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Sammanfattning 
Abstract 
Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka hur några elever i år 8 upplever tiden i skolan. 
Arbetet består av två delar; en litteraturstudie, samt en liten empirisk undersökning över elevernas 
upplevelser av tiden i skolan. Resultatet visar att eleverna kopplar samman sina upplevelser av 
tidens skiftande hastighet med känslor och värderingar. Tiden upplevs gå snabbt när tiden är fylld 
med meningsfulla aktiviteter, samt gå långsamt när något upplevs mindre meningsfullt eller 
tråkigt. Tidsorganisationen i skolan och skoldagen upplevs av de flesta eleverna som lång, tråkig 
och stressande. Eleverna efterlyser inflytande och tillgång till mer privat tid inom de temporala 
ramarna. Eleverna vill att deras tid i skolan ska vara meningsfull och rolig. Ett samarbete och en 
dialog elever och lärare emellan efterfrågas. 
 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
Tid, engagemang, motivation, elevflytande. 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ..........................................................................................................................3 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING........................................................................................4 

LITTERATURGENOMGÅNG.........................................................................................5 

Tid som kvantitet och kvalitet .....................................................................................................5 
Offentlig och privat tid ...............................................................................................................8 
Tiden i skolan .............................................................................................................................9 
Skola utan timplan....................................................................................................................10 
Individens behov och fokus på målen.......................................................................................11 

METOD..................................................................................................................................14 

Barnens upplevelser i fokus – barn som informanter...............................................................14 
GENOMFÖRANDE ...................................................................................................................15 

Urval.........................................................................................................................................15 
Analys av elevernas texter ........................................................................................................16 

REFLEKTION KRING MIN METOD ............................................................................................17 

RESULTAT ..........................................................................................................................18 

Långsam tid och snabb tid........................................................................................................18 
Rolig tid och tråkig tid..............................................................................................................19 
Privat och offentlig tid..............................................................................................................20 
Scheman....................................................................................................................................20 
Slutsatser och sammanfattning av resultatet ............................................................................22 

DISKUSSION ......................................................................................................................23 

Oengagemang och engagemang...............................................................................................23 
Önskan om ökat inflytande .......................................................................................................24 
Tiden organiseras i skoltid och fritid .......................................................................................24 
Slutord ......................................................................................................................................25 

REFERENSER.....................................................................................................................27 

BILAGA 1...............................................................................................................................28 
 



INLEDNING 
 

Tiden är ett fenomen som alltid fascinerat mig. Den följer inga viljor eller regler, utan 

tickar ständigt på i samma tempo. Trots det kan det uppfattas som att tiden går olika 

fort, ibland känns det som den flyger iväg och ibland kryper den fram. Ofta upplevs 

tiden gå sakta när något är tråkigt eller när det inte finns tillräckligt med aktiviteter att 

hålla sig sysselsatt med. På samma sätt upplevs tiden flyga iväg när något roligt sker, 

eller när aktiviteterna är många. Jag har ofta känt mig stressad över att tiden inte räcker 

till för allt jag vill göra och sett tillvaron rusa iväg i rasande fart, medan jag står stilla 

och ser på när människor rör sig fram och tillbaka mot olika mål som myror i en 

myrstack.  

 

Från mina egna skolår som elev och praktikperioder i lärarutbildningens regi har jag 

ofta sett skolkamrater och elever som under lektionstid släntrat in lite för sent och 

sjunkigt ihop över sin bänk och ”suttit av” ännu en lektion. Som elev har jag alltid 

utgått ifrån att det beteendet varit en reaktion på att läraren presenterat en tråkig och 

meningslös lektion. Men efter några år på lärarutbildningen har jag börjat vidga mitt 

tänkande runt saken. Under en föreläsning med ”Lärmedia” den 21 augusti i år visades 

en filmsnutt ur serien ”Alla sinnen tillåtna”1, där man diskuterade huruvida 

”40minutersterrorn” bryter sönder elevernas chans att bli engagerade.  

 
”40 minuters tanken gör att du lever på ytan av dig själv. Du hinner aldrig 

reflektera, det du ska lära dig hinner aldrig sjunka ner. Blir du ständigt avbruten får 

du inte chans att engagera dig. Det blir inte viktigt att bli färdig. Om du inte får göra 

färdigt försvinner behovet av att vara kreativ. Inlärningen känns meningslös.” (Alla 

sinnen tillåtna; Tiden och lärandet U00722-1)) 

 

Detta var några av de tankar som presenterades i programmet. Det slog mig att det 

kanske inte alltid är innehållet i lärarens planerade lektioner som är den bidragande 

orsaken till elevernas oengagemang. Kanske är det tiden som pressar eleverna till att 

inte orka engagera sig?  

 

Som lärarkandidat har jag under mina praktikperioder ibland blivit frustrerad och känt 

mig stressad över att det tar så lång tid innan eleverna orkar varva ner och koncentrera 

sig. När jag äntligen fått igång dem är det dags att bryta verksamheten och eleverna 
                                                 
1Alla sinnen tillåtna; Tiden och lärandet U00722-1. Stockholm: Utbildningsradion AB. 



springer iväg till nästa lektion. Har eleverna tur har de en tio minuters rast emellan varje 

lektion, men ibland är tiden mellan lektionerna mindre eller obefintlig. 

Jag tycker att frågan om tiden i skolan är viktig. Som lärare är jag där för mina elevers 

skull och därför måste deras tid vara meningsfull, annars har jag inget i skolan att göra. 

Eleverna behöver och har rätt till en meningsfull vardag i skolan, för skolan är inte bara 

en förberedelse för livet, skolan är livet när man går där. 

 

 

 

Syfte och problemformulering 
 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka hur några elever i år 8 upplever tiden i 

skolan. Arbetet kommer att bestå av två delar; en litteraturstudie, samt en liten empirisk 

undersökning över elevernas upplevelser av tiden i skolan. 

 

 

Jag kommer att utgå ifrån dessa problemformuleringar: 

 
 

• Kan elevernas upplevelse av tiden spegla deras engagemang respektive 

oengagemang och i så fall på vilket sätt? 

• Vad skriver eleverna om hur tiden organiseras i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta avsnitt ska jag redogöra för den litteratur som legat till grund för min uppsats. 

För att skapa ett sammanhang finner jag det på sin plats att kort sammanfatta något om 

hur olika forskningsgrenar ser på tiden, definiera några i forskningen uppkomna 

begrepp, samt att utifrån olika rubriker lyfta fram sådant som jag funnit relevant och 

intressant för detta arbete.  
 
