den enbart berör ett fåtal elever i varje klass/årskurs även om den i 
någon form finns inom alla arbetslag. Detta innebär att för de elever 
som bedöms som svaga organiseras en skild undervisningspraktik. I 
alla arbetslag utom i Öst omfattar den särskilda undervisningen främst 
ämnena svenska, matematik och engelska. Den demokratifostrande un-
dervisningspraktiken är också speciell eftersom den inte organiseras i 
relation till de delar av skoluppdraget som handlar om ämnesrelaterade 
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kunskaper. Istället svarar den mot ett annat av skolans uppdrag som 
för lärarnas del mera uppfattas handla om fostran. Demokratifostrande 
undervisningspraktiker förekommer regelbundet och med hög prioritet 
i Nord. I Väst och Sydväst förekommer demokratin sporadiskt och är 
knuten till specifika händelser i skolan, t.ex. anställning av nya lärare 
eller skolans traditionella debattävling. I det följande tecknar vi en profil 
över respektive arbetslags verksamhet genom att visa hur de olika un-
dervisningspraktikerna framträder i studien.

Tabell 2. Schematisk framställning av hur olika undervisningspraktiker fram-
träder i klassrumsobservationerna (markeringen – innebär att undervisnings-
praktiken inte förekommer i materialet). 

Nordskolan – Självreglering och demokratifostran

Självreglering. Skolarbetet i Nordskolan domineras av undervisning som 
kategoriserats som självreglerande undervisningspraktik. Den självreg-
lerande undervisningspraktiken kan framför allt relateras till den sche-
mafria tiden som lärarna skapar genom att avsätta en del av den tid 
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olika ämnen har enligt timplanen. Det är också denna tid som lärarna 
kategoriserar som den timplanelösa delen av skolverksamheten. Utöver 
den schemafria tiden kan aspekter av självreglering också ses i att lä-
rarna, i flera av ämnena, ger beting som eleverna sedan ansvarar för att 
genomföra. Beting, uppgifter som ska genomföras på en viss tid men 
i den takt eleven väljer (jfr Carlgren,1994), förekommer i flera olika 
ämnen – både i de så kallade läsämnena men även i ämnen som slöjd 
och bild. I Nordskolan har man utvecklat de individuella planerna i form 
av skriftliga överenskommelser där eleverna själva bedömer sina starka 
och svaga sidor och sätter upp mål för hur de ska klara av skolarbetet 
bättre. De självreglerande aspekterna kan också knytas till hur skolan 
organiserar och genomför elevens val (jfr. även delrapport 1).

Demokratifostran. I Nordskolan har klassrådet en självskriven posi-
tion. Av observationerna framträder en bild av att klassrådet alltid ge-
nomförs. Lärarna är också mycket måna om att genomföra klassrådet 
enligt överenskomna principer. Vidare finns i Nordskolan flera andra 
råd för att eleverna genom elevrepresentanter ska kunna vara med och 
påverka skolans sammantagna verksamhet. Eleverna involveras även i 
diskussioner rörande skolans arbete som t.ex. skolans värdegrund.

De övriga undervisningspraktikerna framstår inte som speciellt do-
minerande i Nordskolan. Att arbeta i form av ämnesintegrerade projekt 
som i den redovisningsorienterade undervisningspraktiken framhålls av 
lärarna som eftersträvansvärt, men att det i realiteten genomförs en-
dast ett fåtal sådana projekt. Däremot arrangerar lärarna aktiviteter där 
eleverna får framträda med anföranden och presentationer inför klass. 
Undervisning som ramas in på ett sätt som är kännetecknande för den 
sammanhangsskapande undervisningen har inte observerats. Läroboks-
styrd undervisning förekommer också men lärarna föredrar undervisning 
i form av eget arbete framför traditionell läroboksstyrd undervisning. När 
det slutligen gäller baskunskapsträning så förekommer sådan för enstaka 
elever, främst i form av ”stugor13” dock utan större regelbundenhet.

13 Det är oklart varifrån benämningen "stugor" kommer, men uttrycket används av lärare i 
olika skolor (t.ex. mattestugor). Vanligen samlar läraren en liten grupp elever i ett avskilt 
utrymme för att behandla ett viss avsnitt eller för arbetet med det som benämns ’grunder’ 
eller ’baskunskaper’.
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Sydväst – Redovisningsorientering

I Sydväst dominerar undervisning som kan inordnas under kategorin 
redovisningsorienterad undervisningspraktik. En stor andel av de sche-
malagda lektionerna betecknas ’arbetspass’ och används för olika ämnes-
integrerade projekt. Vilka ämnen som ingår i respektive projekt varierar 
men alla schemalagda lärare som i sina personliga arbetsscheman står 
inskrivna vid ett eller flera arbetspass ansvarar för projekthandledning 
under dessa tider. Flertalet av de såkallade läsämnena är schemalagda 
under arbetspassen – dock inte matematik, som uppfattas som svårt att 
integrera. I de olika projekten arbetar eleverna med att samla och bear-
beta information för att därefter sammanställa och presentera sina resul-
tat för klassen. De flesta projekten organiseras i form av grupparbeten 
även om eleverna kan, genom att fördela arbetet, genomföra delar som 
individuellt arbete. I Sydväst tränas eleverna för att kunna presentera sina 
resultat på olika sätt. Det är framför allt inom ramen för ämnet svenska 
som eleverna ska utveckla kompetenser att göra presentationer av olika 
slag. Även bildläraren ställer upp för att eleverna på olika sätt ska kunna 
komplettera sina presentationer med illustrationer. 

Lärobokstyrd undervisningspraktik är mindre vanligt förekommande i 
Sydväst jämfört med de övriga arbetslagen. Undantaget matematik- och 
språkundervisningen som i princip är läroboksstyrd. Även självregle-
rande och sammanhangsskapande undervisningspraktiker förekommer 
enligt våra observationer sällan inom Sydväst. Likaså är de demokra-
tifostrande inslagen sällsynta. Eleverna i Sydväst fick dock genomföra 
egna intervjuer då en ny lärare anställdes. Baskunskapsträning förkom-
mer för enstaka elever per klass och gäller framför allt de elever som 
har egen assistent.

Sydost – Sammanhangskapande och läroboksstyrd

Inom Sydost lägger lärarna vikt vid ämnet i undervisningen. En rätt stor 
del av undervisningen kan förklaras som läroboksstyrd undervisnings-
praktik. Samtidigt har arbetslaget en lång tradition av ämnesövergri-
pande tematisk undervisning. Inom lärarlaget organiseras både teman 
och enskilda ämnen på ett sådant sätt som kan kategoriseras som sam-
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manhangsskapande undervisningspraktiker. Även ämnesorganiserad 
undervisning kan genomföras som sammanhangsskapande. Den avgö-
rande skillnaden mellan läroboksstyrd och sammanhangsskapande un-
dervisning är i vilken mån elevers erfarenheter beaktas och utgör grund 
för hur ämnesinnehållet väljs ut, sekvenseras och gestaltas.

