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1 Inledning 
Av alla som genomgått svensk skola är det nog inte många som inte varit med om, eller 
upplevt en ”klassens timme” eller ”roliga timmen”, som den också kallas. Alla har vi olika 
erfarenheter och minnen från dessa tillfällen. För några av oss har den varit rolig och givande 
men för andra har den varit veckans ”värsta timma” som förknippas med ångest och obehag. 
Vem minns inte de improviserade sketcherna utan slut, som egentligen var mer lek än teater 
och där fröken till slut fick påminna med den näst intill klassiska kommentaren;  
– Nej, nu får ni nog allt försöka tänka på hur ni ska avs luta pjäsen!  
Vilka har inte, med ett hopprep som mikrofon eller med en badmintonracket som gitarr, 
mimat till sina idoler? Och vilka minns inte det kaos som ofta utbröt, då några klasskamrater 
fått tillåtelse att ordna disco och bjuda på saft och popcorn? Någon minns kanske starkast 
vilken strategi man skulle använda sig av för att slippa vara med… 
 
Kan det vara så att uppfattningarna kring ”klassens timme” även skiljer sig bland lärare? Inför 
min kommande lärarroll känner jag mig mycket splittrad i denna fråga och jag har funderat 
mycket på hur jag ska förhålla mig till denna timme. Ska jag låta mina elever ha ”klassens 
timme” och hur ska den i så fall användas? Jag är mycket nyfiken på hur andra lärare har 
tänkt och tänker kring dessa frågor! 
 
”Klassens timme” är enligt min uppfattning, timmen som inte finns! Som ”aktivitet” eller 
”ämne” påträffas den inte bland de dokument som idag styr den svenska skolans verksamhet. 
Trots det förekommer den! Hur kommer det sig?  Någon gång i tiden, måste någon, eller några 
ha tyckt sig finna behov av att införa denna timme i skolan. Vem eller vilka var det och 
varifrån hade de fått den idén? Frågan är vad ”klassens timme” egentligen har bidragit, eller 
bidrar med i skolans uppgift att fostra och lära? Är det försvarbart och optimalt använd tid att 
öronmärka en timme per vecka för en aktivitet som varken har något stöd i timplanen, eller 
har en klar målsättning med sin verksamhet?  
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilket sammanhang ”klassens timme” har sitt 
ursprung och när diskussionerna började om att eleverna skulle få en egen timme. Jag vill veta 
vad det var som påverkade dess införande i den svenska skolan och för hur den skulle 
användas. Jag är också nyfiken på hur den används idag och om kommer att överleva i 
framtiden. Följande frågor har fått stå i centrum för min uppsats: 
 

o När och varför infördes ”klassens timme” och vilka pedagogiska influenser påverkade 
dess introduktion i den svenska skolan? Vilka var behoven för att på schemat införa 
denna timme? Vilken var målsättningen och hur utvecklades eller förändrades denna 
över tid? 

 
o Vad har ”klassens timme” utvecklats till idag och vem påverkar dess innehåll? Hur 

kan man motivera att en lektionstimma per vecka avsätts till en ”klassens/roliga 
timme” och vad fyller den i så fall för funktion? 

 
Även om ”klassens timme” är elevernas egen timme berör uppsatsen inte deras uppfattningar 
kring denna. Istället belyser uppsatsen vad lärare har för erfarenheter och åsikter, och det är 
utifrån detta perspektiv som ovanstående frågor kommer att behandlas.    
 
 

3 Metod 
Inom området ”klassens timme” har jag inte funnit någon tidigare forskning. För att få en bas 
att utgå  ifrån, samt att reda ut i uppsatsen återkommande begrepp, har jag inledningsvis 
undersökt den svenska skolans utveckling inom områdena arbetsformer och arbetssätt. Detta 
har jag gjort genom att studera litteratur som haft anknytning till svensk skolutveckling.  
 
Uppsatsen fortsätter med en dokumentanalys som innehåller en granskning av de dokument 
som under 1900-talet varit styrande för den svenska skolan. Litteraturen om skolans 
utveckling, arbetsformer och arbetssätt visade att de stora diskussionerna om skolans 
förändrade arbetsformer tog fart i början av 1920-talet. Denna tidsperiod blev därför 
startpunkten i mitt arbete. De dokument jag granskat är läroplaner och andra offentliga 
dokument som haft betydelse för skolans utveckling. Dessa sträcker sig från tiden 1919 fram 
till 1994 och dessa har jag läst med ”klassens-timme-glasögonen” på. Det innebär att jag 
aktivt sökt efter begreppet ”klassens timme” och koncentrerat min läsning kring vad som 
skrivits om detta. I 1919 års lä roplan finns inte begreppet med, varför jag valt att inte 
behandla den vidare. I de senaste årens läroplaner återfinns inte heller ”klassens timme”. Jag 
har ända valt att ta upp dessa dokument för behandling eftersom jag varit intresserad av att 
följa utvecklingen av timmen. Jag vet också att ”klassens timme” är en verklighet i många 
skolor idag. Av den anledningen är tolkningen av dagens läroplaner intressant. Kring 
begreppet ”klassens timme” har det i läroplanerna figurerat ett antal ”nyckelord”. Det är ord 
som ”demokrati”, ”fostran”, ”samlingar”, ”elevansvar”, ”gemenskap”, ”dramatisering” och 
”muntlig framställning”. Eftersom dessa begrepp var så starkt förknippade till ett eventuellt 
införande av en ”klassens timme”, har jag även använt dessa ord som utgångspunkter i mitt 
sökande. 
 
Uppsatsen fortsätter med en analys av de läromedel som givits ut i ämnet. För att få fram 
material har jag använt mig av biblioteksdatabasen LIBRIS.  Jag började med att söka på 
orden ”klassens timme”, vilket resulterade i en lista på femton böcker. Därefter sökte jag på 
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”roliga timmen”. Av den sökningen fann jag att det fanns sju böcker i ämnet. Samtliga böcker 
var handledningsböcker om tips och aktiviteter för klasstimmar, avsedda för lärares arbete i 
skolan. I avsnittet om läromedel har jag valt ut några böcker som är karaktäristiska för 
tidsperioden 1930-1972. Genom att läsa böckernas förord och baksidestext har jag fått en 
uppfattning om varför läromedlet togs fram, till vilka den var avsedd samt, till viss del, även 
vilka författarna till litteraturen varit. Syftet med detta var att söka kopplingar till aktuella 
läroplaner. Avsnittet innehåller också en redovisning över läromedlens innehåll. Ändamålet 
med det var att spegla hur aktiviteterna i ”klassen timme” har utvecklats genom åren. 
 
Det följande avsnittet i uppsatsen bygger på en undersökning av tretton lärares synpunkter och 
erfarenheter av ”klassens timme”. Sju av informanterna är pensionerade lärare (lärare 1-7 i 
tabellen nedan) och sex av de tillfrågade är idag aktiva lärare (lärare 8-13). De pensionerade 
lärarna har följt utvecklingen från 1950-talet och fram till förra seklets slut.  De har kunnat 
lämna upplysningar om hur ”klassens timme” har förändrats över tid. Av den andra gruppen, 
som alltså består av idag aktiva lärare, har jag främst velat veta om ”klassens timme” 
tillämpas idag, och i så fall hur. En annan tanke med en urvalsgrupp bestående av flera 
generationer, var att undersöka om det fanns några meningsskiljaktigheter mellan dessa i 
fråga om timmens existensberättigande. 
 
Sju av lärarna är från Linköping där de representerar olika skolor. De resterande fem kommer 
från Borensberg, Motala, Göteborg, Nyköping och Norrköping. Alla är kvinnor. Det kan 
tyckas vara en svaghet att det i urvalet inte finns någon manlig lärare, men då syftet med 
undersökningen inte har varit att söka skillnader mellan män och kvinnors uppfattning om 
”klassens timme”, anser jag detta förhållande vara av underordnad betydelse.  
 
Tabell: Året de medverkande lärarna började undervisa samt vilken stad de arbetat, 
eller arbetar i. 
 

Lärare Började undervisa år: Undervisningsstad 
1 1956 Linköping 
2 1956 Linköping 
3 1957 Linköping  
4 1957 Motala 
5 1958 Göteborg 
6 1958 Nyköping 
7 1958 Linköping 
8 1971 Borensberg 
9 1973 Linköping 

10 1974 Norrköping 
11 1985 Linköping 
12 1986 Linköping 
13 1999 Linköping 

 
Jag har en personlig anknytning till samtliga lärare som deltog i undersökningen. Att urvalet 
är gjort på dessa grunder torde knappast ha någon avgörande betydelse för resultatet då det är 
stor spridning i gruppen både när det gäller ålder och geografi. Med hänsyn till lärarnas 
personliga integritet kommer de i uppsatsen att benämnas lärare 1-13. 
 
Min undersökning bygger på en ”utvidgad enkät” som erfordrat redogörande svar av mina 
informanter. Innan jag skickade ut enkäten upplyste jag samtliga deltagare om uppsatsens 
innehåll och syfte. De hade vid det tillfället möjlighet att avstå, vilket ingen av de tretton 
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tillfrågade gjorde. Alla informanter har fått svara på samma frågor. Frågorna i min 
undersökning sträcker sig över en relativt lång tidsperiod och de kräver att lärarna gör 
analyser av klassrumssituationer, kollegiala samtal och enskilda individers beteenden. Mot 
bakgrund av detta bedömde jag att jag skulle jag få mer genomtänkta och uttömmande svar 
om jag lät mina informanter skriftligt, enskilt och i lugn och ro få svara på frågorna. 
Alternativet hade varit att intervjua dem en och en och spela in samtalen, men jag anser att en 
intervjusituation inte ger samma möjlighet till reflektion och eftertanke. Fördelen med 
intervju kan emellertid vara de spontana svar man går miste om vid en enkät samt möjligheten 
att kunna ställa följdfrågor och be om förtydliganden.  
 