 
 

Tid som kvantitet och kvalitet  
 

Teorierna om tid är många och svåra. Tid kan också definieras på olika sätt beroende av 

vilken infallsvinkel man har och i vilka kulturer man befinner sig. Hur tiden upplevs 

kan också skifta från individ till individ och mellan situationer. Gemensamt för 

forskarna är dock att tiden är ett värdefullt villkor för mänsklig handling oberoende på 

om tiden ses som en process, en framåtskridande rörelse, period eller punkt.2 Westlund 

presenterar i sin avhandling fyra olika tidsperspektiv3. Inom fysiken talar man om en 

mekanisk tid som finns utanför människan. Newton och Galilei såg tiden som en 

grafisk, ständigt flytande och indelningsbar rät linje. Tiden kan delas in i små, praktiska 

enheter som kan läggas till varandra. Därmed blev tiden objektiv, mätbar och 

kvantitativ. Biologerna fokuserar sina teorier om tiden till en cyklisk rytm som styrs av 

mörker och ljus. De menar att det inom varje organism finns rytmer som påverkar 

växandet och utvecklingen. Vår inre biologiska klocka är en av dessa cyklar som i 

samklang med andra organismers rytmer styr olika processer. Detta synsätt baseras på 

tiden som en process eller rörelse, där rörelsen inte är i mätbar eller indelningsbar och 

tar på så sätt en kvalitativ karaktär. Den historiska och antropologiska forskningen har 

baserat sina tidsbegrepp på kulturer i olika samhällen och skeden. De menar att olika 

samhällen har organiserat sig socialt, kulturellt och ekonomiskt utifrån de olika 

tidsuppfattningar som präglat dem. Samhällen där begreppet klocktid inte existerar 

följer t.ex. de biologiska cykliska rytmerna mer än vad västerländska människor idag 

gör. Dessa samhällen (det gamla bondesamhället är ett bra exempel) upplever sin tid 

som en konkret och uppgiftsorienterad tid, där naturen och årstidernas skiftningar 

bestämmer tiden för uppgifterna. Historikerna har bidragit till att kartlägga det 

                                                 
2 Lundmark, L. (1989). Tidens gång och tidens värde. Sid. 15. 
3 För en utförlig diskussion se Westlund, I. (1996). Skolbarn av sin tid. En studie av skolbarns upplevelse 
av tid. Institutionen för pedagogik och pedagogik, nr 49. Linköpings Universitet. Sid. 5-38. 



västerländska tidsbegreppet, d vs ett avståndstagande från den naturliga cykliska 

rytmen. Istället har vi i och med industrialiseringen och klockan kommit att organisera 

oss ekonomiskt, kulturellt och socialt efter en klocktid som är objektiv, kvantitativ och 

kollektiv. Sakta men säkert har den uppgiftsorienterande, ofta cykliska 

tidsuppfattningen fått ge vika för en mer klockorienterad och kvantitativ uppfattning av 

tiden. 

 

Också Lundmark4 skriver att en kvantitativ tidsuppfattning grundas på att tiden upplevs 

som en värdefull, mätbar resurs för praktiska handlingar. Han beskriver den kvantitativa 

tidsindelningen som små, praktiska ögonblick som finns i nuet och i en framåtsträvande 

framtid. Den kvalitativa tidsindelningen grundas på känslor om och attityder till dåtid, 

nutid och framtid och hur dessa attityder kopplas ihop till mönster som bildar 

samhällsuppfattningar ock kulturer idag. De små, praktiska ögonblicken är för alltid 

förbi, men bilden av det förflutna och förhoppningarna inför framtiden påverkar och 

existerar hela tiden i nuet. Dessa tidsskeden flyter in i varandra och slutar således inte 

att existera när det följs av nästa tidsstadium. En annan uppfattning av kvalitativ tid 

gäller verksamhetens förhållning till klocktiden. När arbetet styrs av uppgiften eller 

sociala och kulturella företeelser i stället för klockan som tidsmått, d vs en 

uppgiftsorienterad tidsuppfattning, har tiden ansetts mer kvalitativ än kvantitativ.   

   

Det finns ett samband mellan tidsmätning och tidsutnyttjande. När tiden blivit en 

värdefull resurs, blir strävan att utnyttja denna resurs maximalt. ”Tiden har blivit en 

resurs”, skriver Westlund ”något som kan mätas, bytas, betalas med och förhandlas 

om”. Vi planerar vår tid, skriver listor och scheman för att få tiden att räcka till. Detta 

medför att tiden också har blivit oerhört värdefull, en symbol för något som man ska 

vara rädd om och använda väl.  

 
Värdet på tid verkar följa mönstret för andra tillgångar; ju mindre tillgänglighet, ju 

högre värde. Tidens värde ökar ständigt beroende på att vi kan uträtta mer per 

tidsenhet. Att slänga bort tid blir det samma som att kasta bort pengar och det gäller 

att utnyttja tiden till fullo. Tid är pengar. (Westlund. 1996. Sid. 14.) 

 

När samtiden blir dyrare ökar alltså önskan om en ökad avkastning av den. 

Omsättningstakten ökar och därmed krymper den upplevda samtidens utsträckning i 

kvalitativ mening. När den kvantitativa tidsindelningen i ett högpresterande samhälle 
                                                 
4 Lundmark, L. (1989). Sid. 15-17. 



fokuserar på nuet och blickar mot framtiden, läggs mindre vikt vid dåtiden och den 

kvalitativa uppfattningen av tiden. Men tiden är inte en likvärdig resurs för alla 

människor. Tiden organiseras olika socialt sett och får olika konsekvenser beroende på 

kön och social tillhörighet. Westlund berättar om etnologiska studier som visar på att 

kvinnor och män har olika tidsuppfattningar.5 Kvinnors tidsuppfattning tenderar att vara 

mer kvalitativt inriktad än männens, då den ofta låter uppgiftens karaktär styra tiden i 

stället för att anpassa uppgiften efter tiden. Denna processinriktade och cirkulära 

tidsuppfattning kan bero på att kvinnor ofta har större ansvar än män för barn och äldre, 

uppgifter som kan vara svåra att anpassa efter klocktiden.   

 

I samband med den mätbara, kvantitativa och objektiva tiden talar Westlund om en 

omätbar, växlande och affektladdad uppfattning av tiden. Hon, och många forskare med 

henne, kallar den för subjektiv tid. Är tiden ”laddad med handling, mening och 

kommunikation”6 har tiden ett kvalitativt värde för individen. En tid som är fylld av 

meningsfull aktivitet verkar gå snabbare än tid som inte har meningsfyllt stoff. 

Westlund7 visar på utvecklingspsykologen Piaget som beskrev hur individen blir passiv 

och upplever att tiden går långsamt när känslan av tråkighet och ointresse gör sig 

gällande. På samma sätt upplevs tiden gå snabbt om individen känner sig delaktig och 

känner ett intresse inför den ålagda uppgiften. Uppfattning om tidens hastighet har 

således med kvalitet att göra. Den objektiva, kvantitativa tiden och den subjektiva, 

kvalitativa tiden står hela tiden i en ”spänningsrelation” till varandra.  

 

Barn föds inte med en objektiv, kvantitativ tidsuppfattning. De lär sig så småningom 

känna igen den yttre, objektiva tiden och får lära sig att behärska den inre, subjektiva 

tidsupplevelsen, för att kunna leva och fungera i det moderna tidsorienterade samhället.  

Westlund skriver också att dagens ungdomar har det svårare med sina relationer till 

tiden nu än förr. Vuxenvärlden tränger sig på i allt lägre åldrar och ungdomarna har 

svårt att reducera sin subjektiva tid till generella mått. Utbudet av möjligheter och 

drömmar ökar, medan tiden att fullfölja dem är begränsad. Ungdomarna måste helt 

enkelt välja vad de vill göra eller försöka få tiden att räcka till. Givetvis ses då den 

objektiva tiden som ett tvång och för att undkomma tvånget och alla måsten försöker 

ungdomarna på olika vis revoltera mot de yttre ramarna. Situationer och sammanhang 

                                                 
5 Westlund, I. (1996). Sid. 16-18. 
6 Westlund, I. (1996). Sid. 29-38. 
7 Ibid.  



där aktiviteterna inte känns meningsfulla får en lägre prioritet och ett lågt engagemang 

som följd.    