Undervisning som kan kategoriseras som självreglering är ovanligt i 
Sydost. Inslag av undervisningspraktiker som den redovisningsoriente-
rade förekommer, men dominerar inte materialet. Det som kan kopplas 
samman med en redovisningspraktik handlar om aspekter där eleverna 
ibland, inom ramen för mindre projekt, redovisar sitt arbete i form av 
väggtidningar eller affischer. Inslag som kan förstås som demokratifost-
rande förekommer inte i våra observationer.

Baskunskapsträning i relation till engelska och matematik planeras 
och organiseras som en del av den ordinarie verksamheten. I baskun-
skapstränande undervisning kan elever från olika årskurser undervisas 
tillsammans i en liten grupp. De elever som läser engelska och matema-
tik i undervisningssituationer som formas som en baskunskapstränande 
praktik deltar i princip aldrig i den övriga klassens lektioner.

Västskolan – Läroboksstyrd med självreglering som ideal

Den huvudsakliga undervisningen i Väst kan kategoriseras som läro-
boksstyrd och ämnesorganiserad. Lärarna inleder vanligen lektionerna 
med en kortare genomgång av sådana exempel i läroboken som eleverna 
sedan ska arbeta med på egen hand. Under projektets sista år kan vi se 
att skolan inför självstudietid och planerar för att utarbeta individuella 
planer, loggböcker och portfoliossystem. Detta talar för att undervis-
ningen i Västskolan kan komma att utvecklas mot mera självreglerande 
undervisningspraktiker. Självreglerande inslag fanns även under studiens 
första två år i form av den schemafria tiden lärarna organiserade för att 
eleverna lättare skulle ”nå målen” genom självständigt arbete. 

Under temaveckorna, när arbetslaget är ansvarigt för alla sina elever14 , 
bryts en i övrigt ämnesorganiserad undervisning för olika projekt och 

 14 I skolan kallas dessa veckor arbetslagsveckor – se även delrapport 1.
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temastudier. Även inslag som kan förstås som tillhörande en demo-
kratifostrande undervisningspraktik organiseras under särskilda tider. 
Läsåret formas således av ”vanliga” skolveckor med läroboksstyrd och 
ämnesindelad undervisning och en till två arbetslagsveckor per termin 
då innehållet i undervisningen utformas på ett annat sätt.

Ibland och då i form av speciella händelser, förekommer undervisning 
som kan kategoriseras som redovisningsorienterad praktik. I de fall de 
förekommer är det främst inom ramen för SO-undervisningen. Vid en-
staka tillfällen organiseras ämnesintegrerade projekt där eleverna arbetar 
självständigt och avslutningsvis presenterar resultatet av sitt arbete. Bas-
kunskapstränande undervisning förekommer men, med utgångspunkt i 
vårt material, inte i någon särskilt reglerad form.

Östskolan – läroboksstyrd för alla – självreglering för en del

I Östskolan är, liksom i Västskolan, i princip all undervisning i de så 
kallade läsämnena organiserad som en läroboksstyrd undervisningsprak-
tik. Östskolans elever undervisas i nivågrupperade men åldershomogena 
grupper (jfr även delrapport 1). 

I undervisningsgrupper med eleverna som betraktas som starka/stu-
diemotiverade ramas den läroboksstyrda undervisningen in av lärarledda 
klassrumsdiskussioner. Undervisning av elevgrupper som ses som svaga 
har färre inslag av lärarledda diskussioner. Undervisningen är i huvudsak 
ämnesorganiserad och läroboksstyrd. För de elever som ses som starka15 
ges möjligheter att, under de så kallade elevens val-dagar, utgående från 
intresse fritt välja bland de erbjudna lektionerna16. Denna valfrihet kan 
ses i relation till en självreglerande undervisningspraktik. Elever som 
bedöms som svaga ges rekommendationer för vilka lektioner de ska välja 
och de förväntas välja i enlighet med lärarens rekommendationer.

För de elever som ses som svagautformas skolarbetet i överensstäm-
melse med den baskunskapstränande undervisningen. Det specifika 
innehållet är ofta i någon mening detsamma för de olika undervisnings-

15 För en närmare beskrivning se – delrapport 1.
16 T.ex. en studerande som avsåg att söka vidare till en musikhögskola fick under sista 
året möjlighet att enbart arbeta med sin musikträning under elevens val-dagarna även om 
grundprincipen var att eleverna skulle välja olika innehåll under elevens val-dag.
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grupperna. Dock erbjuder baskunskapstränande undervisning i flera 
avseenden en mer begränsad läroplan jämfört med de övriga under-
visningspraktikerna genom att uppgifterna ges karaktär av upprepning 
och förenkling och genom att de lärarledda diskussionerna är mindre 
förekommande.

I Östskolan har vi inte observerat inslag som kan relateras till undervis-
ningspraktikerna redovisningsorientering, sammanhangsskapande eller 
demokratifostrande.
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Pågående förändringar

I verksamheter som skolans pågår hela tiden förändringar. En del för-
ändringar sker långsamt och är svåra att iaktta. Även om studien endast 
följt verksamheten under drygt tre år har vi ändå kunnat observera några 
pågående förändringar.

Förändringar i hur timplanelösheten organiseras

Inför skolstarten höstterminen 2004 har alla arbetslagen (eller skolan) 
genomfört olika typer av förändringar. En del av förändringarna kan 
kopplas samman med  det som lärarna relaterar till försöksverksamheten 
utan timplan. Generellt handlar förändringarna om åtstramningar, som i 
nästan alla fall motiveras i termer av ekonomi och som får konsekvenser 
för vad lärarna uppfattar att de kan göra.

Nordskolan – I början av studien organiserades den schemafria tiden 
som en schemafri dag, som skapades genom att alla ämnen ”gav ifrån 
sig” (ca 20%) tid17. Under den tid vi följt Nordskolans arbete användes 
den schemafria dagen för elevernas eget arbete. Under vårterminen 2004 
tvingades lärarna tänka om p.g.a. ekonomiska besparingar – den schema-
fria dagen krävde för mycket lärarresurser. För lärarna i de praktiskt-este-
tiska ämnena innebar den schemafria dagen att de inte kunde använda (få 
tillbaka) den tid de bidrog med eftersom de under den utbrutna tiden var 
tvungna att ta hand om sin mentorsgrupp. I Nordskolan har man från och 
med hösten 2004 därför valt att ersätta den schemafria dagen med flexi-
bla arbetstider för eleverna. Den flexibla arbetstiden omfattar den första 
och den sista lektionen varje dag och den innebär att eleverna under 3-4 
dagar per vecka får möjlighet att välja om de vill börja och sluta tidigt 
eller lite senare. Under flextiden behöver endast en lärare finnas till hands 
för att övervaka klassen. Eleverna förväntas arbeta helt självständigt med 
de beting de har fått och/eller planerat in under veckan.