Uppsatsen avslutas med analys där jag, utifrån vad jag tagit del av i litteratur, läromedel samt 
vad undersökningens resultat visat, för en diskussion kring mina frågeställningar.   
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4 Tidigare forskning om skolutveckling samt 
tolkningsramar 

4.1 En förändrad skola 

4.1.1 Den svenska skolans utveckling och yttre former 
Den svenska skolan har, fram till grundskolans och gymnasieskolans införande 1962 och 
1971, bestått av två helt olika system, det så kallade parallellskolesystemet. Det ena har avsett 
folkundervisningen och har alltså varit riktat till att utbilda ”folket”. Det andra systemet har 
varit menat för högre studier där man i första hand, och ursprungligen utbildat präster och 
tjänstemän. Denna gren har gått under namnet lärdomsskolan eller läroverket.1 
 
Folkundervisning har sina rötter i hemmen. Ansvaret för undervisningen låg på föräldrar och 
äldre släktingar och innehållet har bestått av både teoretiska och praktiska inslag. En viktig 
milstolpe för den svenska folkundervisningen var 1686 års kyrkolag, då alla föräldrar och 
husbönder ålades lära sina barn och sitt tjänstefolk att läsa. Undervisningen byggde på den 
kristna trons huvudstycken enligt katekesens framställning och det var prästernas uppgift att 
genom husförhör kontrollera och bokföra om föräldrarna hade fullfölj t sina plikter eller ej. 
Systemet visade sig vara effektivt och redan på 1700-talet var svenskarna ett läsande folk.2 
 
Runt mitten av 1800-talet konstaterades det att det inte räckte med att ”bara” kunna läsa. 
Industrialiseringen krävde också kunskaper i matematik. Ute i Europa var det politisk oro och 
revolutioner och i Sverige ökade emigrationen. Landets situation krävde därför att folk 
fostrades till ansvarskänsla och patriotism. Internationellt fanns det liberala krafter som 
menade att en förbättrad folkundervisning ledde till ökad demokrati. ”Freden, vaccinet och 
potäterna” ledde samtidigt till en stor befolkningsökning, vilket fick till följd att kyrkan inte 
längre klarade av sin uppgift. 1842 infördes folkskolestadgan, en skolform som byggde på 
skolplikt och på utbildade lärare. För första gången engagerade sig nu staten i frågor som 
gällde utbildning för folket. Det skulle dock ta hundra år innan den sexåriga skolplikten var 
fullt genomförd i hela landet.3 
 
Folkskolan byggde till en början på växelundervisningssysteme t. Den pedagogiken bestod i 
att en ansvarig lärare undervisade några, så kallade monitörer. Dessa undervisade sedan i sin 
tur andra. Detta gjorde det möjligt att samtidigt undervisa mer än hundra barn i samma klass. 
Systemet förutsatte dock en mycket inrutad drill med barnen. På 1860-talet övergav man 
systemet med växelundervisning för att istället övergå till en renodlad lärarstyrd undervisning. 
Åskådningsundervisningen blev nu det nya metodiska greppet! Den byggde på att eleverna 
skulle förevisas objekt som det sedan ställdes frågor på. På ett övertydligt sätt lotsades barnen 
fram till de rätta svaren. Det var i samband med detta som skolplanscherna gjorde sin entré. 
Folkskolestadgan tycktes dock ha förutsatt att barnen redan kunde läsa hjälpligt när de började 
skolan. Så var dock inte fallet, och från och med 1860-talet började man därför inrätta 
småskolor där barnen fick sin allra första undervisning.4 
 
1919 års utbildningsplan var det stora trendbrottet i folkskolans historia. Kristendoms-
undervisningen halverades och Luthers lilla katekes lyftes bort. Nu infördes istället en mängd 
                                        
1 Sven G. Hartman, Lärares kunskap, (Linköping 1999) s. 43 
2 ibid. s. 17f 
3 ibid. s. 18ff 
4 ibid. s. 22ff 
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nya ämnen som till exempel gymnastik, räkning, hembygdskunskap, slöjd och trädgårds-
skötsel. Arbetsskolepedagogiken fick sitt genombrott i vårt land. Dessa idéer vidare-
utvecklades under 1920- och 1930-talen under beteckningen aktivitetspedagogik. Den ville 
bryta den formella och stoffcentrerade undervisningen och istället sätta eleven i centrum. 
Erfarenheterna från detta arbetssätt kom sedan att ligga till grund för 1950-talets under-
visningsmetodiska utvecklingsarbete inför grundskolans införande på 1960-talet.5 
 
Den andra grenen för undervisning var den så kallade lärdomsskolan. Den riktade sig till de 
övre skikten i samhället, det vill säga tjänstemän och prästerskap och denna skola hade staten 
tidigt engagerat sig i, eftersom den tjänade allmänheten. Lärdomsskolan var medeltidens och 
reformationstidens universitetsförberedande skola, och var enligt 1820 års skolförordning 
beteckningen på den skola där klassiska språk studerades som en förberedelse för vetenskap-
lig forskning eller statlig tjänst. Lärdomsskolan bytte så småningom namn till läroverket och 
utvecklades med tiden till att innefatta mer tillämpade studier för att kunna möta samhällets 
nya krav. Tendensen blev också att de klassiska språken började förlora mark till förmån för 
naturvetenskapliga ämnen. Någon koppling mellan folkskolan och läroverket blev det 
däremot inte förrän under 1900-talet. Läroverket var nämligen en skola för ”bättre mans 
gossebarn”. En bidragande orsak till detta var sannolikt att läroverksstudier var belagda med 
terminsavgifter. De gamla läroverken var i flera avseenden exklusiva skolor. Barn från 
arbetarhem och glesbygd var klart underrepresenterade bland eleverna och det skulle dröja 
fram till 1927 innan flickor fick börja på läroverken. 6 
 
1905 indelades läroverket i en lägre sexårig realskola och ett högre tre- eller fyraårigt 
gymnasium med real- respektive studentexamen som slutmål. Den samtida debatten om 
sexårig folkskola som allmän grund för fortsatta studier ledde till en ny läroverksstadga 1928. 
För tillträde till läroverket krävdes nu fyra eller sex års folkskola samt fyra eller fem års 
realskola. Realskolan fick också paralleller i kommunal mellanskola och i praktisk 
mellanskola. Det tidigare parallellskolesystemet, som bestod av folkskola  och läroverk, 
utökades nu till att även omfatta en rad andra parallella skolformer.7 
 
Den pedagogiska debatten har under 1900-talet dominerats av frågan om en gemensam 
bottenskola. Det vill säga en skola som var gemensam för alla barn, oberoende av vilken 
samhällsklass de kom ifrån. Skolan skulle också ge full behörighet till fortsatta högre studier. 
Motiven till en gemensam bottenskola var att den skulle minska de sociala klyftorna i 
samhället, folkskolans kvalitativa utveckling skulle främjas och samhällets utbildnings-
kostnader skulle kunna rationaliseras.8 
 
Det stora genombrottet för denna utveckling kom under 1940-talet. Det som detta årtiondes 
utredningar och kommissioner bidragit med, har i mångt och mycket lagt grunden till den så 
kallade enhetsskolan. Utgångspunkten för skolans arbete fokuserades nu till att anpassa 
skolan efter barnens förmågor. Detta innebar, att man bland annat började diskutera 
”skolmognad”, psykologi samt lämpliga avvägningar mellan teoretiska och praktiska ämnen.9 
Det reformprogram som lades fram under denna period visade sig bli riktningsgivande för 

                                        
5Hartman,  s. 30f 
6 ibid. s. 43-52, Gunnar Richardsson, svensk utbildningshistoria. (Lund 1999) s. 49-52  
7 Pedagogisk uppslagsbok  (Stockholm 1996) s. 380 
8 Hartman, s. 33, Richardsson, s. 72f 
9 Richardsson, s. 65 
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skoldebatten och utvecklingen på utbildningsområdet de kommande fyrtio åren. Huvudmålet 
var att skapa en demokratisk skola.10 
 
Den 4 augusti 1948 publicerade 1946 års skolkommission sitt stora principbetänkande. 
Dagspressens reaktioner var genomgående positiva.  Aftonbladet skrev att: ”Det finns därför 
stora utsikter att en ganska enig riksdag nästa vår kan fatta beslut om dödsstöten åt vår 
nuvarande pluggskola. Vad som träder i dess ställe är en arbetsskola med nytt innehåll, nya 
former och möjligheter för alla svenska barn att få den utbildning som deras fallenhet och håg 
– inte föräldrarnas inkomster – avgör.”11 Dagens Nyheter skrev bland annat att: ”För första 
gången på länge har en allmän skolkommitté frigjort sig från den olycksaliga tvedräktsandan 
och skapat goda förutsättningar för en uppgörelse som inleder en nydanartid i demokrat-
iseringens tecken inom hela den svenska skolan”12 
 
Det dröjde dock ända fram till 1962 och grundskolereformen innan frågan om en gemensam 
bottenskola slutligen kunde lösas. Den innebar att man förde samman alla tidigare parallella 
skolformer till en enhetlig skola, folkskolans övre del, fortsättningsskolan, realskolan, 
flickskolan och delar av tidigare yrkesutbildningar. Detta kom i sammanslagen form att utgöra 
grundskolans övre årskurser. Skolplikten ökades från sju till nio år. Beteckningarna 
småskollärare, folkskollärare och adjunkt ändrades till lågstadielärare, mellanstadielärare och 
ämneslärare. 1960- talets skolreformer förde in det tidigare starkt differentierade skolsystemet 
i två sammanhållna och enhetliga skolenheter: grundskolan och gymnasieskolan. 13 
 

4.1.2 En förändrad syn på skolans uppdrag och dess innehåll 
I ett historiskt perspektiv märks tydligt att den svenska skolutvecklingen stått under inflytande 
av internationella strömningar. Fram till 1940-talet var inflytandet störst från den tyskspråkiga 
delen av Europa. Först var det disciplinering för Gud och fosterlandet, enligt preussisk före-
bild som var normen. Därefter lanserades nya metoder som aktiverade eleverna och tog fasta 
på elevernas sociala fostran och utveckling. Skolans uppgift var att tjäna det demokratiska 
samhället. Efter andra världskriget riktades intresset främst mot USA och den progressiva 
pedagogiken. Barnet ställdes nu i centrum för skolans arbete och elevens förmåga att själv 
söka kunskap skulle tränas. Individualisering och psykologisering blev nya lösenord. Man såg 
den enskilde individens utveckling som grunden för hela samhällets utveckling. Därigenom 
blev också skolan ett instrument för målet att ändra och utveckla samhället.14 
 
I Svenska folkskolans historia 1920-1942, skriver folkskoleinspektören och ledamoten av 
1940 års skolutredning, Viktor Fredriksson m.fl., om de strömningar som påverkade 
folkskolans arbetsliv. Det som framstår som mest signifikativt för perioden var att man från 
allt större kretsar såg positivt på att man i undervisningen tillgodosåg psykologins och det 
praktiska livets krav. Under 1920-talet började en utveckling mot friare arbetsformer och ett 
rikare skolliv. Anglosaxiska inflytelser gjorde sig gällande och den psykologisk-pedagogiska 
orienteringen åt väster var ett av periodens mest markanta drag. 15  
 

                                        
10 Hartman, s. 36 
11 Ester Hermansson, Upplevelser och påverkan, (Stockholm 1974) s. 109 
12 ibid. 
13 Hartman, s. 36f, 52 
14 ibid. s. 41 
15 Viktor Fredriksson m.fl.,  Svenska folkskolans historia, femte delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 
1920-1942. (Stockolm 1950) s. 476ff 



  