  

 

Offentlig och privat tid 
 

Persson8 delar in en individs tid i offentlig tid och privat tid. Den offentliga tiden är den 

tid då individen är socialt tillgänglig, medan den privata tiden kännetecknas av att 

individen är socialt otillgänglig9.  Persson menar att barn och ungdomar egentligen har 

väldigt liten privat tid eller ingen alls. Barns tid anpassas efter de vuxnas fasta 

förankring i det moderna samhällets tidsstruktur, eftersom deras föräldrar i allmänhet 

arbetar och deltar i samhällslivet i övrigt. Under föräldrarnas arbetsdag ”passas” barnen 

av dagisverksamhet eller skola under andra vuxnas inflytande för att sedan i hemmet 

invaderas av vuxnas inflytande genom regler och läxor. I skolan är elevers privata tid 

mycket begränsad, merparten av deras tid är offentlig. Endast på rasterna tillåts eleverna 

vara socialt otillgängliga från vuxnas ingripande, men då ersätts de vuxna utav 

jämnårigas inflytande istället. Eftersom hela skoltiden i princip är offentlig tid är det 

inte ovanligt att eleverna försöker bända och töja på tidsorganisationen för att skapa sig 

små sfärer, frirum10 av privat tid. Därmed skapas en motsättning mellan skolpersonalen 

och eleverna som inverkar på ämnesinnehållet. Eftersom eleverna inte vill mista sin 

privata tid och lärarna vill värna om den offentliga tiden, blir rasterna mellan 

lektionerna oerhört värdefulla.   

 

Westlund fann under sina observationer i klassrummet11 att elevernas privata tid inte 

alltid rättade sig efter klocktider och ämnen. Eleverna tog ibland små raster från det 

ålagda arbetet. Detta innebar att eleverna tog en mental rast från den formella, 

kollektiva temporala ramen som timplanen skapar för att ägna sig åt sina egna små 

projekt. Projekten kunde röra allt från stillasittande dagdrömmeri och prat med en 

bänkkamrat till mer rörliga moment som rundvandring och undersökningar av det mesta 

i klassrummet. Gemensamt för de mentala rasterna var dock att de tenderade att dyka 

upp i samband med väntan. Granström presenterar elevernas små projekt som en 

                                                 
8 Persson, A. (1992). Sid. 25-26  
9 Westlund kallar den offentliga och privata tiden för kollektiv respektive mental tid. Se Westlund, I. 
(1996). Sid.176-178.     
10 Westlund, I. (1996). 
11 Pilotstudien utfördes i två åldersintegrerade (år 4-5) klasser i Östergötland ht –95. se. Westlund, I. 
(1996). Sid.159-189. 



gruppdynamisk process12. Genom att bryta mot den kollektiva tidsramen och tillåta sig 

att ta mentala raster, testar eleverna sin sociala ställning i gruppen. Dessa projekt 

upplevs ofta som störande moment i undervisningen av lärare. I alla grupper utvecklas 

olika roller, men alla är inte lika högt värderade. Granström skriver om en social 

jämförelse mellan gruppens medlemmar. Jämförelserna påverkar medlemmarnas 

uppfattning och kunskap om sig själva och andra. Genom interaktion med andra i 

gruppen kan den unga individen finna svar på existentiella och vitala frågor som 

läroböcker eller lärare oftast inte berör. I skenet av Granströms gruppdynamiska teori 

blir elevernas mentala raster i synnerhet värdefulla för eleverna. De elever som är 

dominanta i gruppen tar sig också större friheter än en elev med lägre rank i hierarkien.    

 

 

Tiden i skolan 
 

Klockan och schemat styr mänsklig aktivitet i det moderna samhället. Detta fenomen 

möter vi i allra högsta grad inom skolans värld. Skolan ger eleverna en viss tidsstruktur 

under skoltiden, skriver Persson i sin artikel13. Oberoende vilken tidsstruktur eleverna 

har i ryggsäcken när de börjar i skolan, anpassas alla till samma tidsorganisation. På så 

sätt bidrar skolan till ett tidsmässigt vanemönster. Att införliva det temporala 

vanemönstret i skolan innebär att eleverna lär sig en viss dygnsrytm, att hushålla med 

tiden och att det är skillnad mellan innehåll och form i skolämnena. Med klocktidens 

schematisering av tillvaron som utgångspunkt, leder denna fasta organisation till en 

skillnad mellan form och innehåll. Formen är skolans organisation av tid, innehållet är 

skolämnena. Vanligtvis sträcker sig en skolvecka från måndag till fredag och innehåller 

omkring 20-35 lektionstimmar i veckan beroende på årskurs. Tiden i skolan kan från 

och med år 3 vara åtta timmar lång, dessförinnan omkring fem timmar14. Antalet ämnen 

ökar i antal med högre årskurser. På lågstadiet märks ämnesdifferentieringen oftast inte 

så tydligt. Det är först på högstadiet som gränsen mellan ämnen dras hårdare, vilket 

skapar tvära kast mellan de olika ämnena och lektionerna. Utbildningsdepartementets 

arbetsgrupp skriver i sin rapport15 att skolans system för tidsorganisering och struktur ur 

elevernas perspektiv kan vara orsak till upplevelser av tidspress, schematerror och 

                                                 
12 Granström, K. (1992). Dynamik i klassrummet. Vad gör eleverna egentligen på lektionerna? FOG -
rapport nr 4. Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet. 
13 Persson, A. (1992). Sid. 24. 
14 Ibid. 
15 Utan timplan – med oförändrat uppdrag. (Ds 1999:1) 



stress. Liknande bilder målar Gunilla Granath upp i sin bok16. Där skildrar hon sina 

erfarenheter av att följa en sjua i det dagliga skolarbetet under en termin. Tidsstyrningen 

som eleverna möter i skolan påverkar dem högst negativt menar hon.  
 

Jag önskar att vi skulle få tid att skriva om och arbeta med språket, att vi finge 

beröras av både våra egna och de andras texter. Jag önskar att vi skulle få utvecklas 

tillsammans och lära oss att få fördjupa vårt samtal och vårt tänkande. Det är klart 

att våra alster blir ganska så platta när vi aldrig hinner fördjupa det vi gör. Vi drillas 

att snabbt göra färdigt och kasta oss över nästa och nästa och nästa. Vi drillas i 

ytlighet. Vi betar. Det är därför skolan blir så obarmhärtigt tråkig. (Granath, 1996. 

Sid. 74) 

 

Skolan är som ett sprinterlopp där man varje timme, varje dag, antas satsa för kung 

och fosterland bara för att ständigt bli avbruten efter halva loppet. Det är en mental 

omöjlighet att hålla på så. Jag har gett upp. (Granath, 1996. Sid.143) 

 

Klocktiden används som måttstock, med vilken olika ämnen viktas mot varandra. Vissa 

ämnen får större utrymme och andra mindre. Kvalitet transformeras om till kvantitet.  