Det som i Nordskolan benämns ”elevens val” innebar under studiens 
två första år att eleverna helt fritt fick planera innehållet under dessa 

 17 Se delrapport 1.
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dagar (2-3 dagar per termin). Eleverna förväntades göra planeringen i 
samråd med föräldrarna. Den enda instruktion som gavs var att det skulle 
gå att relatera till skolkunskaper. Under dessa dagar var det få elever som 
arbetade i skolan. De flesta hade ordnat praktikplatser på olika företag. 
Några elever arbetade med egna hästar eller tränade idrott. Den enda 
kontroll lärarna hade över elevernas arbete var den skriftliga och/el-
ler muntliga redovisning eleverna gjorde efterföljande vecka. Eget val 
framstod efterhand som alltför vagt och oklart. Föräldrar protesterade 
och ansåg att skolan inte tog sitt ansvar för eleverna. Under läsåret 2003-
04 stramades elevens val upp i Nordskolan. Istället för att som tidigare 
själva utforma sina projekt ökades trycket på att eleverna skulle välja 
någon av de kurser lärarna planerat. Med god motivering kunde enstaka 
elever även i detta system välja eget valt arbete enligt tidigare modell.

De förändringar lärarna genomfört under studiens sista år ser ut att 
innebära ytterligare en förstärkning av det elevstyrda arbetet. I och med 
flextidens införande är eleverna i högre grad hänvisade till sig själva då 
det endast finns en övervakande lärare på plats i klassen.

I Sydskolan har lärarna sedan läsåret 2003/04 valt att strama upp det 
ämnesövergripande arbetet i form av tema- och projektarbete som sker 
på skolan. I arbetslaget Sydväst är andelen schemapositioner som be-
tecknas som arbetspass oförändrad, men det finns tendenser som antyder 
ett förändrat synsätt när det gäller hur fria elever ska vara att välja och 
utforma fördjupningsuppgifter. Vidare förs diskussioner om hur lärarnas 
ämneskompetens bättre ska kunna tas tillvara. Tidigare har arbetslaget 
betonat värdet av den kontinuitet som möjliggjorts inom ramen för ar-
betspassen. Eleverna har inte behövt avbryta arbetet i och med att lektio-
nen tagit slut. Istället har arbetet fortgått medan lärarna avlöst varandra. 
Utifrån synsättet att alla kan söka och skapa kunskaper har inte lärarnas 
ämneskompetens setts som avgörande för vilka kunskaper elever har haft 
möjlighet att utveckla. Snarare har lärarens handledande roll poängterats. 
Under läsåret 2003/04 började lärarna att ompröva denna ståndpunkt 
utifrån den kritik som riktats från elever om de olika projektens likhet, 
både vad gäller innehåll och arbetssätt. Lärarna ser därför ett behov av 
att i större utsträckning planera och strukturera projekten för att möjlig-
göra variation när det gäller fördjupningsuppgifter. Likaså finns det en 
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diskussion i arbetslaget att i större utsträckning låta olika lärares ämnes-
kompetens styra uppläggningen av olika arbetspass.

I Sydost har tiden som använts till tematisk undervisning minskats i 
omfattning. Samtidigt tycks andelen nya teman minska och arbetslaget 
inriktar sig på att genomföra de teman som man funnit fungera vid tidigare 
genomförande. Lärarna uppger att bristen på tid för gemensam planering 
omöjliggör att man utvecklar och fördjupar det tematiska arbetssättet. Ett 
skäl till att tiden inte räcker till uppger arbetslaget ligga i den skyldighet 
som arbetslaget har att täcka upp för varandra vid frånvaro. Att tvingas 
vikariera för varandra uppfattar lärarna styckar sönder arbetstiden och 
försvårar möjligheterna att planera både den egna undervisningen och 
att samverka i ämnesövergripanden teman. För att effektivisera arbetet 
väljer därför arbetslaget att satsa på sådana teman där man redan utar-
betat material och där alla lärare vet vad som ska göras.

Västskolan – Under läsåret 2003/2004 infördes periodisering av läs-
året där varje termin delas i två perioder. Förändringen har drivits fram av 
situationen för de praktisk-estetiska ämnena där skolan haft svårigheter 
att rekrytera och behålla kvalificerade lärare. För att kunna skapa bättre 
arbetsvillkor för lärare i de praktiskt-estetiska ämnena skapade man möj-
ligheter till koncentrationsläsning av ämnen i sammanhängande perioder 
under delar av läsåret. Därmed hade skolan också en förhoppning om att 
fragmentiseringen av skoldagen skulle minska. 

I Västskolan påbörjades under läsåret 2004/05 ett arbete med att skapa 
individuella studieplaner för varje elev. Utöver studieplanen skall också 
varje elev arbeta med planeringsbok och portfolio. Den timplanelösa ti-
den blir direkt synlig på schemat genom att det under varje fredag skapas 
så kallad studietid på 40 minuter som eleven själv förfogar över för att 
färdigställa uppgifter och arbetsmaterial. Man uppger i arbetslaget att 
man eftersträvar att skapa en struktur för denna elevtid men att arbetet 
i huvudsak skall drivas av eleverna själva. Elevernas studietid äger rum 
utanför klassrummen eller hemma eftersom inga lärare är schemalagda 
för denna tid. Håller dessa tendenser i sig kommer skolarbetet i Väst att 
i allt högre utsträckning kunna förstås i termer av den självreglerande 
undervisningspraktiken.

Under läsåret 2003/04 påbörjades arbetet med att skapa en form av 
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”måltrappa” som består av fem steg från förskola till årskurs nio. Tan-
ken är att ”måltrappan” skall synliggöra elevens kunskapsutveckling 
där eleven genom att fullgöra målen vandrar uppåt i trappan för att i 
årskurs nio befinna sig längst upp på trappavsatsen. Syftet med måltrap-
pan är, enligt skolans rektor, inte främst att dokumentera måluppfyllelsen 
gentemot myndigheter utan ska ses som ett redskap att visa på elevers 
måluppfyllelse i kontakten med föräldrar. Därigenom blir måltrappan 
ett utvärderingsdokument som visar vilka kunskaper och kompetenser 
elever har utvecklat och vilka brister eleverna uppvisar i relation till de 
mål som satts upp för respektive skolår. 

Östskolan – I början av studien var arbetslaget ansvarigt för fyra 
nivågrupperade undervisningsgrupper inom respektive årskurs. De ni-
våindelade undervisningsgrupperna har minskat från fyra till tre. Detta 
har medfört att undervisningsgrupperna har blivit större där den största 
gruppen har 21 elever. Vidare har en gemensam konferenstid skapats.