 10 

”En ljusare och gladare anda karakteriserade skollivet”, skriver Fredriksson. Dramatiseringen 
blev mycket vanlig och en ”klassens egen timme” återkom ganska regelbundet, ofta som 
veckans sista lektion. Då genomförde barnen ett av dem själva uppsatt program med sång, 
spel, eller uppläsning. Det försäkrades från olika håll, t ex av folkskoleinspektörer med lång 
erfarenhet, att denna utveckling av andan i skollivet var ett kännetecknande drag i den 
svenska folkskolans inre utveckling under 1920- och 1930-talen.16 
 
Att kunskaps- och färdighetsresultaten inte minskade utan tvärtom förbättrades genom det 
rikare och mera lustbetonade arbetssättet, behövde knappast betvivlas, anser Fredriksson. Ett 
sådant arbetssätt hade också ett gynnsamt inflytande på arbetsdisciplinen. Då barnens äkta 
verksamhetslust inriktades på produktivt arbete, försvann hos flertalet lusten att störa 
undervisningen. Det samarbete, som i form av grupparbete eller annat gemensamhetsarbete 
ofta kom till stånd, var ägnat att fostra barnen till hänsynsfullhet och självdisciplin, skriver 
författarna.17 
 
Det är många faktorer som har påverkat svensk skolutveckling under 1900-talet. Stor inverkan 
har industrialiseringen, världskrigen, den massmediala utvecklingen samt den psykologiska 
och pedagogiska forskningen haft. Av dessa faktorer kommer jag i mitt fortsatta arbete 
koncentrera min efterforskning kring vilka de pedagogiska influenserna varit. Många är de 
arbetssätt och arbetsformer som utvecklats, prövats och utvärderats under mitten av 1900-
talet. Givetvis har det funnits skillnader mellan dessa, men det gemensamma målet för alla har 
varit att vända en disciplinerad och kunskapsförmedlande ”läroanstalt” till en skola som såg 
fostran och demokrati som sin viktigaste uppgift.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
16 Fredriksson m.fl.,  s. 481f 
17 ibid. s. 482 



  

 11 

4.2 Influenser i den pedagogiska historien som påverkat arbetssätt 
och arbetsformer i den svenska skolan 

4.2.1 Inledning 
För att underlätta förståelsen för hur olika arbetsformer och arbetssätt har utvecklats under 
1900-talet vill jag presentera ett urval av de personer som, enligt den skolhistoriska littera-
turen, i mångt och mycket påverkat skolans reformarbete. Fenomenet ”klassens timme” kan 
ses som ett resultat av de friare arbetsformerna och den följande presentationen av de 
nationella och internatione lla pedagogerna skall användas som en tolkningsbakgrund för att 
förstå dess uppkomst.  
 

4.2.2 Ellen Key (1849-1926) 
Ellen Key är vår mest internationellt kända skribent i allmänpedagogiska frågor. Hon 
kritiserade skarpt den dominerande kristna åskådningen, särskilt dess lutherska variant. Själv 
kom hon att över hela västvärlden bereda vägen för en alternativ pedagogik och då särskilt för 
progressivismen, en pedagogik som växte fram i USA och Europa runt sekelskiftet 1900. 
Progressivismen reagerade mot den traditionellt auktoritära undervisningen och enligt John 
Dewey, rörelsens främste tänkare, skulle klassrummet vare en demokrati i miniatyr. Den 
progressiva pedagogiken förordade ett helhetsperspektiv, där hänsyn skulle tas till barnets 
fysiska, emotionella och intellektuella utveckling. Barnet lärde sig bäst genom att aktivt utföra 
uppgifter och sedan reflektera över dessa, ansågs det.18 
 
Ellen Key vände sig mot skolans likriktande tendenser och ”den latinpyrda lärdomsskolan, 
som endast arbetade med den döda bokstaven och döda språk”, och ville istället införa en 
skolform med livets frågor i centrum och med siktet inställt på en kunskap som var förankrad 
i det levande livet och i samtal medmänniskor emellan. Hon angrep den formaliserade 
inlärningsdrillen och de torftiga läromedlen och verkade för riktig barnlitteratur, skriven för 
barn, men med litterära kvaliteter. Ellen Key blev den första i en lång rad av pedagogiska 
författare som kritiserade det rådande utbildningssystemet och föreslog nya arbetssätt. Det var 
hon som banade vägen för reformpedagogiken – en pedagogik som bygger på kristen etik och 
som i hög handlar om konstnärlig undervisning. Alla barn ska enligt denna få tillgång till 
konst, litteratur och musik. Fantasi ansågs också som en viktig ingrediens i undervisningen. 19 
Ellen Key var en framgångsrik förespråkare för progressivismen och annan alternativ 
pedagogik, som blommade upp några årtionden senare.20 
 

4.2.3 Georg Kerschensteiner (1854-1932) 
Den tyske pedagogen Kerschensteiner införde vid sekelskiftet benämningen arbetsskola. 
Undervisning skulle bygga på åskådlighet och var högsta pedagogiska lag för pedagogerna 
runt sekelskiftet och åren därefter. Eleverna skulle få större möjligheter att skapa egna uttryck 
för sina upplevelser och de skulle med egna ögon få se hur något såg ut eller hur något 
fungerade. De skulle ta på det som de för tillfället skulle lära sig och de skulle smaka och 
lukta på det. Det är i mycket väsentlig grad Kerschensteiners reformtankar, som påverkat 
1919 års undervisningsplan och dess pedagogiska anvisningar.21 

                                        
18 Pedagogisk uppslagsbok s. 486 
19 Hartman, s. 149f 
20 Gunilla Lindqvist (red), Vygotskij och skolan, (Lund 1999) s. 66 
21 Kurt Falck m.fl., Folkskolans metodik, (Stockholm 1954) s. 6f 
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För arbetsskolan och aktivitetspedagogikens (aktivitetspedagogik behandlas mer utförligt 
under avsnittet om Elsa Köhler) förespråkare är barnet inte ett korvskinn, som skall stoppas 
fullt med kunskaper och färdigheter, utan en levande liten människa, som skall utvecklas till 
en personlighet. Barnet är dessutom konstruerat med nyfikenhet och verksamhetsdrift som, 
om dessa inte hämmas, driver det till kunskapande. Skolan skall därför förse barnet med 
sådant som stimulerar barnets inneboende verksamhetslust, väcker dess nyfikenhet att lära 
samt inrikta skolarbetet så att det stimulerar elevens personlighetsutveckling.22 
 
Ester Hermansson skriver i sin bok Upplevelser och påverkan (1974) om att Kerschensteiner, 
på det nordiska skolmötet i Stockholm 1910, var mycket uppmärksammad. Vad Kerschen-
steiner ursprungligen arbetade för, var att skapa yrkesbestämda fortsättningsskolor med 
laborationer och verkstäder som kunde bevara den gamla hantverksskickligheten. Han satte 
händernas arbete högt. Enligt Hermansson övertog den svenska folkskolan hans uppfattning 
att eleverna, vid inlärningen, skulle vara sysselsatta med någon form av manuellt arbete för att 
få rikare upplevelser och kunna göra egna erfarenheter.23 
 

4.2.4 John Dewey (1859-1952) 
John Dewey är den progressiva pedagogikens centralgestalt och räknas till USA: s mest 
inflytelserika tänkare någonsin.  Han har haft ett stort inflytande på det pedagogiska tänkandet 
under hela 1900-talet och uppges allmänt vara den som betytt mest för utformandet av ett 
skolsystem som stödde det demokratiska styrelsesättet i Amerika. Han ansåg att människan är 
ett biologiskt väsen som försöker komma tillrätta med sin omgivning och därför måste lära sig 
att själv iaktta, dra slutsatser och se sammanhang. Han talade entusiastiskt för mera frihet för 
den enskilde, större uppmärksamhet på individuell växt och utveckling, en livsnära skola och 
en demokratisering av kultur och av lärostoft. Han trodde att klyftan mellan skolan och 
verkligheten skulle minskas om eleverna verkligen förstod det som läraren försökte lära dem. 
För Dewey var dock undervisningens moraliska syfte det viktigaste. Etisk disciplin, kultur 
och social duglighet betecknade han som moraliska karaktärsdrag. 24 
 
Dewey ansåg att det är hemmet och skolans uppgift att grundlägga barnets sociala färdigheter, 
att uppmuntra samarbete och hjälpsamhet samt lära barnen inse, att var och en har skyldighet 
att ta ansvar för sina egna handlingar. Den traditionella skolans struktur gjorde att den hade 
svårt att hålla jämna steg med den sociala utvecklingen, ansåg Dewey, men han underströk att 
det är skolans skyldighet att hjälpa barnet till bästa möjliga utveckling.25 
 
Dewey argumenterade bland annat för en ämnesmässig integrering i skolan. Han hävdade att 
eftersom elevernas världsbild inte är ämnesindelad är det inte heller självklart att skolan ska 
utgå från den strikta och logiskt motiverade ämnesindelning som kännetecknar vetenskapliga 
discipliner. Å andra sidan, menade Dewey, måste man undvika den trivialisering av undervis-
ningen som kan bli följden om man helt låter barnens världsbild bestämma skolans arbete.26 
  
Detta synsätt går att känna igen i propositionen om Läroplan 1980 för den svenska grund-
skolan. Den dåvarande ministern citerade så gott som ordagrant från Dewey när hon skrev: 
                                        
22 Falck m.fl., s. 8 
23 Hermansson 1974, s. 25 
24 ibid. s. 56f 
25 Ester Hermansson, I amerikanska skolor, (Göteborg 1940) s. 12 
26 Hartman, s. 158 
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”Rent allmänt bör det i de flesta situationer vara rimligt att utgå från elevernas verklighetsbild, 
att bygga vidare på deras nyfikenhet och deras egna frågor. Den välstrukturerade 
kunskapsmassa som finns samlad inom traditionella ämnen får aldrig vara startpunkt för 
skolarbetet. Men lika viktigt är att undervisningen sedan för eleverna vidare och vidgar deras 
verklighetsuppfattning utöver det provinsiella i tid och rum.”  
(Proposition 1978/79:180)27 
 

4.2.5 Elsa Köhler (1879-1940) 
Den österrikiska språklärarinnan och barnpsykologen Elsa Köhler introducerade, i samarbete 
med Ester Hermansson, under 1930-talet aktivitetspedagogiken i Sverige. Hon hade under 
1920-talet besökt Sverige vid ett flertal tillfällen, dels som gäst men också för att undervisa 
och föreläsa. 1932 inbjöds hon av Göteborgs folkskolors pedagogiska kurser för att hålla en 
kurs i psykologisk grundad pedagogik. Köhler var mycket intresserad av att klarlägga det 
sociala samspelet mellan elever i skolklasser och de kurser hon höll berörde till stor del 
detta.28 
 