 
 

Skola utan timplan 
 

Arbetsgruppens förslag om slopad timplan bygger på ett slutbetänkande av 

Skolkommittén17. Det hela grundar sig på den under 1990-talet aktuella 

decentraliseringsprocess, som innebär att ansvaret för skolornas utformning alltmer 

flyttas från central nivå till lokal nivå. Istället för en centralt bestämd timplan, skulle en 

garanterad undervisningstid på 6 665 timmar i grundskolan gälla och sen får skolorna 

själva bestämma och utforma sin lokala timplan. Skolkommittén menar i sitt 

slutbetänkande att den centrala timplanen är ett kraftigt styrmedel, som styr mot en hårt 

tidsindelad och ämnesinriktad undervisning. De konstaterar att tid är ett dåligt 

mätinstrument och garant för att eleven verkligen lär sig eller ägnar tiden på lektionerna 

åt det ålagda arbetet18. Bara för att eleven har varit på de lektioner som bjuds, behöver 

det inte betyda att han/hon har tagit till sig utav innehållet. Det är hård konkurrens om 

tiden i skolan. Det är mycket som eleverna bör lära sig, så mycket som tiden måste 

räcka till. Den strikta tidsindelningen i skolan och det välorganiserade schemat kan ses 

                                                 
16 Granath, G. (1996). Gäst hos overkligheten. Stockholm: Ordfronts förlag 
17 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. (SOU 1997:121) 
18 Ibid. Sid. 143-154. 



som ett sätt att försöka hålla koll på situationen, menar arbetsgruppen. Men istället leder 

schemat till en väl sönderhackad tillvaro med en massa outnyttjad tid. Mycket tid går åt 

att plocka ihop och plocka fram, avsluta och komma igång igen. Eleverna och lärarna 

tvingas ständigt byta rum och aktivitet. Stress uppstår när de aldrig i lugn och ro får den 

tid som behövs för att avsluta en uppgift och känna sig nöjda. En slopad timplan skulle, 

enligt arbetsgruppen, ställa högre krav på lärare och skolledare, men också ge ett ökat 

förtroendet för personalen i skolorna. Om lärare och skolledare själva fick förfoga över 

tiden i skolan skulle nya möjligheter att utveckla pedagogiska tankar och arbetssätt 

kunna komma i fokus; 
 

Timplanen har enligt arbetsgruppens uppfattning förlorat sin avgörande betydelse 

för kvalitet och likvärdighet och förlorat sin styrkraft för skolans organisation och 

resursfördelning. Målen måste i framtiden bli de viktigaste styrinstrumenten, inte 

den tid som används för att nå dit. (Ds 1999:1. Sid. 9)  

 

Ett slopande av timplanen skulle därför, enligt arbetsgruppen inte bara röja 

bort ett hinder för pedagogisk process och nytänkande, utan också göra det 

möjligt för lärare att i sin undervisning fokusera på målen19. 

 

 
Individens behov och fokus på målen   

   
Dagens läroplan trycker hårt på att eleven och dennes lärande ska stå i centrum.  

I Lpo 94 står bland annat att läraren skall  

• ”Utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” 

• ”Organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är 

meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.”20 

 

Eva Alerby berättar om barn och ungdomars behov av att få tid att tänka.21 Dessa barn 

och ungdomar talade om människans brist på tid och att detta ledde till en stressig 

livssituation. Den upplevda tidspressen påverkade ofta individens förmåga att fatta 

beslut. De i undersökningen deltagande informanterna menade att om man inte fick 

                                                 
19 Utan timplan – med oförändrat uppdrag. (Ds 1999:1) Sid. 9. 
20 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Sid. 14. 
Utbildningsdepartementet. 
21 Alerby, E. (2000). Vart tar tiden vägen i skolan? Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. 
LOCUS 2/00 Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.  



tillräcklig med tid för att tänka och fundera, var det lätt att fatta kortsiktiga beslut som 

verkade rätt för stunden. Avgörande och långsiktiga beslut behövde således längre 

betänketid enligt informanterna.   

 
Människan är till sin natur en aktiv och social varelse som deltar i samhälleliga 

aktiviteter och i detta liv, Vita activa, ingår elementen arbete, tillverkning samt 

handlande. I kontrast till detta aktiva liv kommer människans behov av att dra sig 

tillbaka för att finna ro och det är då det kontemplativa livet tar vid, vilket består av 

elementen tänkande, vilja samt omdömesförmåga. (Alerby, 2000. Sid. 40) 

 

Alerby skriver att om tid för reflektion och eftertanke vävs in i en lärandesituation kan 

outtalade och omedvetna kunskapsdimensioner synliggöras. Det är genom samtal och 

tid som tankar och reflektioner får grogrund att utvecklas.  

 

Försöksverksamheten utan timplan22 syftar först och främst till att stärka och renodla 

mål- och resultatstyrningen i skolan och därigenom ge eleverna bättre förutsättningar att 

nå målen. Arbetsgruppen skriver i sitt slutbetänkande att ”en individ måste vara 

engagerad och delaktig i det hon studerar för att över huvud taget lära sig något i en mer 

djupgående mening.”23 Om kunskaperna ska bli bestående och användbara behöver 

individen således ha inflytande över sitt lärande. De menar att avsaknaden av en 

konkret bild av ett socialt sammanhang påverkar elevens motivation i skolan. Eftersom 

skoltiden är elevens liv när han/hon går där, behöver tiden i skolan kännas meningsfull. 

Inflytandet över det egna lärandet ses som en nödvändighet för en fungerande 

skolverksamhet. Det måste finnas en öppen dialog mellan lärare och elever anser 

arbetsgruppen. De poängterar att skolans ämneskursplaner med uppnåendemål att sträva 

mot inte utesluter ämnesövergripande eller ämnesintegrerad undervisning. Tanken var 

att lärarna själva skulle tolka och formulera mål för att på bästa sätt kunna utgå från 

enskilda elevers behov och förutsättningar, och kunna utforma undervisningen så att 

sammanhang och kursplanens mål kunde uppnås. Tillsammans måste lärare och elever 

skapa bra förutsättningar för undervisning och lärande. Arbetsgruppen ser det som 

elevernas ansvar att lära sig. Lärarnas uppgift är först och främst att stimulera och 

motivera eleverna till att söka och tillägna sig kunskapen.  

 

                                                 
22 Ds 1999:1. 
23 SOU 1997:121. Sid. 104. 



Ett sätt att individualisera och låta eleverna få inflytande är att jobba med eget arbete. 

Eva Österlind menar att planering ökar elevernas motivation.24 Under eget arbete har 

eleverna chansen att själva välja vad de vill jobba med och då utvecklar de en glädje i 

arbetet. Genom att eleverna kan välja vad de vill jobba med ökar deras inflytande på sin 

skolsituation och förmår ta ett större ansvar för sina studier. Lpo 94 strävar efter ökat 

inflytande och ökat ansvar hos eleverna. ”Läraren skall utgå ifrån att eleverna kan och 

vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” och 

”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” 25. Planering 

förväntas enligt läroplanen leda till ökat ansvar, inflytande och engagemang samt 

indirekt till förbättrade prestationer. I sin undersökning kan Österlind konstatera att 

lärarna i samband med eget arbete betonar elevernas eget ansvar, medan eleverna 

betonar friheten och valmöjligheten. Många elever sätter stort värde på detta inflytande 

och upplever att de får vara med och bestämma själva. Under eget arbete kan det också 

tyckas som om de temporala ramarna luckras eller mjukas upp något, när eleverna får 

en chans att själva utforma sitt arbete. Eget arbete möjliggör alltså individualiseringen i 

skolan. Läraren har chans att sätta in hjälpen där den behövs och att få en mer personlig 

kontakt med varje elev, skriver Österlind. Väntetiden och sysslolösheten minskar 

eftersom eleverna själva bestämmer vad de vill jobba med och när. I samband med att 

väntetiden minskar minimeras också risken för oordning i klassrummet. 

Disciplineringen och kontrollen av eleverna är inte knuten till läraren som person, utan 

till de rutiner som gäller under det rådande arbetspasset. Under eget arbete är läraren i 

dialog med den enskilde eleven och inte med gruppen, därför berättar Österlind också 

om att risken med för mycket individuellt arbete är att man tappar gruppkänslan och det 

sociala samspelet i klassrummet.  

 

  

 
 

                                                 
24 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. Uppsala: Uppsala 
universitet. 
 