I början av studien utgjorde fredagarna den timplanelösa tiden då ett 
nytt schema skapades inför varje fredag utifrån samma grundstruktur. 
Fredagsschemat var uppbyggt kring fyra olika arbetspass och där lärarna 
meddelade vilken typ av undervisning som skulle komma att ges och till 
vilka elever lektionen vände sig. Eleverna samlades i sin kontaktgrupp 
på morgonen och antecknade sin planering utifrån de val som gjordes i 
en speciell bok där tjänstgörande lärare signerade efter fullföljd lektion. 
Fredagarna möjliggjordes genom att de flesta ämnena bidrog med ca 
20 procent av sin veckotid. Kritik riktades mot fredagarna och gällde 
lärarantalet som sågs som för litet för att fredagarna skulle nå sitt syfte att 
fördjupa elevernas kunskaper. Från och med höstterminen 2004 slopades 
fredagarna där eleverna ”valde” vilka lektioner de ville delta i. Istäl-
let kom arbetslaget att lägga ut 120 minuter/vecka för elevens eget val 
och/eller i temaarbeten. Utöver detta anordnades en behovsstyrd vecka 
en till två gånger per år som ett komplement till elevens val.

Ämneskonferenserna återinförs

När läsåret 2003/2004 inleddes återinfördes ämneskonferenser i alla 
fyra skolorna. Behovet av ämneskonferenser började påtalas vid ungefär 
samma tidpunkt (vårterminen 2003) i alla skolor. Ämnesrepresentanterna 
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 18 Baserat på det fåtal möten vi observerade.

upplevde det frustrerande att det inte fanns ett forum för organiserade 
ämnesdiskussioner. För att få till stånd ämneskonferenser måste lärarna 
samverka över arbetslagsgränserna, något som upplevdes som relativt 
svårt att organisera. Det krävdes organisatoriska åtgärder – en gemensam 
tid måste schemaläggas – för att ämneskonferenserna skulle komma till 
stånd.  

Innehållsligt handlade ämneskonferenserna18 främst om att utbyta 
erfarenheter och idéer kring olika moment/teman och att hantera en rad 
praktiska problem. 

Betygskriterier utvecklas på kommunal nivå

När studien inleddes var diskussioner om betygskriterier och bedöm-
ningsgrunder ovanliga inslag under arbetslagens möten. I delrapport 1 
visar vi t.ex. att lärarnas diskussioner sällan handlar om innehållet i un-
dervisningen i termer av vad eleverna ska kunna. Istället talade lärarna 
om vilka uppgifter eleverna skulle ha gjort för att klara målen och vara 
godkända. 

Under försöksperioden har den kommunala skolledningen i två av 
kommunerna19 initierat ett arbete som syftar till att utarbeta gemensam-
ma betygskriterier20. Arbetet i de båda kommunerna har varit organiserat 
på olika sätt. I Västskolans kommun finns ett uttalat syfte att kvalitets-
säkra kunskapsnivåerna genom att skapa en gemensam tolkning av de 
nationella uppnåendemålen för respektive ämne. Kriterier utformades för 
årskurs fem och för årskurs nio. I arbetet ingår olika typer av blanketter, 
instruktioner men också exempel på uppgifter och bedömda elevarbeten. 
I den kommun till vilken Nordskolan och Östskolan hör har man produ-
cerat ett dokument för konkreta kravnivåer för vad eleverna minst ska 
prestera. För årskurs nio ges kriterier för alla tre betygen. Till kriterierna 
finns exempel på elevuppgifter och för årskurs nio finns även exem-
pel på bedömda elevarbeten. I båda kommunerna har externa konsulter 

19 De två kommunerna omfattar Nord och Öst å ena sidan och Väst å den andra.
 20 Vid en sökning på Internet framkommer att det också i andra kommuner finns (eller 
håller på att utvecklas) gemensamma betygskriterier.
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varit inkopplade för att stödja processen. Lärarna (eller representanter 
för varje ämne) har deltagit i arbetet med att specificera betygskrite-
rier. Slutresultatet består av konkretiserade kriterier21 för bedömningen 
inom respektive ämne som ska användas på varje skola. De utarbetade 
kravkriterierna har på olika sätt kommunicerats till föräldrar och övriga 
kommunmedborgare22. 

Hur dessa kriterier slår på lärarnas arbete kan vi, på basen av denna 
studie, inte ge en nyanserad bild av. Däremot tror vi oss se att kriterierna 
påverkar undervisningens innehåll och uppgifternas utformning. Under 
våren 2004 noterades t.ex. att ett av exemplen ur kommunens material 
på bedömda elevarbeten i bild fanns uppsatt i klassrummet, både som 
en beskrivning av vad eleverna skulle göra och hur resultatet för respek-
tive betyg skulle kunna se ut. På tavlan fanns även en notering om att 
eleverna skulle komma ihåg att färdigställa arbetet och lämna in det för 
bedömning (fältanteckningar Nord vt 04). Detta kan ses som ett exempel 
på hur de kommunala kriterierna fungerar standardiserande, d.v.s. alla 
elever i kommunen kan komma att göra samma uppgift och bedömas 
utifrån samma kriterieexempel.

Individuella planer utarbetas

I alla skolor finns det uttalat att individuella planer ska utvecklas och 
användas. Vad som avses med dessa planer varierar mellan (och inom) 
de olika skolorna. Lärarna förefaller osäkra på hur de kan utformas och 
vilken funktion de ska ha. Likaså är de osäkra på hur individuella planer 
ska förstås i relation till de åtgärdsprogram som upprättas för elever som 
bedöms vara i behov av särskilt stöd för att klara målen. 

I Sydskolan fick arbetslag Sydost i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till hur man kan arbeta med individuella planer. Ett försök initierades i 
årskurs 9 (läsåret 03/04). Det dokument som utformades fick funktionen 
av ett planerings- och uppföljningsinstrument. I lärarnas diskussioner 

 21 Av integritetsskäl har vi valt att inte citera ur de kommunala betygskriterierna även om 
de utgör offentliga dokument. 
 22 Det ligger utanför föreliggande rapports syfte att närmare granska de kommunala rikt-
linjerna. 

Eriksson595_SKIP_var_2uppl.indd   81 2008-01-08   15:56:12



82 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

23 Eftersom datainsamlingen avslutades vårterminen 2004 har vi endast tillgång till doku-
mentet. Vi kan således inte uttala oss om hur dokumentet används.

framkommer att studieplanerna ges en dubbel innebörd. De individuella 
studieplanerna används både som ett underlag för att kunna bedöma och 
planera elevernas studiegång, och som ett underlag för lärare att visa att 
de fullgjort sitt uppdrag. I Nordskolan påbörjades under läsåret 03/04 
ett arbete där eleven tillsammans med läraren och föräldrarna utformar 
den individuella planen. I planen utvärderar eleven själv sin arbetsinsats 
och de resultat som nåtts samt anger vad som måste förbättras. Däref-
ter undertecknar elev, ansvarig lärare samt föräldern studieplanen. Den 
individuella planen utgör fokus i utvecklingssamtalen och kombineras 
med annan dokumentation av elevens skolsituation.