Den aktivitetsbetonade pedagogiken ville avskaffa den arbetsmetod som byggde på läx-
genomgång, och istället få fram ett slags fritt forskararbete i skolan. Barnet skulle inte matas 
skedvis med kunskaper och färdigheter utan ”självt söka sig fram på kunskapens fält med 
möjlighet att rata och självt bestämma arbetstakt”. Det skulle också lära sig samarbeta i 
grupper med självvalda kamrater.29 I 1946 års skolkommission är de aktivitetspedagogiska 
idéerna mycket levande.30 
 
Enligt Köhler skall barnet i skolan ha rätt till att yttra sig, fatta beslut och handla. Varje barn 
skall få utvecklas efter sin egenart, följa sitt intresse och arbeta i sitt eget tempo. Barnet skall 
ha rätt att självt få utföra och skapa något i skolan, helst tillsamman med en grupp andra barn, 
så att det samtidigt som det skaffar sig kunskaper och färdigheter även utvecklas till en socialt 
ansvarig individ. Man ska därför tala med barn om etik och moral. Livet i skolan skall också 
bjuda omväxling. För detta ändamål talar Köhler om olika ”situationer”. Det kan till exempel 
vara en ”gemensamhetsstiuation”, då grupper planerar arbeten för att sedan redogöra för dem. 
Hon nämner också den ”den fria aktivitetens situation”,  ”uppfostringssituationer”, ”undervis-
ningssituationer” och även en och annan ”festsituation”. 31 
 

4.2.6 Alva Myrdal (1902-1986) 
Alva Myrdal har spelat en stor roll för utvecklingen av svensk skola och barnomsorg. Hon var 
en av de tongivande i 1946 års skolkommission. De erfarenheter man hade från andra världs-
kriget talade för att man skulle förstärka skolans demokratiska fostran. Man ville ”vaccinera” 
eleverna mot totalitära tendenser i framtiden och man ville verka för en skola där praktisk 
kunskap och bildning skulle värderas lika högt som teoretisk. Skolans inre arbete skulle 
präglas av elevaktivitet och samarbete. Hennes bidrag till kommissionens arbete kom också 
att bestå av att föra in idéer och erfarenheter från amerikansk pedagogik. Hon hade under 

                                        
27 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet, (Stockholm 1999) s. 63 
28 Hermansson 1974, s. 32ff 
29 Falck m.fl., s. 6 
30 Lindqvist (red), s. 80 
31 Falck m.fl., s. 9f 



  

 14 

några år haft egna barn i amerikansk skola och hon hade genom egna studier stiftat bekant-
skap med den pedagogiska progressivismen.32 
 

4.2.7 Ester Hermansson (1901-1989) 
”Ester Hermansson hade ingen möjlighet att som Alva Myrdal följa det skolpolitiska spelet 
bakom skolreformens kulisser. Men från sin position som en av de i vårt land väl initierade i 
de skolreformatoriska strävandena runt om världen, kunde hon skönja hur trådarna gick och 
vad det egentligen var fråga om. Hon tycks genom hela livet ha fört anteckningar över sin 
läsning, sina resor, sina studiebesök och över sina samtal med pedagogikens store. På så sätt 
har hon haft förutsättningarna att skriva en rikt dokumenterad bok, som fast den berättar om 
personliga upplevelser blivit något av en reformpedagogisk handbok som ingen lär kunna 
komma förbi”.  
 
Ovanstående är förordet till Ester Hermansson bok Upplevelser och påverkan. Det skrevs av 
rektor Stellan Arvidson som var Skolkommissionens huvudsekreterare 1946. Boken skrev 
Ester Hermansson efter ett långt och mycket aktivt liv inom skolan och hon gav ut den 1974. 
Sven G. Hartman skriver i sin bok Lärares kunskap att Ester Hermansson hör till de viktiga 
traditionsbärarna i den svenska skolan. Hon överförde influenser från internationell pedagogik 
till svensk skolvardag. Under ett långt yrkesliv som folkskollärare, lärarutbildare och utredare 
följde hon den pedagogiska utvecklingen. Hon var med om genomförandet av 1919 års 
utbildningsplan och deltog själv i förarbete till grundskolereformen. 1931 var hon i Wien, där 
det då pågick ett stort reformarbete i folkskolan. Hon fick där kontakt med Elsa Köhler som 
hon sedan samarbetade med för att introducera aktivitetspedagogiken i Sverige. 1939 
genomförde hon en längre studieresa till USA där hon fick kontakt med flera av de stora 
internationella namnen inom den progressiva pedagogiken. Hon var också aktiv inom 
Nordens lärarinneförbund. 1946 utsågs hon som ledamot i den delegation inom skol-
kommissionen som skulle inventera kursplaner och undersöka samt sammanställa den 
utländska forskningens rön som behandlade schemateknik m.m.  Sina internationella 
erfarenheter och åsikter kring detta, tog hon med sig in i detta arbete, vilka tydligt satte sina 
spår i kommissionens huvudbetänkande.33 
 

4.2.8 Jean Piaget (1896-1980) 
Piagets betydelse som teoretiker för hur undervisning skall bedrivas och för vår syn på 
lärande och utveckling kan knappast överskattas, skriver Roger Säljö i sin bok Lärande i 
praktiken. Läroplaner och liknande officiella dokument som formulerades under 1960-, 70-, 
80-, och 90-talen är i många länder influerade av piagetanska idéer om kognitiv utveckling. 
Dessa bygger på att barn skall tillåtas vara aktiva och upptäcka saker på egen hand, de ska 
arbeta laborativt och styras av sin egen nyfikenhet. Syftet är att barn skall förstå och inte bara 
lära utantill. De skall helt enkelt styra sin egen utveckling. Inblandning av vuxna i barns 
aktiviteter, liksom traditionell undervisning, ses som störande element som motverkar barnets 
spontana aktiviteter och självständiga utveckling. Piaget säger att; ”Vad man önskar är att 
lärarna skulle upphöra med att föreläsa och istället stimulera elevernas egna undersökningar 
och deras egna ansträngningar”. Denna syn på lärande är vad som brukar kallas för 
konstruktivism. 34 

                                        
32 Hartman, s. 36, 112f 
33 ibid. s. 196f 
34 Roger Säljö, Lärande i praktiken, (Stockholm 2000) s. 56ff 
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4.2.9 Lev Vygotskij (1896-1934) 
Den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij menade att människan blir människa 
endast i kontakt med andra. För skolans del innebär detta att läraren har stor betydelse som 
handledare av elevers lärande.35 Lärandet, anser han till skillnad mot Piaget, blir ineffektivt 
om elever helt själva skulle hänvisas till att göra egna upptäckter. Elever behöver ges vinkar, 
antydningar och uppmuntran och om eleverna gör fel ska de inte direkt ges ”de rätta svaren”, 
utan de ska understödjas och uppmuntras till egna försök att lära. 
 
För Vygotskij spelade skolundervisningen en mycket stor roll i individens kognitiva utveck-
ling. Han intresserade sig särskilt för undervisningens sociala organisation och han var 
mycket intresserad av samarbetet mellan vuxna och barn. Detta såg han som själva kärnan i 
undervisningsprocessen. Vygotskij har lanserat uttrycket ”den närmaste utvecklingszonen”, 
vilket innebär; att det som ett barn inte ensamt kan handskas med på det kognitiva området, 
klarar det av under medverkan och handledning av någon vuxen. Vygotskij menar att det är 
samspelet mellan barnets spontanitet och den vuxnes vetenskaplighet som utgör grunden för 
en individs utveckling.36 
 
Många i väst har efter Vygotskijs död, erkänt att han var en föregångare för psykologiska och 
pedagogiska trender. Dessa slog dock igenom först på 1970-, 80-, och 90-talet. De teorier som 
fått mest betydelse är de inom lärande och undervisning som hävdar att; ”kommunikation i 
inlärningsprocessen och samarbete mellan deltagarna i denna process är en mycket effektiv 
undervisningsstrategi”.37 
 

4.2.10 Sammanfattning 
Det är intressant att följa hur den svenska skolan har förändrats genom åren och hur den har 
påverkats och influerats av de ledande pedagogerna. Ellen Key reagerade i början av 1900-
talet mot den auktoritära undervisningen vilket förmodligen var en av de bidragande 
faktorerna till att man började diskutera andra arbetsformer. Under 1920-talet introducerade 
Georg Kerschensteiner sin arbetsskolepedagogik och strax därefter kom Elsa Köhlers 
aktivitetspedagogik, som i Sverige fick draghjälp av Ester Hermansson. Syftet med dessa 
arbetssätt var att sätta eleven i centrum och stimulera deras personlighetsutveckling. Köhler 
underströk också betydelsen av det sociala samspelet i skolan, barns rätt till att yttra sig, fatta 
beslut och att handla. 
 
Under 1940-talet började diskussionerna om en för alla gemensam skola och överläggningar 
fortsatte om hur man skulle kunna anpassa skolarbetet efter barnens förmågor. Man ville att 
eleverna skulle vara aktiva och man lade stor vikt vid skolans nya uppgift att ge social fostran. 
Alva Myrdal ville förstärka skolans demokratiska fostran och framhöll vikten av att träna 
eleverna i samarbete. Skolans uppgift skulle bli att tjäna det demokratiska samhället. Man 
influerades av John Dewey som talade om mer frihet för den enskilde individen och elevens 
möjlighet att skapa egna uttryck för sina upplevelser. Jean Piagets tankar om den elevstyrda 
arbetsformen infördes i början på 1970-talet. Under 1990-talet är det många lärare som 

                                        
35 Säljö, s. 84 
36 Ivar Bråten (red),  Vygotskij och pedagogiken, (Lund 1998) s. 23f 
37 ibid. s. 26 
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påverkats av Lev Vygotskijs filosofi vilken betonar betydelsen av vuxna relationer som en 
förutsättning för barns utveckling.  
 
Sammanfattningsvis ser vi hur den svenska skolan har utvecklats från en auktoritär och 
disciplinstyrd ”inrättning” till en demokratisk skola med friare arbetsformer och mer lust-
betonade arbetssätt. Är det kanske mot denna bakgrund vi kan se historien bakom tillkomsten 
av ”klassens timme”? 
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5 Historierna om ”klassens timme” 
 

5.1 ”Klassens timme” i läroplaner och offentliga dokument 

5.1.1 Inledning 
Förändringen av skolans arbetsformer och arbetssätt går att följa i våra läroplaner, utredningar 
och andra officiella dokument. När det gäller diskussionerna om ”klassens timme” tog dessa 
fart i början på 1940-talet. Nedan följer en presentation av de läroplaner och dokument som 
genom åren, på olika sätt, lyft fram betydelsen av en demokratisk skola med utrymme för 
eleverna att, vid något tillfälle under veckan, få en ”egen timma”. 
 