25 Lpo 94. Se avsnittet ”Elevernas ansvar och inflytande”. Sid. 15-16. 



METOD    
 

Som blivande lärare tycker jag att det är viktigt att veta vad eleverna tycker och hur de 

tänker om olika saker som möter dem i skolan och i deras vardag. Min erfarenhet är att 

barn och ungdomar tänker mycket och bra och att de gärna delar med sig av sina 

funderingar bara de får chansen. Barn är, i mina ögon, små människor med stora tankar. 

Det finns många sätt att få tillgång till dessa tankar. För att få ett elevperspektiv på min 

undersökning har jag valt att jobba enligt en induktiv ansats. Detta innebär att jag på ett 

öppet och för egna tankar tillåtande sätt samlat in data. I enlighet med den induktiva 

ansatsen har jag inte utgått från färdiga kategorier eller teorier. Kategorierna utformas 

efter elevernas skrivningar. Eleverna i undersökningen ser jag som informanter. Det är 

de som innehar den kunskap jag vill studera. 

 

 
Barnens upplevelser i fokus – barn som informanter 
 

Vid valet av metod har jag låtit två huvudfaktorer styra; tiden för genomförandet och 

intresset för vad eleverna verkligen tänker om tiden. På grund av hur tiden är arrangerad 

i skolorna kan man när man fått låna en klass för att genomföra en undersökning på den 

här nivån, inte få hur mycket tid som helst till sitt förfogande. Skolorna kan inte för en 

längre tid upphöra med sin verksamhet för en undersöknings skull. För att få fram vad 

elever tycker och tänker om olika ämnen har jag under praktikperioderna använt mig av 

reflekterande kortskrivningar med många fina och intressanta tankar som resultat. 

Hartman menar att han genom Balil-projektet26 sett att elevers egna texter förefaller ha 

en förmåga att frigöra och kommunicera inre tankar som annars kan vara svåra att 

komma åt. Ingrid Westlund27 skriver att kvalitativa data kan samlas in på olika sätt. Hon 

nämner interaktiva metoder såsom intervjuer och deltagande observationer och icke-

interaktiva metoder som dagböcker, uppsatser, livshistorier och transkriptioner28. 

Vidare skriver Westlund att en skrivsituation ger en viss chans till reflektion och på så 

sätt en bearbetning av abstrakta begrepp som t.ex. tiden. I detta arbete har jag alltså valt 

att låta eleverna skriva en temaskivning29 om hur de upplever tiden i skolan. I min 

strävan att komma åt elevernas innersta tankar och åsikter om sin tid i skolan, var det 
                                                 
26 För en presentation av Balil-projektet se Green, I. & Hartman, S.G. (1992). Barns livssituation och 
livstolkning. Projektpresentation. Arbetsrapport, nr 33. Institutionen för pedagogik och psykologi. 
Linköpings Universitet.  
27 Westlund, I. (1996).  
28 Westlund (1996). Sid. 64 
29 Se bilaga 1 



viktigt för mig att välja en metod där jag på minsta möjliga sätt kunde styra elevernas 

tänkande. Valet av metod grundar jag också på Green och Hartmans teorier om yttre 

och inre dialog30.   

 
Om man utgår ifrån att relationen mellan en persons livsfrågor och hans 

livsåskådning kan liknas vid en inre dialog, tror vi också man får räkna med att en 

intervjuare med sin närvaro kan störa denna dialog. Intervjun har ju faktiskt formen 

av en yttre dialog. Medvetet eller omedvetet blir det oftast så att den intervjuade 

anstränger sig för att få den yttre dialogen att fungera, och det kan många gånger ske 

på bekostnad av den inre dialogen. (Green & Hartman, 1992. Sid. 29) 

 

Jag tror i enlighet med Green och Hartman att en intervjusituation kring detta abstrakta 

ämne  skulle medföra en risk att eleverna skulle låta sig påverkas och styras av mig som 

intervjuare. På så sätt skulle jag gå miste om deras inre tankar och eleverna skulle inte 

få den tid de behövde för reflektion, som existentiella ämnen som detta oftast behöver. 

En intervju hade haft andra fördelar såklart. Jag hade med följdfrågor kunnat utveckla 

svaren om och när intressanta infallsvinklar aktualiserats. Tidsbristen och möjligheten 

att genom reflekterande text kunna frigöra och kommunicera elevernas innersta tankar 

gjorde dock att temaskrivandet blev det bästa alternativet av metod.        

 
 
Genomförande 
 

Urval  
 

Jag valde att genomföra min undersökning på en mellanstor högstadieskola praktikskola 

i en stad i mellersta Sverige. Orsaken var först och främst att jag hade kontakter där och 

det kändes naturligt och behagligt att komma till dem. Detta medförde att det inte skulle 

bli svårt att få ”stjäla” den tid jag behövde. Gruppen består av 26 elever, från tre olika 

åttondeklasser på skolan. Elevernas indelning har att göra med en nivågruppering i 

svenskan, där eleverna har indelats i olika grupper beroende på vilket tempo de jobbar i. 

Av de 26 eleverna är 20 pojkar och 6 är flickor. Skolan är belägen i ett område med 

hyreslägenheter och insatslägenheter, nära stadens centrum. Där finns elever med 

arbetarbakgrund och medelklassbakgrund, invandrare som svenskar.  

 

                                                 
30 Green & Hartman. (1992). Om yttre och inre dialog. Sid. 29-31. 



Temaskrivningen genomfördes i början av andra veckan efter höstlovet, på en 

eftermiddagslektion i svenska. Denna dag utgjordes gruppen av 23 elever, två av 

pojkarna och en flicka var borta. Stämningen i gruppen var på topp redan innan 

lektionen och den skruvades upp ytterligare när de såg att jag var där istället för den 

ordinarie läraren. Jag delade ut instruktionen för temaskrivningen31, skrivpapper och 

kuvert att stoppa skrivpappret i efter avklarad uppgift. Tillsammans läste vi 

instruktionen och sedan satte de igång med skrivandet.    

Temaskrivningen var utformad på ett öppet och reflektionstillåtande sätt. Fyra 

frågeformuleringar fanns med som stöd på instruktionen. Jag poängterade att frågorna 

kunde användas som stöd för tanken eller instruktion. Ville eleverna reflektera helt fritt 

över ämnet tiden i skolan fick de naturligtvis göra detta. När de skrivit färdigt och 

lämnat in kuvertet återgick de till sitt läsprojekt. 

 

 

Analys av elevernas texter 
 

Texterna jag samlat in är av skiftande slag. En del elever har skrivit fåordigt och lite, 

andra lite mer fylligt och längre. De flesta har dock avgränsat sitt skrivande till en A4-

sida. Eftersom eleverna valt att i sina skrivningar svara på mina stödfrågor, började jag 

läsa igenom skrivningarna fråga för fråga. Detta för att få en övergripande bild av 

elevernas uppfattningar och försöka hitta mönster och variationer. Jag har försökt vara 

vaksam på vad informanterna vill säga och vad de kommer tillbaka till i sina 

reflektioner. Efter det har jag försökt formulera kategorier där intressanta bitar i 

materialet kan komma till sin rätt. De områden som jag uppfattade att informanterna 

berörde i sina texter handlade om tidens skiftande hastighet, de känslor och värderingar 

och konsekvenser som den upplevda tidens hastighet är förankrad i, samt en markant 

skillnad mellan skoltid respektive skolfri tid, då eleven behöver vara socialt tillgänglig 

eller ej. Jag har valt att lyfta fram exempel ur informanternas texter för att visa på dessa 

områden. För att tydliggöra analysen har jag använt mig av kategorierna långsam tid 

och snabb tid, rolig tid och tråkig tid samt privat tid och offentlig tid. Efter varje citat 

finns en kodbokstav, där (f) står för flicka och (p) står för pojke. I många av de valda 

citaten finns uttryck om upplevelser som kan placeras in i flera av kategorierna.  