I Västskolan har de individuella planerna fått stor uppmärksamhet och 
framstår som en av mentorernas centrala uppgift. Fram till vårterminen 
2003 användes endast de underlag som lärarna tog fram inför utveck-
lingssamtalen. Nya direktiv och nya formulär för individuella planer har 
tagits i bruk höstterminen 200423. 

Individuella planer som utformas i syfte att planera och utvärdera ett 
arbetsområde som de i Sydost får en annan funktion än de som utformas 
för att i generella termer följa och utvärdera elevens skolgång. De först-
nämnda planerna innebär att eleverna utifrån vissa riktlinjer ska bedöma 
vad de vill arbeta med och lära sig och att de efteråt bedömer vad de har 
lärt sig och hur arbetet har förlöpt. I de senare formerna av individuella 
planer bedöms elevens starka och svaga sidor. Vidare anges vad eleven 
ska satsa på framöver. Planen kompletteras, eventuellt med en notering 
om vilken typ av hjälp eleven antas behöva.
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Del 4. Slopad timplan – konsekvenser

De övergripande frågorna för hela forskningsprojektet handlade om 
vilka konsekvenser slopandet av timplanen skulle få för lärarnas arbete, 
skolarbetets organisering och elevernas bildningsgång. I delrapport 1 
diskuterade vi främst konsekvenserna för lärarnas arbete och skolarbetets 
organisering. Föreliggande slutrapport vidgar analysen till att omfatta 
vilka konsekvenser den slopade timplanen har för elevernas bildnings-
gång speciellt med avseende på vilka förmågor de har möjlighet att 
utveckla. Utifrån de drygt tre år som vi följt skolornas arbete kan vi inte 
bedöma vilka konsekvenser slopandet av timplanen kommer att medföra 
på lång sikt. Dock kan vi se tendenser och påbörjade aktiviteter som 
ger indikationer på i vilken riktning de lokala skolverksamheterna kan 
utvecklas mot.

I detta avsnitt avser vi först diskutera hur de sex undervisningsprak-
tikerna kan relateras till slopandet av den nationella timplanen. Därefter 
kommer vi att diskutera vilka varierande bildningsgångar eller snarare 
vilka varierande läroplaner olika elever erbjuds i timplanelösa skolor. 
Avslutningsvis diskuterar vi vilken betydelse slopande av timplanen kan 
ha för elevers förutsättningar för likvärdigt lärande.

Skolkommittén (1997:121) uttryckte förhoppningar om att slopandet av 
timplanen skulle få betydande konsekvenser för skolans utveckling och 
kvalitet. Denna förhoppning förefaller bygga på ett antagande om att 
timplanen har en starkt styrande funktion på hur verksamheten bedrivs. 
Då de första timplanerna infördes fick de troligen en mycket mera på-
verkande roll än vad den nationella timplanen har idag. Efterhand har 
andra formerande aspekter som t.ex. schematradition, tjänstefördelning, 
specialsalar byggts in i skolsystemet. Sådana faktorer har, tillsammans 
med timplanen, skapat ramar för skolarbetets organisering. Därmed kan 
slopandet av timplanen, åtminstone under en så kort period som vi nu 
följt verksamheterna i skolorna, ske utan att undervisningen nämnvärt 
förändras (jfr även delrapport 1).

Genom att studera skolarbetet i ett längre tidsperspektiv kan vi kon-
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statera att flera betydande förändringar initierades och påbörjades redan 
före timplanen slopades. Som vi kunde visa i delrapport 1, har flera av 
förändringarna sitt ursprung i olika, men tidsmässigt sammanfallande, 
beslut och fenomen. I slutet av 1900-talet infördes ett nytt mål- och re-
sultatstyrningssystem. Det omfattade bl.a. en ny läroplan med ett krav 
på att all undervisning ska ta sin utgångspunkt i strävansmålen samtidigt 
som alla elever ska erbjudas möjligheter att nå målen – uttryckt som 
mål att uppnå. Vidare omfattade det ett nytt betygssystem med (åter)in-
förandet av en godkäntgräns. Förändrade ekonomiska system öppnade 
upp för föräldrarna att välja skola för sina barn vilket skapat en konkur-
renssituation mellan olika skolor (Carlgren & Hörnqvist, 1999; Klette, 
2000; Lindblad, 1997 & 2005; Wallin, 2002). 

Mål- och resultatstyrningen infördes i en tid när individen och indivi-
dens möjligheter att forma sitt eget liv i ökande utsträckning fokuseras 
i samhället (jfr t.ex. Bauman, 2002 & 2005; Giddens, 1996). I skolsam-
manhang syns denna tidsanda som en ökad betoning på individens an-
svar och på individualiserande arbetsformer som t.ex. eget arbete, egen 
planering, individuella planer och elevens val (Carlgren, 1994; Eriksson, 
1999; Granström, 2003; Österlind, 1998 & 2005). Individualiserande 
arbetssätt har fått ett ökat genomslag i den svenska skolan från 1970-talet 
och framåt (Österlind, 1998). 

Den största effekten med att slopa timplanen som vi kan iaktta – i 
den mån den utnyttjas utöver vad gällande timplan tillåter – är att det 
friutrymme som uppstår bl.a. accentuerar individualiserande tenden-
ser. Lärarna uppfattar att de i och med att timplanen slopas har ökade 
förutsättningar att få alla elever att klara godkäntgränsen (och därmed 
nå målen) framför allt genom en anpassning till individen. Slopandet 
av timplanen underlättar för individualisering men också för ämnesö-
vergripande arbetssätt. Därmed kan vi se hur slopandet av timplanen 
kan kopplas samman med de tre första undervisningspraktikerna: själv-
reglerande, redovisningsorienterande och sammanhangsskapande. I en 
självreglerande undervisningspraktik används timplanelösheten till att 
upplösa den traditionella schemabundna tiden. Eleverna tillhandahålls 
tid som de utifrån sina intressen, ambitioner, förutsättningar etc. själva 
får råda över. Här kan vi se en tendens som handlar om att den själv-
styrda undervisningspraktiken omfattar allt flera ämnen. Från början 
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var det t.ex. i Nordskolan främst NO och SO som omfattades av detta. 
I slutet av studien omfattades även ämnen som t.ex. språk och bild av 
självreglerande praktiker. 

I undervisningspraktikerna, den redovisningsorienterade och den 
sammanhangsskapande, som båda kan förstås i relation till ämnesöver-
gripande arbete, innebär den slopade timplanen att lärarna inte på samma 
sätt som tidigare behöver räkna timmar. Där används timplanen mer som 
ett tankeredskap för att bedöma rimligheter i relationen mellan enskilda 
ämnen och tidsanvändning i samband med organisering av skolverksam-
heten och tjänstefördelningen. 