5.1.2 1940 års skolutrednings betänkande kring den demokratiska 
skolan 

I sitt betänkande riktar skolutredningen vissa anmärkningar på den svenska skolan. Man ansåg 
att skolan hade en alltför intellektuell prägel där lärarnas väsentligaste uppgift, vid den 
tidpunkten, var att meddela kunskaper. Man ansåg att lärarna vädjade alltför lite till elevernas 
aktivitet, initiativ och ansvarskänsla och att skolans arbete stod alltför isolerat från dåtidens 
liv och aktuella problem. Man övervägde därför åtgärder för att stärka förutsättningarna för 
skolans ”karaktärsdanande och uppfostrande uppgift”. Utredningen diskuterade bland annat 
att i de högre skolorna införa en schemalagd ”klasstimme” eller ”samling”. Denna kunde 
ledas av klassföreståndaren, annan lärare eller av rektorn. Timmen skulle användas till 
diskussioner av aktuella frågor eller till föredrag och konserter som eleverna själva fick 
ansvara för. För folkskolan föreslog man att en ”klassens timme” skulle ingå i ”den åt 
talövningarna anvisade tiden”. 38 
 
Vid några av landets folkhögskolor hade man tidigare genomfört något som kallades för 
”Aktuell timme” och denna var i första hand avsedd för ”karaktärsfostran för något mognare 
ungdom”. Timme spred sig senare till att omfatta även andra stadier och med annat innehåll, 
vilket ansågs som helt naturligt. Skolutredningen föredrog dock att kalla detta tillfälle för 
”klasstimme” eller ”samling” för att lyfta fram betydelsen av att samla varje klass eller hela 
skolan, kring en gemensam uppgift eller ett gemensamt ämne.39  
 

5.1.2.1 Erfarenheter från skolor 
Som bilaga i 1940 års skolutrednings betänkande finns uttalanden och rapporter från skolor 
som sedan tidigare hade erfarenhet av ”klasstimme” eller ”samling”. Dessa redogörelser och 
rapporter avsågs ge en ”praktisk orientering för en vidsträcktare användning av dylika 
verksamhetsformer och av ett friare arbetssätt”. För skolutredningen var dessa synpunkter 
viktiga och vägledande för utredningens arbete och man skriver:40 
 
”Liknande anordningar ha sedan länge varit prövade vid läroanstalter ej blott i utlandet, där 
man kan peka på behandlingen av ’current events’ vid engelska och amerikanska skolor, utan 
även inom vårt svenska skolväsen. Således förekommer ’aktuell timme’ respektive ’karaktärs-
                                        
38 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar, del VI. Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och 
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pedagogik’ vid vissa av våra folkhögskolor, ’klassens timme’ vid åtskilliga folkskolor, olika 
anordningar med ’klasstimme’ och ’samling’ vid Höglandsskolan i Stockholm, kommunala 
mellanskolan i Göteborg och vid vissa flickskolor.”41 
 

5.1.2.1.1 Rapport från Höglandsskolan i Stockholm 
Rektor Erik Sandberg vid Höglandsskolan i Stockholm skriver att det sedan flera år tillbaka är 
tradition att sista timmen på lördagen ägnas åt ”lördagssamling”. Syftet med denna samling 
var att ge en avslutning på veckans arbete och låta hela skolan känna sig som en enhet. I 
största möjliga utsträckning skulle eleverna ansvara för programmen eftersom det ansågs 
betydelsefullt att främja deras inneboende aktivitet och vänja dem vid att uppträda offentligt. 
Skolan ville vid det tillfället ”inte för någon elev uppträda i den fordrande magistern skepnad 
utan skänka eleverna högtid, allmänb ildning eller underhållning på ett sätt, som av alla elever 
upplevs som mera direkt lustbetonat än det vanliga skolarbetet. Skolans ansikte mot eleverna 
blir därigenom vänligare och samlingarna bli gemenskapsbildande”, ansågs det.42 
 
Utöver ”lördagssamlingar” hade också Höglandsskolan sedan 1941 haft en schemalagd 
”klasstimme” per vecka. Denna timme kunde disponeras av klassföreståndaren och av klassen 
för expeditionsgöromål, diskussioner och underhållning. Som förslag på underhållning 
nämner Rektor Sandberg visning av kortfilmer, framträdande av skolans sångkör, gymnastik-
uppvisning av särskilt duktig avdelning, uppläsningar av lärare eller elever, oförberedda 
talares klubb, pjäser och burleska sketcher. Vid något tillfälle hade till och med en klass inför 
sin klassföreståndare antytt kritik av en annan lärare. Detta missförhållande hade dock rättats 
till, efter att man diskuterat detta hänsynsfullt! I de lägre klasserna kunde lärarna ha 
högläsning inför klassen. Rektor Sandberg understryker dock att dessa stunder inte får vara 
läsövningar för eleverna. Man kunde vid dessa tillfällen tillåta ”att flickorna ha med sig 
handarbete och att pojkarna rita”. 43 
 
Om ”klasstimmar” eller ”samlingar” skulle inrättas i flera skolor ansåg rektor Sandberg att 
tillfällena även kunde användas till att träna eleverna i förhandlings- och diskussions teknik. 
Hans tanke med det var att få en ”motsvarighet till den debatträning, diskussionslusta och 
öppenhet, som lär prägla skollivet i många engelska och amerikanska skolor och colleges”. 
Han avslutar sin rapport med att lyfta fram de viktigaste skälen till ett eventuellt införande av 
”klasstimmar”. Ur lärarens synvinkel bidrar ”klasstimmen” till att klassföreståndaren får en 
mera personlig relation till sin klass och möjligheterna till att uppfostra eleverna ökar. För 
elevernas del ges det under dessa tillfällen möjlighet att ”yppa” sin mening och de tränas i att 
uppträda offentligt, ansåg rektor Sandberg. 44 
 

5.1.2.1.2 Rapport från Göteborgs kommunala mellanskola 
Vid Göteborgs kommunala mellanskola motsvaras Höglandsskolans ”klasstimme” och 
”samling” av en så kallad ”fri timme”. Rektor Einar Lilies upplevelser, erfarenheter och för-
slag på aktiviteter liknar i många stycken dem som rektor Sandberg vid Höglandsskolan 
rapporterar. I sin sammanfattning understryker han dock att ”förslaget om den ’fria timmen’  
inte är en obetydlig detalj i det stora skolprogrammet”. I själva verket, skriver han, handlar 
detta om de pedagogiska kärnfrågorna. Den ena av dessa kärnfrågor ansåg han vara skolans 
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ansvar att fostra, den andra frågan handlade om lärarutbildning och dess utformning. Han 
ansåg att den ”fria timmen” skulle kunna erbjuda möjligheter till en effektivare fostran och till 
en närmare kontakt mellan lärare och lärjungar och han ifrågasatte om en veckotimme 
verkligen kan vara tillräcklig. Han ansåg vidare att den ”fria timmen” skulle ingå i klassföre-
ståndarens tjänstgöring. 45 
 

5.1.2.1.3 Rapport från den kommunala flickskolan i Karlstad 
Även rektorn vid den kommunala flickskolan i Karlstad, Edit Ahrenlöf gav sitt stöd för 
införande av en ”klasstimme” eller ”samling”. Hon föreslog att den ”fria” timmen skulle 
kallas för ”praktisk samhällslära”. Klassföreståndaren skulle vara ansvarig men den kunde 
även genomföras av andra lärare, äldre elever eller av intresserade föräldrar. Med utgångs-
punkt från skolans behov, ansåg rektor Ahrenlöf att skolorna själva skulle ges frihet att 
utforma timmen. Hennes förslag var, av naturliga skäl, fokuserade på hemmet och kvinnans 
roll i samhället. Hon har i sin rapport föreslagit aktiviteter som till exempel: att fostra eleverna 
i hövlighet, bio- och teatervett, samtal om husmoderns arbete och behovet av att hon får hjälp 
av barnen och hemmets ekonomi. Hon föreslår också rena underhållningsmoment och 
övningar i att ”ohämmat yttra sig offentligt”.46 
 

5.1.2.2 Skolutredningens förslag 
Skolutredningen noterar att denna timme, som ju bevisligen inte är helt oprövad, inte från 
någon skola, finns med på någon officiell timplan. Nästan uteslutande är de dock förlagda till 
lektionstid, vanligen sista timmen för dagen. Utredningen har också gått igenom läroverkens 
årsberättelser för läsåren 1942/44, men inte lyckats finna mycket i denna fråga. ”Det har 
tydligen icke ansetts höra till de meddelanden om skollivet, som varit avsedda att offentlig-
göras”, skriver skolutredningen. 47 
 
Som skäl för att införa en ”klasstimme” på schemat nämns i utredningen framför allt behovet 
av en starkare klassföreståndarinstitution vid de högre läroämnesanstalterna. Mycket av den 
nödvändiga dagliga kontakten mellan klassföreståndaren och hans avdelning har skett på 
raster eller på tid som lånas från andra lektioner, vilket inte varit lyckligt. Det ursprungliga 
syftet med ”klasstimmen” var dock att handleda elevernas individuella uppfostran. Man ansåg 
att skolan hade fokuserat alltför mycket på att lära ut kunskaper och åsidosatt uppgiften att 
fostra. Man varnade dock för att göra ”klasstimmen” till en speciell ”moraltimme”.  Till sist 
anser utredningen att tid bör ägnas åt rena underhållningsmoment. Lärjungarna ges genom 
klasstimmen möjlighet att utveckla uppslags rikedom, spirande talanger och organisations-
förmåga. Utan tvivel anses detta ha sin betydelse, skriver skolutredningen. 48 
 
I kapitlet ”Sammanfattning och tillämpning” har skolutredningen velat lämna en samman-
fattande översikt av de viktigaste bland de problem och önskemål som då var aktuella i fråga 
om skolans inre liv och arbete, och som i det sammanhanget ansågs förtjäna särskild 
uppmärksamhet. Här finns ”klassens timme” och ”samling” med, och man skriver att varje 
klassavdelning, såväl i realskolan som i gymnasiet, bör få en halv veckotimme till sitt 
förfogande. Denna timme skall användas till gemensamma klassangelägenheter, föredrag, 
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uppläsning, musikunderhållning och dylikt. I de mer underhållande inslagen bör lärjungarna 
själva medverka. För folkskolans del föreslås, att en ”klassens timme” skall ingå ”i den åt tal-
övningarna anvisade tiden, varjämte samling av vissa eller alla läraravdelningar kring 
gemensamma program då och då skall förekomma”. 49   
 