 
 

                                                 
31 Se bilaga 1. 



Reflektion kring min metod 
 

I och med att jag kände klassen innan undersökningen genomfördes, kan en nackdel för 

mig vara att jag skulle kunna känna igen en del elevers handstilar och utifrån dem tala 

om vilken elev som skrivit vad. Det är svårt att förhålla sig objektiv till människor som 

man känner och tycker mycket om. Genom att skriva ut uppgifterna på dator kunde jag 

vid analysen bortse från både stavfel och handstilar. Och eftersom eleverna själva 

klistrade igen sina kuvert hade jag minimal chans att se vem som skrivit vad. Eftersom 

klassen var lite livlig kan det också diskuteras om där inte förekom interaktion eleverna 

emellan. Årets första snö föll utanför fönstret och eleverna kastade trånande blickar 

efter det mjuka, vita. Lektionens placering på dagen är ännu en orsak till det röriga 

uppträdandet. Det är inte lätt att sitta stilla och koncentrera sig när man helst av allt vill 

åka hem. Trots det tror jag att eleverna tog sig den tid de behövde för sitt skrivande. 

Min erfarenhet av temporal konvention inom skolan säger mig, att man inte börjar på 

nästa uppgift innan man är klar med den aktuella. 

 

Pojkarna kommer att få större utrymme än flickorna i denna uppsats. Det beror inte på 

att pojkarna skrivit mer eller reflekterat på ett djupare sätt. De är helt enkelt till antalet i  

klar majoritet i gruppen. På grund av pojkarnas klara majoritet minskade också 

chanserna till en jämförelse mellan pojkarnas och flickornas upplevelser av tiden. I 

analysen kunde jag dessutom inte skönja några nämnvärda skillnader, varpå jag valde 

att presentera eleverna som en hel grupp och inte studera upplevelserna av tiden i 

skolan genom ett genusperspektiv.   

 
I de scheman som jag bad eleverna rita och berätta om, utgår jag ifrån att de valt ämnen 

som de tycker om eller på något vis tycker ska finnas med under en skoldag. Finns en 

möjlighet att själv påverka schemat för en dag borde individernas första val av ämnen 

komma fram. 



RESULTAT 
  

Långsam tid och snabb tid. 
 

Informanterna visar i sina skrivningar att de upplever att tiden skiftar i hastighet. Av de 

23 elever som deltog i skrivningen är det 18 elever som direkt beskriver sina 

upplevelser av tidens skiftande hastighet. Tiden går långsamt respektive snabbt 

beroende på var de befinner sig, vem de umgås med och vilken aktivitet som 

genomförs. Den tidsperiod (en kvantitet tid i sin helhet) som, i den här skrivningen om 

tiden i skolan, förknippas med att tiden går långsamt, är just den tid som eleverna 

tillbringar i skolan. Den ställs i kontrast med den tid de inte är i skolan, fritiden, som 

upplevs gå väldigt fort fram. Det finns i skrivningarna en markant skillnad mellan 

skoltiden och fritiden. Vidare finns antydningar om att tiden går långsamt när den inte 

är fylld av aktiviteter. En tid fylld av aktiviteter upplevs således gå fortare.  

 
Man blir uttråkad om man har skoldag för länge och om man inte har nått att göra 

går det långsamt. (p) 

 

Jag tycker att tid i skolan skall gå så fort som möjligt och utanför skolan så långsamt 

som möjligt. (p) 

 

Ibland går tiden snabbt förbi på t.ex. idrotten, kemin eller matten. Men ibland känns 

det som man har suttit dagar fast det egentligen har gått 5 min. Men det beror på vad 

man gör. Simningen känns som år men när man är med sina kompisar flyger tiden 

iväg. (f) 

 

Arbetstiderna är långa, rasterna är korta. (p) 

 

9 elever skriver dessutom att de upplever att tiden i skolan kan vara stressande. De 

känner påtagligt att tiden är en bristvara och upplever enligt skrivningarna att de inte 

alltid får den tid som de behöver för att genomföra sina uppgifter eller hinna med allt de 

vill göra. 

 
Ibland kan tiden vara stressig. Exempelvis när man ska till skolan på mornarna. I 

skolan kan det vara stressigt mellan lektionerna, om det är 5 min rast. (f) 

 

 



Tiden påverkar mig mycket, jag vill hinna med så mycket som möjligt på dagarna. 

(f)  

 

Tiden kan ibland stressa mig och ibland tycker man att den går för snabbt. Jag är 

nästan jämnt upptagen, får nästan ingen tid över. (p) 

 

Jag tror att tiden påverkar hur jag själv är t.ex. om vi måste göra klart so häfte på lite 

tid blir man stressad och lättretad. (p) 

 

Några elever skriver att de tror att tiden påverkar deras sätt att vara och bete sig. Ett bra 

exempel är citatet ovan. Eleverna är medvetna om att ett brott mot de temporala 

ramarna i skolan skapar konsekvenser. Två pojkar berättar att tiden påverkar dem om de 

t.ex. kommer för sent till en lektion. En annan pojke menar att tiden har ett stort 

inflytande över hans humör.   

 

 

Rolig tid och tråkig tid 
 

När eleverna skriver om sina upplevelser av tidens skiftande hastighet, uttrycker de 

också ofta värderingar. De förknippar tidens olika hastigheter med olika känslor. Ofta 

handlar det om att tiden går snabbt när det är roligt och långsamt när det är tråkigt. 

Tidens hastighet är således förknippad med de känslor som eleverna upplever i 

samband med att tiden går långsamt eller snabbt. Av de 23 informanterna uttrycker sig 

15 av dem om rolig respektive tråkig tid.  

 
Jag tycker att tiden i skolan går mycket saktare än vad den gör utanför skolan. Det 

kan bero på om man har kul i skolan så går det fortare, men om man har det tråkigt 

så går det saktare. (f) 

 

När man har kul går dagen fort och det känns som om en dag går på en timme. Men 

när man har tråkigt går tiden sakta och en dag känns som en vecka. (p) 

 

Jag upplever tiden i skolan som oftast långtråkig. Men om det är roliga lektioner så 

går det fort. (p) 

 

I en stor del av skrivningarna finns en attityd och en känsla av att tiden i skolan är lång 

och tråkig. Tiden upplevs snigla sig fram och upplevs som ”ibland jobbig”. Tråkigheten 

kopplas ofta ihop med ”alla måsten” som skolan skapar och att aktiviteterna inte alltid 



känns meningsfulla och intressanta. En pojke berättar att han upplever att det är tråkigt 

när han måste ”göra tråkiga saker som att forska i saker som man inte valt själv”.  

 
 
Privat och offentlig tid 
 

Informanterna skiljer mycket märkbart på tiden i skolan och tiden utanför skolan, den så 

kallade fritiden. 21 av de tillfrågade informanterna ser en tydlig skillnad på tiden i 

skolan och fritiden. Endast en pojke tycker att skillnaden mellan de två tidsperioderna 

inte är så stor. Han poängterar dock att tiden i hemmet alltid går fort eftersom han alltid 

har roligt där. En flicka har inte skrivit vad hon tycker. De övriga 21 eleverna är rörande 

eniga om att tiden utanför skolan är roligare och går fortare än tiden i skolan. På fritiden 

har eleverna själva möjlighet att bestämma och välja sina aktiviteter och fylla sin tid, 

något som en del elever uttryckligen skriver att de inte upplever att de får i skolan. ”På 

fritiden är man FRI, i skolan är man en slav och fången.” skriver en flicka. Den privata 

tiden utanför skolan borde vara längre och den offentliga tiden i skolan borde vara 

kortare enligt skrivningarna.   