Lärarna använder således friutrymmet som den slopade timplanen 
möjliggör för att i ökad utsträckning låta  eleverna ta ansvar för sitt 
lärande och sin studiegång och/eller för att lättare kunna genomföra 
ämnesövergripande undervisning. 
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Från elevcentrering till självreglering

En stor del av utrymmet i denna rapport har använts för att beskriva den 
undervisning vi observerat i termer av undervisningspraktiker för att 
med dem som redskap beskriva det som pågår i de olika skolorna. Ingen 
praktik uppstår i ett historisk vakuum och ingen praktik utvecklas utan 
att den ses som ett svar mot aktuella problem och utmaningar. Det är 
således rimligt att fråga sig vilka traditioner som kan antas ligga bakom 
olika praktikers framväxt.

Av figur 1 nedan framgår att både den läroboksstyrda och den bas-
kunskapstränande undervisningspraktiken kan förstås som traditionell 
medan de tre undervisningspraktikerna självreglering, redovisningsori-
entering och sammanhangsskapande, ses som alternativa och som mera 
i linje med samtidens krav på skolan. Medan den läroboksstyrda ses som 
mindre önskvärd uppfattas den baskunskapstränande undervisningsprak-
tiken som viktig för de elever som bedöms som svaga och/eller lång-
samma. Det finns även en antydan i materialet att baskunskapstränande 
undervisning kan komma att öka framöver då allt flera elever uppfattas ha 
problem med att klara godkäntgränsen. Den demokratifostrande under- 

Figur 1. De olika undervisningspraktikernas relationer till timplanelösheten 
och till varandra.
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visningspraktiken framstår i materialet som frikopplad från arbetet med 
att få eleverna godkända.

De sex undervisningspraktikerna har inte uppkommit i och med att 
försöksverksamheten inleddes utan har en längre historia än så. De tre 
av undervisningspraktikerna som av lärarna uppfattas som alternativa 
har framför allt utvecklats som ett svar på den kritik den traditionella 
undervisningen under hela 1900-talet utsattes för (jfr t.ex. Persson, 2003; 
Sandström & Ekholm, 1984). De beteckningar som används när man 
talar om traditionell undervisning som t.ex. lärarstyrd / katederstyrd / 
schemastyrd eller ämnesorganiserad undervisning har negativa konnota-
tioner, medan undervisning som beskrivs som elevcentrerad / elevaktiv, 
ämnesövergripande, vardagsanknuten har positiva konnotationer. De 
senare beskrivs som reformpedagogiska / alternativa (Arfwedson, 2000 
& 2002) och kopplas ofta samman med progressivistiskt grundade idéer 
som bl.a. handlar om ett ”själv-initierat och själv-styrt lärande” (Dewey, 
1928, s. 198, vår översättning). Debatten kring det som har betecknats 
som traditionell och alternativ undervisning har ofta förts i polariserade 
termer och har bl.a. handlat om vilken undervisning som är bättre eller 
sämre (Arfwedson, 2002). Värderingarna om bättre och sämre har säl-
lan relaterats till vilka olika förmågor olika undervisningar befrämjar. I 
samband med försöksverksamheten med slopad timplan framställs också 
traditionell undervisning som problematisk (SOU 1997:121).

De tre undervisningspraktikerna som uppfattas som alternativa skil-
jer sig åt även om de på olika sätt kan relateras till reformpedagogiska 
och/eller progressivistiska traditioner. Den redovisningsorienterade 
undervisningspraktiken med sin ämnesintegrering, projektfokusering, 
läraren som handledare och elevernas aktiva kunskapssökande kan ses 
som den praktik som ligger nära en uttolkning av Deweys pedagogiska 
idéer (Arfwedson, 2002). 

Den sammanhangsskapande undervisningen har också en (om än sva-
gare) anknytning till progressivistiska idéer. Lärarna bygger undervis-
ningen på eller utifrån elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter 
och har som mål att eleverna med hjälp av ämnena ska få hjälp att skapa 
sammanhang och därmed kunna förstå sin omvärld bättre (Arfwedson, 
2002).
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I den självreglerande undervisningspraktiken utgör framväxten av ett 
elevcentrerat arbetssätt en del av praktikens historiska rötter (Bergqvist, 
2005; Carlgren, 1994; Eriksson, 1999; Nilsson, 2002; Näslund, 2001; 
Österlind, 1998). Utvecklingen av arbetssätt som eget arbete kan ses 
som ett svar på reformpedagogiska ideal och progressivistiska traditio-
ner (Arfwedson, 2002; Berlak & Berlak, 1981; Eriksson, 1999 & 2005; 
Sugrue, 1997). Med eget arbete antas eleverna få möjlighet att organi-
sera sina egna lärprocesser och egna beslut. Från början var eget arbete 
främst ett svar på frågor om hur arbetet i åldersintegrerade klasser skulle 
kunna lösas med värnande om elevens aktiva arbete och självständighet 
(Eriksson, 1999). Så som den självreglerande praktiken har utvecklats 
och tar form idag – t.ex. i Nordskolan – är det inte bara elevens aktivitet 
och självständiga arbete som formar praktikens kärna. Snarare antas 
eleverna i den självreglerande undervisningspraktiken i individualitetens 
namn arbeta med att forma sin framtid och sin egen identitetsutveckling 
(Carlgren, 2005; Dovemark, 2004; Frykman, 1998; Jedemark, manus; 
Österlind, 1998). Eleverna ges därmed möjlighet att skapa sig en privat 
bildningsresa genom skolsystemet. 

I slutet av studien har vi kunnat notera hur drag från den självregle-
rande praktiken börjar slå in i de olika arbetslagens verksamheter. Detta 
syns framför allt i skolornas arbete med att utforma eller tillämpa redan 
utformade strategier för att upprätta individuella planer. I en förläng-
ning ska eleverna med hjälp av de individuella planerna, loggböcker, 
portfolios, sätta upp personliga mål som sedan ska kunna fungera som 
redskap för en individuell studiegång. Varje elev kan därmed komma att 
få individuella läro- och kursplaner. Under studiens sista år får eleverna i 
Västskolan välja om de vill arbeta i skolan eller hemma om undervisande 
läraren är borta. Frågan är om sådana inslag kommer att bidra till en 
upplösning av sättet att se på lektioner som fysiskt bundna till skolan? 

Inslag som individuella planer och loggbok som här beskrivits som 
karakteristiska för en självreglerande praktik kan även komma att använ-
das inom ramen för andra undervisningspraktiker som därmed blir allt 
mer självreglerande. Ett annat exempel på hur inslag av självreglering 
slår in i andra praktiker utgörs av hur innehållet i den redovisningso-
rienterande undervisningspraktiken i stor utsträckning överlämnas till 
elevernas beslut och omdöme. Även om eleverna arbetar i grupp får 
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de ansvar för vilka källor de ska använda och vilka kunskaper som ska 
väljas ut för presentationen. Det är således inte bara arbetssätt som eget 
arbete som kan ses som ett tecken på en ökad grad av självreglering. 
Även i de skolor som domineras av andra undervisningspraktiker kan 
tendenser till en ökad grad av självreglering urskiljas. Olika strategier 
utvecklas för att eleverna ska kunna ta ansvar för det egna lärandet och 
forma sin individuella skolgång.
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 24 Idéer om individualisering har givetvis rötter som går längre tillbaka än grundskolans 
införande. Redan Comenius på 1600-talet förespråkade individualisering. Under 1900-talet 
var bl.a. Maria Montessori en av de förgrundsgestalter som förespråkade individualiserad 
undervisning.