5.1.2.3 Konsekvenser för lärarna  
Skolutredningen berör också hur införandet av en klasstimme skulle påverka lärarnas situation 
och arbetsförhållanden och jämför med hur situationen var när friluftsdagarna infördes i 
läroverken år 1927. Myndigheterna hade vid det tillfället inte sett till att lärarna fick 
nödvändig utbildning för att kunna genomföra denna. Detta ”vållade mycken irritation”, vilket 
ledde till att ”den påbjudna friluftsledigheten” inte föll så väl ut. Om nu inte lärarna skulle få  
adekvat utbildning i att genomföra ”klassens timme” befarade man att många lärare skulle 
ställa sig kritiska även inför denna nya uppgift. Av schematekniska skäl diskuterar man också 
om ”klassens timme” möjligen skulle göras frivillig för de lärare som anmäler sitt intresse.  
Nackdelen med detta, ansåg skolutredning, var dock att det drabbar lärjungarna i form av 
ojämn timbelastning samt att vissa klasser skulle gå miste om de fördelar som klasstimmar 
skulle kunna ge.50 
 
Skolutredningen ansåg det därför lämpligast att klasstimmar och samlingar redan från början 
gjordes obligatoriska i en ny skolorganisation. Erfarenheterna från de läroanstalter som redan 
hade praktiserat arbetsformen några år, visade att lärarna rätt snart satte sig in i sina nya 
uppgifter. Det är emellertid uppenbart, poängterar skolutredningen, att det krävs mycket 
intresserat arbete från lärarnas sida för att kunna lyckas. Som en följd av detta föreslogs därför 
att större uppmärksamhet skulle ägnas åt psykologi och rena uppfostringsfrågor i samband 
med lärarutbildningen. Vidare föreslogs att lärare, genom skolöverstyrelsens försorg, skulle 
erbjudas särskilda fortbildningskurser i ungdomspsykologi. 51 
 

5.1.3 1946 års skolkommissions betänkande 
Första kapitlet i 1946 års skolkommissions betänkande heter ”Skolväsendet och demokratins 
samhälle”. Med denna rubrik i dess första kapitel, markerade man tydligt vilken av skolans 
uppgift som nu skulle tillhöra de prioriterade. Man underströk vikten av att skolan tog sitt 
ansvar för att fostra demokratiska medborgare i ett demokratiskt samhälle. Man skriver att 
demokratin bygger på alla medborgares samverkan och att en sådan samverkan måste bygga 
på fria personligheter. Skolans arbete bör nu därför inriktas på att underlätta en fri och 
harmonisk utveckling av alla sidor av elevens personlighet, och skolan bör dessutom 
tillgodose och utveckla det som är personligt och speciellt hos  eleven. 52 
 
Skolkommissionen instämde i stort sett med det som 1940 års skolutredning förslog angående 
”klassens timme”. Skolkommissionen understryker dock vikten av att det är eleverna, och inte 
läraren, som ska ha huvudansvaret för ”klasstimmens” utnyttjande. Särskilt angeläget är också 
att timmen används till samtal om klassange lägenheter som berör eleverna, till exempel 
självstyrelsefrågor på högstadiet. Program som framförs av klassens elever, kan i stor 
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utsträckning även förekomma på övriga undervisningstimmar, främst då i modersmålet, ansåg 
skolkommissionen. 53 
 
I kapitlet ”Allmän fostran” framhåller skolutredningen bland annat vikten av att läraren med 
sina lärjungar diskuterar "livsåskådningsfrågor och hos dem ingjuter respekt för vår kulturs 
högsta värden”. Detta innehåll ställer ökade krav på lärarna och det räcker inte, ansåg man, 
med enbart ett intresse från lärarens sida. Det program för ”klasstimme” och ”samling”, som 
man skissat på, kräver därför en vidgad insikt i psykologi och samhällsfrågor. En  nödvändig 
förutsättning för förslaget var därför, ansåg skolkommissionen, att större uppmärksamhet 
ägnades åt psykologi och rena uppfostringsfrågor i samband med lärarutbildningen. 54   
 

5.1.4 Riksdagsdebatten 1950 
”Det är ganska naturligt, att stora kriser i historien utlöser en särskilt livlig pedagogisk 
diskussion. Medan kriget pågick, gällde diskussionen främst vad skolan kunde uträtta för att 
skapa de karaktärer nationen behövde i nödens stund. Efter kriget frågar man sig, med icke 
mindre rätt, vad man från skolans sida kan göra för att förebygga mänsklighetens stora 
olyckor och i framtiden trygga ett demokratiskt samhällsliv.”55 
 
Svaret på denna fråga kommer några sidor längre fram, där man klargör vad en allmän 
enighet nu begär av den svenska skolan samt vad som anses vara en av undervisningens 
centrala uppgifter. Propositionen skriver att; skolan ska lära den uppväxande ungdomen vad 
det innebär att vara svensk, medborgare i ett fritt land, medborgare i ett folkstyrt samhälle och 
medansvarig för sitt folks framtid.56 Sammanfattningsvis handlar detta om att fostra elever i 
en demokratisk anda. 
 
Det som karaktäriserar propositionen är dock dess bestämda uppfattning om att skolan bör 
ägna mer uppmärksamhet åt att fostra. Man tar fasta på den kritik som skolan i många år fått 
för att vara för intellektualistisk och att den ”alltför ensidigt odlat förståndslivet på bekostnad 
av vilje- och känslolivet”. 57 Skolans främsta mål ska inte vara att meddela kunskaper - det ska 
vara att fostra, skriver man i propositionen. 58 Man poängterar dock att det inte är fråga om att 
införa ett nytt ämne i skolan utan tanken är att låta allt skolarbete, på ett målmedvetet sätt, 
genomsyras av ”denna högsta och viktigaste uppgift”. 
 
Den stora skillnaden från 1940 års skolutrednings betänkande och 1946 års skolkommissions 
betänkande är alltså att man, istället för att avsätta en särskild tidpunkt för ändamålet, nu vill 
implementera den fostrande uppgiften i alla ämnen. Man skriver att de unga måste fostras till 
sanningskärlek och självständighet, till fasthet i karaktären, till självdisciplin och social 
ansvarskänsla, till en medveten och offervillig samhällsanda, till trohet mot vårats folks 
traditioner och andliga arv. Särskilda möjligheter till moralisk fostran erbjuder undervisningen 
i kristendomskunskap men även ämnen som modersmålet och historia samt det gemensamma 
aktiva arbetet i och utanför skolan. 59  
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5.1.5 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 
I Undervisningsplanen för rikets folkskolor från 1955, under kapitlet ”Ansvar och samarbete”, 
vidhåller man betydelsen av att fostra eleverna, men nu anser man också att man ska tillvarata 
tillfällen för samarbetsträning. Ett sådant tillfälle är exempelvis vid redovisningar av 
grupparbeten eller under ”klassens timme” som är förlagd till modersmålsundervisningen. 
Man kan vid dessa tillfällen arrangera grupper som i tur och ordning får ansvara för 
programmen vilka till exempel kan innehålla enkla dramatiska framföranden, berättelser, 
korta föredrag, uppläsning av dikter och prosastycken och i begränsad utsträckning föreslås 
också frågesport samt sång och musik. Lärarens medverkan bör begränsas men han eller hon 
”bör se till att underhållningen inte sjunker ned på ett lågt plan”. ”Klassens timme” ansågs 
1955, ge ett psykologiskt värdefullt avbrott i det vanliga skolarbetet genom att den ansågs 
stärka gemensamhetskänslan och öka trivseln i skolan. 60 
 
Det intressanta i ovanstående undervisningsplan är formuleringen; ”’klassens timme’ som är 
förlagd till modersmålsundervisningen”. Detta konstaterande ger indikationer på att ”klassens 
timme” nu är en officiell och organiserad del av undervisningsplanen och inte längre något 
som sker om läraren råkar ha ett personligt intresse för verksamheten. 
 

5.1.6 Läroplan för grundskolan 1962 
I Läroplan för grundskolan 1962 trycker man på att gemenskapskretsen bör vidgas utöver den 
enskilda klassen. Skall det lyckas, måste eleverna känna sig hemma i sin skola, mötas med 
förtroende och uppskattning samt få bära sin del av ansvaret för klassen och för hela skolans 
gemensamma angelägenheter. Vidare står det att verksamhetsformer som innebär samarbete 
mellan eleverna och kräver god laganda och arbetsgemenskap, bör få betydande utrymme.61 
Som exempel på gemenskapsfrämjande åtgärder föreslår man att en klass besöker en annan 
för att exempelvis se en teaterpjäs, parallellklasser kan samlas för att sjunga tillsammans och 
olika klasser kan bjuda varandra till ”klassens timme”. 62 
 
Även i denna läroplan berörs ”klassens timme” i svenskämnet. Nu skriver man att ”eleverna 
under hela skoltiden skall beredas så många tillfällen som möjligt att aktivt medverka i för 
ålderstadiet lämpliga former av dramatisk framställning”. Ett tidstypiskt förslag är att låta 
eleverna arrangera ett fingerat radioprogram! Det är också viktigt att eleverna får träna på att 
uppträda inför publik samt att låta dem ha övningar i muntlig framställning. Dessa kan med 
fördel knytas till en ”klassens timme”. Allt detta, ansåg man erbjuda en naturlig form av 
samarbete vilket har stor betydelse för personlighetsutvecklingen. Man vidhåller också i 
denna läroplan att avbrott, av ovanstående karaktär, är mycket värdefullt ur en psykologisk 
synvinkel. 63 
 

5.1.7 Läroplan för grundskolan 1969 
I frågan om hur den demokratiska skolan ska arbeta mot en ökad gemensamhetskänsla, ett 
större samarbete och medansvar samt en högre grad av självdisciplin för eleverna, har inga 
förändringar gjorts från formuleringarna i 1962 års läroplan.  

                                        
60 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, (Stockholm 1955) s. 68f 
61 Läroplan för grundskolan 1962 (Stockholm) s 20f 
62 ibid. s. 55f 
63 ibid. s. 143f 



  

 23 

I kapitlet ”Undervisningsformer och arbetssätt” kommenteras dock hur skolan bör agera för 
att öka samhörigheten i skolan. Svaret på frågan är att skolan bör ordna gemensamma arbeten 
och gemensamma samlingar. När det gäller direktiv kring dessa, skriver man bara att de bör 
varieras till form och innehåll och att medinflytande och medansvar i ökad utsträckning skall 
uppmärksammas och övas i alla lägen där så är möjligt. Man varken kan eller bör ange i vilka 
aktivteter och på vilket sätt detta skall ske. Skolan måste dock i sin strävan att variera och 
fördjupa de demokratiska samlevnadsformerna verka för att samvaron och samarbetet äger 
rum i grupper av olika storlek och sammansättning och för att samverkansgrupper också 
bildas oberoende av klass och årskurstillhörighet.64 
 
När det gäller den dramatiska verksamheten som inryms i ämnet ”Svenska”, har det inte gjorts 
några förändringar från Läroplanen 1962. I läroplanen för 1969 nämns inte ordet ”klassens 
timme”. 
 