 
Utanför skolan kan man göra det man vill och i skolan får man inte göra det man 

vill och det gör att tiden går långsammare. Det är mycket roligare om läraren och 

eleverna kommer på något att göra på lektionerna tillsammans och då blir båda sidor 

nöjda och lektionerna går snabbare. (p) 

 

Hemma gör man mycket roligare saker än i skolan. Jag tycker att man inte ska ha så 

långa skoldagar. (f) 

 

När man har slutat skolan kan man gå vart man vill, göra vad man vill nästan. 

Skolans tid: stress. Fritiden: soft, det är lugnt. (p) 

 

På tiden utanför skolan känner man sig fri. (p) 

 

 

 
Scheman 
 
Sista uppgiften på skrivinstruktionen var att själv lägga ett schema för en dag. En flicka 

valde att inte rita upp något schema eftersom hon, om hon fick välja, inte skulle ha 

något schema. En annan flicka hade inte ritat ett schema och satt ut tider, bara de ämnen 

hon skulle vilja ha. Därför finns hennes schema bara behandlat under avsnittet innehåll. 



De olika scheman som eleverna ritade upp skiljde sig mycket både till form och 

innehåll.  

 

Formen  
 
Många elever tyckte i skrivningen att skoldagen var alldeles för lång. Trots det var det 

bara 8 elever av 21 elever som ville sluta tidigare än vad de gör i verkligheten. Att sluta 

skoldagen tidigare på dagen behöver dock inte vara det enda sättet att förkorta 

skoldagen. 10 elever passade på att ta sig sovmorgon om de själva fick lägga sitt 

schema för en dag. Av de 21 som ritade ett schema ville 20 elever ha långa arbetspass. 

Arbetspassens längd varierade från 50 minuters pass till ett helt för- eller 

eftermiddagspass. Vanligast var dock arbetspass på 60 minuter. Lång lunch var också 

något som en stor del av informanterna eftersökte. 14 elever av de 21 deltagarna ville ha 

en lunch som var 60 minuter eller längre. Övriga raster behövde inte vara så långa. I 

skrivningarna fanns önskningar om att lektionerna skulle tryckas ihop och rasterna 

skippas för att skapa en kortare skoldag. 5 av eleverna vill dock ha rejäla raster mellan 

lektionerna för att hinna med och slippa stressa. 9 av de 21 eleverna tycker emellertid 

att det är viktigare med en rejäl rast efter idrotten.  

 

 

Innehållet   

 

I redovisningen av innehållet faller förutom den ”schemalösa” flickan två pojkar bort. 

Dessa två hade ritat tidsramarna och således formen av schemat, men inte uppgett vilket 

innehåll de önskat sig. Underlaget för redovisningen av schemainnehållet blir alltså 20 

informanter. 

 

De praktiskt – estetiska ämnena och hemkunskap var ämnen som informanterna ritade 

in i sina scheman. Alla elever önskade något eller några av de praktiska eller estetiska 

ämnena på sin dag om de själva fick bestämma schemat. De här ämnena var också 

bland de ämnen där eleverna ville ha långa arbetspass. Ämnen eller tillfällen där 

eleverna själva skulle kunna påverka sin egen tidsplanering eller ha inflytande över 

tiden är klassråd och eget arbete. Av dessa var det 2 respektive 3 elever utav de 20 

informanterna som lade in ämnena på sina scheman. Ytterligare 4 informanter har i sina 

scheman gett plats åt elevens val.      



Slutsatser och sammanfattning av resultatet 
  

Jag kommer nu att sammanfatta mina resultat i några slutsatser. 

 

• Elevernas uppfattning av tiden kan spegla elevernas engagemang respektive 

oengagemang i skolan. De reagerar på tidens skiftande hastighet utifrån känslor 

och värderingar. De flesta elever som deltog i skrivningen upplever tiden i 

skolan som lång och tråkig. Deras oengagemang speglas i yttringar av tristess 

och en känsla av att inte få välja aktiviteter.  

• Eleverna tycker att tiden dock kan gå snabbt i skolan. Det beror på om de får 

göra roliga saker och ha de lektioner som de tycker om. Engagemanget lyfts 

bland annat tydligt fram i schemat de fick rita, där önskningar om långa 

arbetspass i praktiska - estetiska ämnen kommer fram.  

• Informanterna beskriver tidsorganisationen i skolan som lång och stressande. De 

upplever att det är svårt att hinna med det de förväntas göra och tiden är lång 

och tråkig. Detta kan leda till tristess, stress och irritation hos eleverna.  

• I texterna finns en markant skillnad av elevernas upplevelser av tiden i skolan 

och fritiden. I skolan känner de sig fångna och saknar en möjlighet att själva få 

välja aktiviteter och på fritiden känner de sig fria, då de kan gå vart de vill och 

välja att göra vad de vill. Eleverna lyfter i sina scheman fram önskningar om 

mindre offentlig tid och mer privat tid i samband med en önskan om en 

förkortad skoldag.  

• Längre arbetspass och lång lunch är andra områden som eleverna önskar i sina 

scheman.  

• Det finns också en antydan till att eleverna vill ha inflytande över sin skoldag. 

Detta syns inte minst i elevernas uppritade scheman, där praktiska – estetiska 

ämnen och ämnen eller situationer där eleverna själva har möjlighet att 

organisera sin tid och delta uppkommer frekvent. Ett samarbete lärare och elever 

emellan återfinnes också önskvärt.    

 
 



DISKUSSION  
 
 
Oengagemang och engagemang 
 
Eleverna har i sina temaskrivningar skrivit om hur de upplever tiden i skolan. Där har 

framgått att de tydligt känner av tidens skiftande hastighet och de konsekvenser som de 

temporala ramarna i skolans värld skapar. Tidens skiftande hastighet kopplas ihop med 

känslor och värderingar. De upplever att tiden går långsamt när de har tråkigt och att 

tiden går snabbt när de har roligt. Värderingarna är beroende av när, med vem eleverna 

umgås och vilka aktiviteter som är aktuella. Är tiden ”laddad med handling, mening och 

kommunikation” får tiden en kvalitativt värde för individen, skriver Westlund32. En tid 

som är fylld med meningsfull aktivitet upplevs gå fortare än tid som inte innehåller 

meningsfullt stoff. Utan delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i skolan finns en 

risk att eleverna blir uttråkade och håglösa och bara ”sitter av” lektionstiden.33 I 

slutbetänkandet från Skolkommittén finns en attityd att en individ måste få engagera sig 

och känna sig delaktig i det han/hon ska lära sig för att över huvud taget kunna tillägna 

sig kunskap34. Vidare förespråkas ett sammanhang mellan skolkunskap och verklighet 

samt ett elevinflytande. Jag finner i elevernas texter yttringar om upplevd stress och 

irritation i skolan. Många elever känner att det finns så mycket som de vill och borde 

hinna med, men tiden räcker inte alltid till. De temporala ramarna i skolan upplevs 

stycka sönder dagen. Det går åt mycket tid för att starta upp arbetet under lektionen och 

när eleverna precis har kommit igång, är det tid att plocka ihop för att några minuter 

senare upprepa proceduren i ett annat klassrum och ämne. Det oengagemang och den 

tristess hos eleverna som en lärare möter i klassrummet kan bero på att eleverna inte 

känner att tiden i skolan tillåter dem att engagera sig. En sönderstyckad tillvaro utan 

mening och sammanhang tar ofta död på motivation och vilja. Oengagemanget kan 

också bero på att eleverna inte får en chans att aktivt få delta i eller säga sin mening om 

innehållet på lektionerna. Detta finner jag stöd för i elevernas texter. De efterfrågar en 

dialog och ett samarbete elever och lärare emellan.  