Individualisering – skilda läroplaner för olika elever

Den samhälleliga tidsandan som i ökad utsträckning betonar individu-
alisering och individualitet kan spåras redan i de första av grundskolans 
läroplaner24. I Lgr 62 framställdes individualisering som en lösning för 
att hantera problemen med heterogena elevgrupper som införandet av 
grundskolan uppfattades ha skapat (Kilborn & Lundgren, 1974). Genom 
indelning i allmän och särskild kurs i en del ämnen och genom inrät-
tande av specialklasser skulle elevernas olika begåvningsmässiga nivåer 
och/eller förutsättningar hanteras (Arfwedson, 2002). Olika elever skulle 
inom samma skola erbjudas skilda studiegångar i form av individanpas-
sad utbildning. I Lgr 80 förespråkades att nödvändig individualisering 
skulle ske inom ramen för den sammanhållna klassen (Kilborn & Lund-
gren, 1974). Alla elever skulle erbjudas gemensam utbildning men i en 
individualiserad form. I Lpo 94 anges t.ex. att elevernas ska kunna ”ge 
sitt bästa i ansvarig frihet” (s.14). Genom att arrangera för mera elev-
styrda undervisningsförlopp förväntas eleverna kunna ta ett ökat ansvar 
för sitt eget lärande. Individualisering har under senare år således i allt 
högre grad kommit att kopplas samman med rätten att individuellt forma 
sin egen utbildning. Ställer man detta gentemot kravet att få alla elever 
att minst klara godkäntgränsen kan man förstå att individualisering ökar 
i skolorna idag. Sådana strategier uppfattas å den ena sidan bidra till att 
skolan ligger rätt i tiden och å den andra underlätta för att skolan ska 
lyckas med sin mest centrala uppgift – att få alla godkända.

Om eleverna i hög utsträckning och i relation till allt flera ämnen del-
tar i självreglerande undervisningspraktiker kan kunskapsdimensioner 
som förutsätter lärarledda diskussioner få minskade förutsättningar att 
utvecklas. Arfwedson (2002: 136) hänvisar till Meyer och säger att klass-
rumsundervisning underlättar för att ”framställa nya sak- och problem-
sammanhang eller nya meningsstrukturer”. Lärarledda klassrumssamtal 
och/eller diskussioner ger möjligheter för eleverna att ta del av andras 
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tankar och beskrivningar (Granström, 2003). Enligt Colnerud (2001) 
kan lärarledda diskussioner även inbjuda till moraliska överväganden 
som ett inslag i elevernas samhälleliga fostran. Helklassundervisning 
som präglas av kollektiva diskussioner främjar således utvecklingen av 
andra förmågor än vad individualiserad undervisning gör (jfr. även Bos-
sert, 1979). Helklassundervisning där alla elever arbetar med samma sak 
samtidigt innebär inte per automatik att lärarledda diskussioner förekom-
mer. I flera av de läroboksstyrda undervisningspraktiker vi observerat är 
lärarledda samtal sällsynta. Detta kan förstås som att även i undervis-
ningssituationer som vanligen betecknas som helklassundervisning kan 
individuella (bänk)arbeten dominera. Om individualiseringen dessutom 
mer och mer utformas som ett privat projekt kan man anta att helt andra 
kunskapskvaliteter kommer att dominera framtidens skola. Frågan blir 
därmed hur sådana kunskapskvaliteter stämmer överens med dem som 
skolan enligt dagens läroplan antas befrämja. Med en ökad individuali-
sering har således det tidigare gemenskapsidealet fått minskad betydelse 
(jfr. Nilsson, 2002). 

Ifall individualiseringstrenden håller i sig kan självreglerande prak-
tiker, så som de genomförs i Nordskolan och så som utvecklingen i 
Västskolan antyder, komma att ses förebildliga. Slopandet av timplanen 
kan också bidra till att förstärka de individualiserande tendenserna. Flera 
av kommunernas ansökningar om att få delta i försöksverksamheten 
”Utan timplan – oförändrat uppdrag” motiverades utifrån de möjlig-
heter som kommunerna såg att inom ramen för försöksverksamheten i 
större utsträckning kunna individualisera undervisningen. Det behöver 
kanske betonas att Nordskolan, sett till det så kallade genomsnittliga 
betygsmeritvärdet har ett elevunderlag som representerar elever från 
studievana miljöer (för sambandet elevers betygsresultat och föräldrars 
utbildningsbakgrund se t.ex. Börjeson & Palme, 2000). Detta överens-
stämmer med att baskunskapstränande praktiker inte har någon fast orga-
nisatorisk form i Nordskolan. I skolor med elever som ses som svaga kan 
självreglerande praktiker som i Nord komma att kombineras med fasta 
baskunskapstränande praktiker som i Östskolan. Om så sker bibehålls 
den uppdelning av elever i olika grupper som vi har observerat, d.v.s. om 
en elev inte klarar sig i den ordinarie undervisningspraktiken överförs 
de till en baskunskapstränande praktik (jfr Tinglev, 2005). 
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En konsekvens av att slopa timplanen i en skola som i så hög utsträckning 
fokuserar på att alla ska klara godkäntgränsen riskerar att förstärka så-
dana tendenser som kan komma att motverka likvärdighetsuppdraget. 

Detta forskningsprojektet byggdes upp kring farhågor om att i en 
timplanelös skola kan kravet på allsidighet och bredd som aspekter av 
likvärdighet ställas mot kravet på att få alla att klara godkäntgränsen i 
kärnämnena. Elever som ses som teoretiskt svaga kan kanske få en snä-
vare bildningsgång genom att de får lägga ner mera tid på färre ämnen 
än elever som ses som teoretiskt starka? Vidare framställdes farhågor 
om att en långt driven individualisering där den traditionella organise-
ringen med gemensamma lektioner upplöses kan leda till en situation 
där olika elevgrupper kan få olika studiegångar. Frågorna gäller skolans 
likvärdighetsuppdrag (Ds 1999:1).

Studiens sammantagna resultat visar att undervisningen i dagens sko-
lor varierar på flera olika sätt. En undervisningspraktik som dominerar 
i en skola främjar utvecklingen av vissa förmågor som kanske inte ges 
samma förutsättningar att utvecklas i en annan praktik. De farhågor om 
en hotad likvärdig utbildning med beaktande av allsidighet och bredd 
som låg till grund för detta forskningsprojekt kan delvis ses som obefo-
gade och delvis antas komma att besannas.