5.1.8 Läroplan för grundskolan 1980 
I Läroplanen för grundskolan 1980 står det endast att tid bör anslås för gemensanna 
samlingar. Inte heller här används begreppet ”klassens timme”. De gemensamma samlingarna 
kan innehålla information och diskussion, program med kulturella och sociala inslag, 
presentation av organisationer, föreningar och olika yrkesgrupper. De kan ordnas för en eller 
ett par arbetsenheter, för hela årskurser eller stadier och, där så är lämpligt och möjligt, för en 
hel skolenhet.65 
 
Skolans skall ge eleverna en demokratisk fostran och de skall tillsammans med sina kamrater 
kunna fördela arbetsuppgifter, organisera redovisningar och utställningar, ta ansvar för yngre 
kamrater som behöver hjälp och aktivt ta del i arbetet för en god skolmiljö. Detta anses på ett 
avgörande sätt åskådliggöra betydelsen av demokratiskt fattade beslut, överenskommelser och 
regler.66 
 
I kursplanen för Svenska (underkapitlet ”Tala och lyssna”) står det nu att eleverna på alla 
stadier skall arbeta med att vårda sin röst och sitt tal. Vidare anser man att dramatisk 
verksamhet skall ingå och är en viktig del i arbetet. Eleverna skall i dramatisk form förmedla 
erfarenheter, idéer och åsikter till andra i syfte att informera och engagera. De skall ta del av 
teaterföreställningar och uppmuntras till dramalek, rollspel och teater under skoldagen. 67 
 

5.1.9 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet 1994 

Lpo 94 skiljer sig från de tidigare läroplanerna bland annat genom att den endast talar om 
vilka mål eleverna skall uppnå i olika ämnen. Hur man ska nå dessa mål nämns det ingenting 
om. Det är upptill varje skola, och i viss mån också upp till varje lärare, att avgöra. Den ger 
alltså stort utrymme för egna tolkningar och vill man som lärare genomföra ”klassens timme” 
går det att finna stöd för detta i denna läroplan. Exempelvis står det att ”ett av skolans mål är 
att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla och använda kunskaper och 

                                        
64 Läroplan för grundskolan 1962. s. 27,67 
65 Läroplan för grundskolan 1980 (Stockholm) s. 22 
66 ibid. s. 44f 
67 ibid. s. 135 
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erfarenheter i så många uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och 
dans”.68 Ett verktyg för detta är utan tvivel att låta eleverna ha ”klassens timme”… 
 
Eleverna skall också få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Vidare skall skolarbete 
uppmärksamma såväl de intellektue lla som de praktiska och estetiska aspekterna. Eleverna 
skall få uppleva olika uttryck för kunskaper och de skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer samt uppleva känslor och stämningar. En harmonisk utveckling och bildnings-
gång, menar man innehåller olika sätt att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. 69 Kanske är även detta något för ”klassens timme”? 
 

5.1.10 Summering 
Om man läser igenom ovanstående läroplaner med ”klassens-timme-glasögon” på, känns det 
som om utredningar genom åren trevat sig fram mot ”någonting” som kunde svara upp mot de 
förväntningar och krav som ställdes på den nya fria, demokratiska och fostrande skolan. Det 
känns som att man på 1940-talet tog rejäl sats för att kunna hitta former och innehåll som 
skulle kunna inrymmas i en ”klassens timme”. Trots att man hade många goda argument och 
positiva erfarenheter från både England, Amerika samt från våra egna skolor, fick man inte 
riktigt gehör för sina förslag och man nådde inte ända fram. Det finns många spår som en 
”klassens timme” skulle ha kunnat mynna ut i, men meningarna gick isär om vad ”klassens 
timme” egentligen skulle innehålla? Var det dramatisering, eller var det muntlig fram-
ställning, eller var det kanske ett tillfälle att prata om klassangelägenheter? Skulle man ägna 
sig åt rena uppfostringsfrågor eller skulle man träna på elevernas organisationsförmåga och 
eget ansvarstagande? Var målsättningen att göra skolan mer variationsrik eller var det fråga 
om ren underhållning? Förslagen var många och det verkar som man inom de olika 
utredningarna inte kunde komma överens om ett gemensamt mål. Ambitionen var dock hög, 
syftena var väl motiverade och man var sannolikt överens om skolans arbetsform i stort, men 
man kom aldrig ”till skott”! En trolig konsekvens av denna ”beslutångest” är att ”klassen 
timme” i alla sammanhang alltid kom att omtalas i termerna av att den ”föreslås” eller ”bör” 
införas.   
 
I läroplanerna från 1980 och 1994 är det intressant att notera att själva idén och den verk-
samhet som ”klassens timme” en gång byggde på finns kvar, även om man inte nämner ordet. 
I Lgr 80 står det till exempel att ”tid bör anslås för gemensanna samlingar” och eleverna skall, 
även om det inte nämns när, få ta del av program med kulturella och sociala inslag och 
tillsammans med kamrater fördela arbetsuppgifter, organisera redovisningar och utställningar. 
I Lpo 94 heter det att eleverna skall ges möjlighet att ta initiativ och ansvar. För båda 
läroplanerna (1980 och 1994) skriver man också att drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 
 
 
 
 

                                        
68 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet, Lpo 94 s. 12 
69 ibid. s. 7f 



  

 25 

5.2 Läromedel för ”Klassens timme”  
I samband med att ”klassens timme” började diskuteras i den svenska skolans läroplaner, gavs 
det ut en mängd olika böcker i ämnet. I förorden till böckerna motiveras varför de har getts ut 
och hur böckerna var tänkta att användas. 
 
I Klassens roliga timme från 1951 skriver man att alla barn tycker om att klä ut sig och spela 
teater, men att det bakom leken också ligger ett allvarligt arbete, nämligen läsningen, 
inlärandet och samövningen. Genom teatern tränas barnen i att frimodigt uppträda och 
samarbeta vilket är av den största betydelse för såväl skolarbetet som för barnens fostran. 70 
 
I Spela teater. Pjäser och anvisningar för skolor från 1953 skriver utgivarna att skoldramatik-
en i vårt land inte har den plats i undervisningen som den har i många andra länder. I engelska 
och amerikanska skolor – för att ta ett par exempel – är det en regel att åtminstone någon gång 
under terminen framföra en större pjäs, ofta med ganska stora krav på utförandet. 
Erfarenheterna av detta är enbart goda. Lärjungarna lär sig inte bara att uttrycka sig bättre och 
uppträda mera frimodigt och kultiverat, de lär sig också planera och samarbeta, samtid igt som 
deras iakttagelseförmåga skärps och sinnet för estetiska värden utvecklas. /…/ Kan det 
föreliggande arbetet bidra till att ge skoldramatiken den plats den förtjänar, främjar det 
samtidigt den fostran till mera aktiv lärjungeverksamhet, som den nya skolan syftar till, anser 
författarna.71 
 
Hösten 1957 inbjöd förlaget Almqvist & Wiksell intresserade lärare att medverka till en 
pjässamling för klasserna 1-3. Syftet var att, från skolans synpunkt, få fram ett varierat och 
mångsidigt användbart material. Många förslag sändes in vilket sedan resulterade i boken Vi 
spelar pjäser (1960). I förordet hänvisar man till undervisningsplanernas anvisningar för 
modersmålet, där det står att lågstadiets lärare ibland låter sina elever spela teater. Författarna 
menar att dramatisering är en naturlig form av samarbete vilken hjälper och tränar skygga 
barn att tala och uppträda ledigt. Dramatisering ansågs även vara fostrande.72 
  
1968 påstår författaren till Roliga timmen, del 1 och 2, Harry Brogren, att klassens egen 
timme eller ”Klassens roliga timme”, som den brukar kallas, har blivit en institution i våra 
skolor. Boken innehåller stoff till femton ”roliga timmar” där barnen får öva sig i fram-
ställning och dramatisering. 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
70 Harry Brogren, Klassens roliga timme, (Stockholm 1951)  
71 Helge Haage m.fl., Spela teater, (Stockholm 1953)  
72 Stina Borrman m.fl., Vi spelar pjäser, (Stockholm 1960) 
73 Sven Ingvar, Roliga timmen, (Stockholm 1968) 
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Tabell: Ett urval läroböcker för ”klassens timme” och dess innehåll utgivna åren  
1930 - 1972 
 

Titel År/Förlag Innehåll 
  Teaterstycken  

och dialoger 
 

Verser 
och visor 

Lekar, Tävlingar, 
Trolleri 
Gåtor, Rebusar 

Korsord 
Knep och 
konstigheter 
Frågesport 

Ungdomsteatern 1930 
Svensk läraretidnings 
förlag 

 
 
 

X 

   

Rinaldo Rinaldini 
och andra sagospel 

1945 
Albert Bonniers 
förlag 

 
 

X 

   

Dialoger för barn och 
ungdom 

1948 
Lindqvists  

 
 

X 

   

Klassens roliga timme 1951 
AV Carlssons 

 
X 

   

Spela teater. 
Pjäser och anvisningar för 
skolor 

1953 
Norstedts 

 
 

X 

   

Dialoger och pjäser 
Julklappsrevolutionen 

1954 
Almqvist & Wiksell 

 
X 

   

Klassens egen timme 1957 
Skolförlaget Gävle 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
Vi spelar pjäser 1960 

Almqvist &Wiksell 
 
 

X 

   

Flera små pjäser 1966 
Natur och kultur 

 
X 

   

Roliga timmen 
Del 1 och 2 

1968 
AV Carlssons 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Saga och lek 1969 och 1972 
Liber 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
Det man ser av tabellen är att böckernas förslag på aktiviteter har ändrat karaktär från slutet 
av 1950-talet. Till att börja med var ”klassens timme”, enligt bokförlagens tolkning, enbart 
avsedd för teater och dramatisering. Under 1960-talet har aktiviteterna utökats till mer ”lek-
betonad” verksamhet som exempelvis tävlingar, frågesporter, trolleri och gåtor. Kanske blev 
författarna inspirerade av de underhållningsprogram och frågesporter som under 1960-talet 
började göra entré i svensk television? 
 
En sökning på orden ”klassens timme” och ”roliga timmen” i LIBRIS biblioteksdatabas ger 
inga resultat efter år 1972. Kanske har detta ett samband med att man från och med 1969 års 
läroplan inte längre omnämner ordet ”klassens timme”. Bokförlag vill tjäna pengar och 
möjligen såg de inte längre, med tanke på läroplanens utformning, en lönsam marknad för den 
sortens litteratur.   
 