 

 

 

                                                 
32 Westlund, I. (1996). Sid. 16-18 
33 Granath, G. (1996). 
34 SOU 1997:121. Sid. 104. 



Önskan om ökat inflytande 
 

Ett sätt att låta eleverna få inflytande är att låta dem arbeta med eget arbete. Där finns 

en chans att individualisera undervisningen och öka motivationen menar Österlind35. 

Under eget arbete har eleverna själva chansen att bestämma vad de vill jobba med och 

när och detta utvecklar en arbetsglädje hos eleverna. Många elever verkar sätta stort 

värde på detta arbetssätt på grund av det inflytande de får över sin egen tid och 

planering. Under eget arbete kan det också tyckas som om de temporala ramarna 

mjukas upp något. Eleverna kan utan att det behöver påverka någon annan ta en mental 

paus när de känner att de behöver det och på så sätt få mer privat tid under den 

offentliga tidens ramar. Jag tycker mig se en önskan om en verksamhet som denna i 

elevernas skrivningar. Möjligheten till privat tid och inflytande är önskvärt hos 

eleverna. 

 

 
Tiden organiseras i skoltid och fritid 
 

Det finns en markant skillnad mellan hur eleverna upplever tiden i skolan och tiden 

utanför skolan. Eleverna skriver att de känner sig fångna i skolan utan möjlighet att 

själva få välja aktiviteter. Utanför skolan, på fritiden, känner de sig fria och där kan de 

själva välja och bestämma sina aktiviteter. Skoldagen anses av de flesta informanter 

som alltför lång. Detta tolkar jag som att eleverna söker efter mer privat tid i det 

tidstyrda samhället. Det är på fritiden som det roliga och intressanta händer. I kontrast 

blir den offentliga tiden i skolan långtråkig, jobbig och stressande med alla måsten och 

inrutade tidsperioder. För att skapa mer privat tid i skolan skriver Granström36 om olika 

projekt som eleverna kan ägna sig åt för att skapa meningsfullhet och på så sätt få en 

egen stund och tiden att gå fortare. Visserligen pågår i klassrummet ständigt en 

gruppdynamisk process eleverna emellan, men om innehållet på lektionerna är givande 

och fyllda med meningsfullt stoff, blir elevernas utspel oftast lättare att hantera. Vidare 

skriver informanterna i sina scheman att de önskar långa luncher och långa arbetspass i 

de praktiskt – estetiska ämnena. Dessa perioder och tillfällen i skolan anses säkerligen 

som dagens guldkorn. På lunchen får eleverna en chans att överge den offentliga tiden, 

då de behöver vara socialt tillgängliga. De får en paus ifrån det upplevda tråkiga och 

meningslösa. De praktiska och estetiska ämnena medför en annan sorts aktivitet. Där 

                                                 
35 Österlind, E. (1998). 
36 Granström, K. (1992).  



jobbar eleven ofta med fler sinnen än i ett teorietiskt ämne. Kanske är det så att eleverna 

då känner en större meningsfullhet i vad de gör, samt att de medan de ritar, slöjdar, 

idrottar, lagar mat eller musicerar har en möjlighet att skapa mer privat tid. En annan 

orsak är att dessa ämnen är konkretare i sin utformning och att de ofta kan sättas in i ett 

samband med verkligheten. Jag vill i enlighet med Alerby37 påstå att möjligheten till 

privat tid i skolan är nödvändig för elevernas utveckling och lärande. Hon menar att 

människans brist på tid leder till en stressig livssituation där förmågan att fatta viktiga 

beslut blir lidande. Individen hinner eller orkar inte tänka efter och fattar därpå beslut 

som kanske bara är riktiga i stunden. I Lpo 94 står att läraren skall ”utgå ifrån varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”38. Detta är ett led i 

fokuseringen på individens behov och lärande. Det är genom samtal och tid som tankar 

och reflektioner får grogrund att utvecklas. Men hur ska eleverna få en möjlighet till 

privat tid med eftertanke och reflektion när tiden i skolan styckas sönder till ett 

stressande tidsschema?  

 
 
 
Slutord 
 

Först vill jag nämna att mina resultat ska tolkas med försiktighet då min empiriska 

studie är så liten. Jag tror emellertid att de kan ha viss betydelse för mig som blivande 

lärare. Det här arbetet har gett mig större insikt och förståelse för att kunna närma mig 

den dialog och det samarbete som eleverna i sina texter efterfrågar.   

 

Det är viktigt för mig som lärare att försöka förstå mina elever och att vilja ta del av 

deras tankar och åsikter. Jag tror att det är i mötet mellan människor, elever och lärare 

som kunskapen kan förmedlas. Därför är tid för samtalet och reflektionen ett så viktigt 

inslag i skola och undervisning. Litteraturen och elevernas texter har visat på betydelsen 

av meningsfullhet för individens lärande. Finns inget sammanhang eller tillräckligt med 

tid för det som ska göras, slutar individen att engagera sig39. Tillvaron blir meningslös.  

 

Min åsikt är att vi som lärare behöver ge eleverna ett utökat inflytande och ansvar för 

sitt eget lärande, eftersom ett deltagande ger större motivation. Lärare måste planera 

inte bara innehållet, utan också formen på lektionerna så att elevernas behov av 

                                                 
37 Alerby, E. (2000). 
38 Lpo 94. Sid. 14. 
39 Granath, G.1996. 



meningsfullhet, tid för tanke och samtal kan komma i fokus. Då kan tiden i skolan 

styras av målen och uppgifterna, istället för att tiden ska styra uppgifterna. Då kan 

elevernas skoldag bli mer meningsfull.  Då tror jag att vi kan vända en del av den 

kvantitativa tiden till kvalitativ tid. 

 

Många nya tankar har fötts under arbetets gång. Hade jag haft mer tid till mitt 

förfogande skulle jag vilja inrikta mig på att finna arbetssätt där elevernas förfrågan om 

inflytande, sammanhang och ett samarbete med lärarna kommer i fokus. Vidare skulle 

jag vilja se hur lärarna ställer sig till ett sådant arbetssätt och hur det påverkar deras 

arbetsdag.  
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     Bilaga 1 
 
 
Temaskrivning; Så tänker jag om tiden i skolan. 
 
 

Vi talar ofta om framtid och hur det var förr i tiden. Vi kan se hur vi 
har det nu och komma ihåg vad som hände för några dagar sedan. 
En del säger att de har gott om tid, andra att de har för lite tid. I vissa 
situationer känns det som om tiden flyger iväg, i andra situationer 
känns det som om tiden nästan står still.    
Tiden finns överallt, både i skolan och på fritiden.  

 
 
Skriv något om hur du ser på tiden… 
 

Hur påverkar den dig? 
 
Hur upplever du tiden i skolan? 
 
Är det någon skillnad på tiden i skolan och tiden utanför skolan? 
 
Om du själv fick lägga schemat för en dag hur skulle din skoldag då 
se ut? Rita gärna och berätta.  
 

 
Skriv rubriken Så tänker jag om tiden i skolan. 
Skriv inte namn på pappret, jag är bara intresserad av om du är tjej eller kille. 
 
 
 
Kom ihåg att när du skriver eller ritar så finns det inget som är rätt eller fel. Jag 
frågar dig för att jag vill veta vad just du tycker om tiden i skolan! 
 
 
Lycka till! 
  
 
 