Tryggad likvärdighet Som vi konstaterade i delrapport 1 arbetar lä-
rarna i de olika arbetslagen för att nå målen. Konkret innebär det en 
verksamhet inriktad på att skapa förutsättningar för att alla elever ska 
kunna klara uppnåendemålen i meningen att de klarar godkäntgränsen 
(åtminstone i engelska, matematik och svenska). Om kriteriet för lik-
värdig utbildning upprättas med hjälp av uppnåendemålen och betygs-
kriterierna för G kan skolorna sägas förverkliga en likvärdig utbildning. 
Det betyder att med utgångspunkt i en lägsta nivå erbjuder alla skolorna 
eleverna förutsättningar att utveckla likvärdiga förmågor. Huruvida detta 
ska förstås i relation till allsidig och bred utbildning är emellertid en fråga 
som borde belysas närmare. 

Mål att sträva mot har i läroplanen skrivits fram som utgångspunkter 
för skolans önskade kvalitetsutveckling. Enligt de resultat som denna 
studie visar på förstår lärarna strävansmålen främst som något som är 
avsett för att bedöma elever som ses som duktiga (Skolverket, 2001). 
Om timplanelösheten, som vår studie ger en antydan om, används för 
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att i ökad utsträckning arbeta mot mål att uppnå kan strävansmålens 
funktion bli problematisk. Istället för att få funktionen av utgångspunkt 
för undervisningens utformning riskerar strävansmålen att ses som mål 
avsedda för de elever som ”vill” lära sig något utöver det som alla måste 
lära sig. Strävansmålen riskerar då att förvandlas till strävan för enskilda 
individer. I sådana fall har elevernas bakgrund, studievana, föräldrasup-
port avgörande betydelse.

Baskunskapsträning för vissa En tydlig indikation som talar för att alla 
elever inte erbjuds likvärdig utbildning i termer av allsidighet och bredd 
är däremot att de elever som ses som teoretiskt svaga erbjuds en skild 
undervisningspraktik. Deras deltagande i baskunskapstränande praktiker 
leder sannolikt till att de får en snävare bildningsgång. Inte för att de läser 
färre ämnen men för att de, framför allt i relation till läsämnen, i baskun-
skapstränande undervisningspraktik erbjuds en minimalistisk läroplan. 
En del elever i denna praktik kan år efter år komma att arbeta med samma 
eller likartat innehåll då det är just det innehållet som eleverna uppfattas 
ha brister i. Elever, som i årskurs åtta arbetar med matematikboken för 
årskurs fem, får rimligen en mera begränsad bildningsgång jämfört med 
sina kamrater. På samma sätt utgår vi från att elever som endast arbetar 
med att fylla i engelska ord i övningsböcker med vägledning på svenska 
när klasskamraterna deltar i en praktik där all kommunikation sker på 
engelska, får en jämförelsevis mera begränsad bildningsgång.

I våra observationer har vi däremot inte belägg för att elever som ses 
som svaga får avstå från de praktisk-estetiska lektionerna för att delta 
i baskunskapsträning. Vad som händer med dessa ämnen i framtiden 
– både i relation till elever som betraktas som svaga och generellt – är 
med vår studie inte möjligt att svara på. Så länge det finns t.ex. bild och 
idrottslärare på skolan som kan tala för sitt ämne och så länge det finns 
specialsalar som måste schemaläggas för hela skolan så länge kan man 
anta att alla elever får tillgång till dessa ämnen.

Variationen mellan skolorna Som framgår av de fem profilerna (se 
sid. 69 ff.) upprättar fyra av de fem arbetslagen en eller flera alternativa 
undervisningspraktiker parallellt med en mer eller mindre dominerande 
läroboksstyrd praktik. Ur ett elevperspektiv är variationen av undervis-
ningspraktiker inom en och samma skola dock inte speciellt stor. Vilka 

Eriksson595_SKIP_var_2uppl.indd   93 2008-01-08   15:56:13



94 VARIERANDE UNDERVISNINGSPRAKTIKER I TIMPLANELÖSA SKOLOR

olika praktiker eleverna möter är beroende av vilken skola eleverna går 
i. Bredast variation av undervisningspraktiker erbjuds troligen eleverna 
i Nordskolan. Där dominerar den självreglerande undervisningsprak-
tiken i kombination med en minskad men ännu dominerande andel av 
den läroboksstyrda praktiken. Därtill deltar eleverna regelbundet i en 
demokratifostrande praktik. Minst variation erbjuds de elever i Östsko-
lan som bedöms som svaga som genom en baskunskapstränande un-
dervisningspraktik i stort sett enbart erbjuds erfarenheter från en typ av 
undervisningspraktik. 

Det är en komplicerad fråga huruvida det ska ses som problematiskt 
i relation till det fastställda kravet på likvärdig utbildning i den svenska 
skolan att olika praktiker finns representerade i olika utsträckning i olika 
skolor men inte som en variation inom en och samma skola. I läropla-
nen preciseras innebörden av likvärdighet till att inte enbart gälla hur 
undervisningen utformas.

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anled-
ningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisning-
en aldrig utformas lika för alla (Lpo 94 s. 2).

Samtidigt visar resultatet från vår studie att olika undervisningspraktiker 
skapar skilda förutsättningar för vilka förmågor eleverna har möjlighet 
att utveckla (jfr även Carlgren & Marton, 2000). Om likvärdigheten ska 
fastställas i relation till måluppfyllelse (vilket styrdokumenten anger) 
är frågan om vilka mål som avses intressant – mål att sträva mot eller 
mål att uppnå. I en mening är förstås alla mål att betraktas som mål men 
i läroplanen anges att mål att sträva mot ska utgöra utgångspunkt för 
skolans kvalitetsarbete och därmed kan de uppfattas som mål som är 
överordnade mål att uppnå. Det är genom strävansmålen som styrdoku-
menten formulerar de förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla. 
Som vi sagt i det föregående kan vi konstatera att om man utgår från upp-
nåendemålen som referenspunkt för likvärdighet skapar de fyra första 
undervisningspraktikerna rimligen förutsättningar för elevers likvärdiga 
skolgång. Tas strävansmålen som referenspunkt för likvärdighet kan vi se 
att den variation av undervisningspraktiker som finns både mellan skolor 
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och inom skolor inte kommer alla elever till del och därmed påverkas 
förutsättningarna för en likvärdig bildningsgång. Med beaktande av att 
variationen av undervisningspraktiker inte kommer alla elever till del 
kan också likvärdighetsproblem visavi elevernas erbjudna läroplaner 
uppstå. Undervisningspraktiker av typen baskunskapstränande erbjuder 
rimligen en betydligt snävare bildningsgång än vad uppnåendemålen ger 
underlag för. Även antydan till treämnesskolan som lärarna talar om som 
det centrala i sitt uppdrag kan medföra likvärdighetsproblem på sikt (jfr  
delrapport 1). Vilka förmågor som möjliggörs är således beroende av i 
vilken skola man går och/eller huruvida man ses som svag eller inte.
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