Värt att notera är också att flera av läroboksförfattarna var aktiva i framtagandet av nya 
läroplaner. Helge Haage, en av författarna till Spela teater (1953), var skolinspektör och tidvis 
undervisningsråd i Skolöverstyrelsen. Han gav också ut böcker och handledningar om läs- och 
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skrivsvårigheter. En av författarna till boken Vi spelar pjäser (1960) var fröken Stina 
Borrman. Hon hade rika erfarenheter från ett mångårigt försöksarbete på lågstadiet men det 
intressanta är att hon, tillsammans med bland andra Ester Hermansson, var med i 
framtagandet av 1946 års skolkommission. 74 Man kan undra varför de engagerade sig i detta 
arbete? Sannolikt var de, liksom många andra, påverkade av ”tidens anda” och såg drama-
tiseringen som ett viktigt bidrag till skolans nya arbetssätt.  
 
I förorden till böckerna ser man hur författarna hänvisar och söker stöd till de begrepp och 
fraser som under tidsperioden flitigt florerade i den pågående skoldebatten. Man hävdade 
bland annat att; ”eleverna genom dramatisering lär sig att planera och samarbeta”, ”den 
främjar en aktiv lärjungeverksamhet”, ”den fostrar och den lär barnen att uppföra sig på ett 
trevligt sätt”. Detta beskriver på ett bra sätt vad många, på den tiden, ansåg vara den ”nya 
svenska skolans” viktigaste mål. Den skulle främja samarbete, den skulle ge eleven ansvar att 
själv kunna planera sin verksamhet, den ville införa ett mer elevaktivt arbetssätt och man ville 
att skolan skulle vara fostrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
74 Hermansson 1974, s. 102 
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5.3 ”Klassens timme” i skolan. 

5.3.1 Inledning 
Som vi tidigare har kunnat konstatera, har det aldrig funnits någon samlad uppfattning om 
”klassens timme”, vare sig det gäller dess existens eller dess nyttjande. Utredningarna under 
1940-talet gjorde sina tappra försök att införa timmen och de gav även förslag på hur den 
skulle användas, men de nådde inte ända fram. Läromedel har tagits fram för att hjälpa lärarna 
med den ”eventuellt” nya uppgiften. Bland lärare i skolan har man haft olika syn på ”klassens 
timme”, vilket inte är så konstigt med tanke på det stora tolkningsutrymme som funnits kring 
detta i olika styrdokument. Nedan följer en beskrivning över hur lärare ser på denna timme. 
Som tidigare nämnts är undersökningen baserad på upplysningar från två olika kategorier 
lärare. Den ena gruppen är pensionerade lärare, som varit med och upplevt utvecklingen sedan 
1950-talet. Den andra är aktiva lärare som kan beskriva verksamheten som den ser ut idag. 
 

5.3.2 Vem tar initiativet till ”klassens timme”?  
Initiativtagare till ”klassens timme” är antingen läraren eller eleverna. Det går dock att se en 
svag tendens till att det är läraren på lågstadiet och eleverna på mellanstadiet som sätter igång 
det hela. Har eleverna haft ”klassens timme” på lågstadiet vill de gärna fortsätta med det och 
tar då oftast för givet att det ska finnas en ”klassens timme” per vecka även på mellanstadiet. 
Varför läraren på lågstadiet initierar ”klassens timme” finns ingen annan förklaring till än att 
de själva är positivt inställda till denna timme. Lärare 8 i undersökningen har inte längre 
någon ”klassens timme”. Hon vill helt enkelt inte ta risken att förstöra dyrbar skoltid på 
sådant som kan gå åt skogen! ”Underhållning som hafsats till på fem minuter ger jag inte 
mycket för”, säger hon. Lärare 9 har inte jobbat med den traditionella ”klassens timma” de 
senaste tjugo åren. Hon tycker att nackdelarna varit fler än fördelarna. Hon berättar att de som 
agerade hade svårt att sluta i tid, vilket ledde till att åskådarna ofta hann tröttna. För mycket 
tid gick också åt till träning, vilken inte alltid var så effektiv. Lärare 10 har mot sin vilja, på 
grund av rättviseskäl, näst intill känt sig tvingad att ha timmen därför att parallellklassen haft 
det. 
 

5.3.3 Vad gör man under timmen? 
Enligt lärarnas uppfattning är det i de flesta fall eleverna som påverkar innehållet i timmen. 
De har i sin tur fått tips och idéer från sina fritidssysselsättningar, kompisar eller från TV-
program. Lärarens inblandning handlar antingen om att godkänna elevernas förslag eller ge 
dem tips i syfte att variera innehållet. I några fall bestämmer lärare och elever tillsammans. 
”På klassrådet bestämdes ofta innehållet”, skriver lärare 3. Lärarinflytandet tycks emellertid 
vara större ju mindre barnen är.  
 
I min undersökning har alla lärare utom två, när de haft ”klassens timme”, avsatt 
fredagseftermiddagens svensklektion till timmen.  Lärare 13 varierar ”klassens timme” mellan 
svenska, SO och NO, och lärare 10 säger att ”det har hänt att hon använt en SO-timma”. 
Innehållet under dessa timmar har verkligen varierat och nedan följer en sammanställning 
över de aktiviteter som lärarna i undersökningen under tiden 1956 till 2002, varit med om vid 
denna timme.  
 
Tävlingar Roliga historier Frågesporter 
Dans Aktuella TV-program Musik 
Sketcher Gåtor Lagtävlingar 
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Högläsning Se på film Lyssna på favoritband 
Rita-gissa-spring Sång Två par i soffan 
Veckans låt Hängning Någon spelar instrument 
Charader Disco En del konstiga tävlingar 
Fika med hembakat bröd Mimning Läsa upp egen berättelse 
Uppträdanden Tipspromenader Sjunga tillsammans 
Dansa till poplåtar Sjunga själv  Trolleritricks 
Clowner Klantisar som snubblar Egengjorda filmer 
Rebusar Mys-pys med saft och  

bullar, frukt eller godis 
Lekar inspirerade av  
TV: s lekprogram 

 
Lärare 3 berättar också om hur ”klassens timme”, för några elever med svåra hemför-
hållanden, fungerat som ren terapi. Det kunde hända att eleverna spelade upp ”sanna bilder” 
ur hemlivet som verkligen berörde alla. Kanske lättade detta på deras tryck, skriver hon. 
 
Det är endast lärare 2 som någon gång använt sig de läromedel som tagits fram i syfte att tipsa 
lärarna om aktiviteter. Flera av lärarna har dock använt en del pjäshäften, ”andra” gåtböcker, 
”roliga-historier-böcker” och dikter. När det har spelats pjäser har eleverna skrivit det mesta 
själva. Lärare 6 säger att; ”Barnen har haft tillräckligt med fantasi själva - och så har de tittat 
mycket på TV”! 
 

5.3.4 Har innehållet förändrats? 
Aktiviteterna har förändrats genom åren. För fyrtio år sedan var det mer skådespel och 
sketcher. Utvecklingen har sedan gått mot mer lek och tävlingar. Lärare 2 anser att kvalité, 
ansvar och engagemang har minskat med åren. TV har påverkat innehållet och idag har pop-
kulturen fått stort utrymme. Lärare 8 skriver: 
 
” Idag drömmer alla om att bli småstjärnor. Det ska vara häftig musik och sexiga danskläder. 
Tyvärr får man locka och truga för att få någon att sjunga en vanlig sång eller spela ett 
instrument. Allt ska vara så proffsigt med rätt ljud och ljus. Talangjakten på skolan har vi lagt 
ner på grund av att vi i skolan inte vill ha med musik med FUCK, FUCK i varje mening. Det 
finns gränser för vad vi i skolan måste ställa upp på.” 
 
Lärare 4 tycker att ”klassens timme” började bra med sketcher och teatrar, men även hon 
tycker att den urartade då ”mimningshysterin” började. Det finns fler lärare i undersökningen 
som skrivit om detta. Lärare 12 skriver att även pojkar, under de senaste åren, har börjat att 
”mima” och en annan tydlig utveckling i ”klassens timme” är att det ska bjudas på saft och 
kakor under timmen. ”Aktiviteter har övergått till aktivt ätande”, skriver lärare 3. Var detta 
har sitt ursprung finns det dock ingen förklaring till, förutom att detta upplevs som ett socialt 
inslag. Det som omnämns som positivt är att eleverna har blivit mer orädda än vad de var i 
början av 1960-talet samt att de blivit mer påhittiga. Ingen av de lärare som börjat undervisa 
efter 1985 har upplevt någon förändring av innehållet i ”klassens timme”. 
 
När det gäller timmens frekvens berättar lärare 9 att förr, under 1970-talet var ”klassens 
timme” alltid schemalagd. Så småningom luckrades timmen upp och den blev mer sporadisk. 
Vid dessa tillfällen var det ofta barnen som tog initiativ. Hon tror att det var under den här 
perioden som uttrycket ”oroliga timmen” myntades. I dag har hon i stället något hon kallar för 
”fredagskul” eller ”fredagsmys”. Dessa tillfällen styrs upp mer, och i ett rullande schema 
växlar innehållet mellan saga och rita – film – frågesport. På en friskola, berättar lärare 12, har 
de infört ”fredagskul” (typ ”roliga timmen”) det här läsåret. Lärarna har lagt in en extra 
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schemalagd timme, utöver timplanen, sista timmen på fredagar. Lärarna arbetar en timme 
”extra”, som de inte får betalt extra för, men det är lite andra avtal på en friskola! 
 

5.3.5 Är alla med? 
Läraren är viktig och har ett stort ansvar för att få alla elever engagerade. Majoriteten av 
lärarna menar att det går att få med alla, men att man ibland får jobba hårt för att få med de 
oroliga och blyga barnen. Lärare 9 minns att vissa barn var väldigt svåra att få med. Några 
elever behöver lite övertalning och ”peppning” för att våga uppträda.  
 
Bästa sättet att få med alla barnen, menar många av de äldre lärarna i undersökningen, är att 
under ”klassens timme” arbeta mot ett gemensamt mål, som exempelvis en föräldrafest, 
Lucia, en musikal eller ett större pjäsprojekt. Har man inte ett gemensamt mål, menar de att 
det bildas grupper av frivilliga elever som anmäler sig och tar egna initiativ. 
 
Att göra grupper så att alla blir nöjda har alltid varit den svåraste biten, skriver lärare 6, och 
jag tycker mig förstå, av det som skrivits, att detta upptar och har upptagit mycket tid. Någon 
väl utprovad modell för hur man bäst bildar fungerande grupper verkar dock inte finnas. Det 
är bara att prova sig fram och välja något av följande förslag: Blandade grupper av pojkar och 
flickor, frivilliga grupper, grupper som lottas fram, läraren bestämmer grupperna, gruppen 
som sitter ihop, grupper enligt rullande schema, grupper som bestäms vid terminsstart eller att 
klassen får ansvar att bilda grupper. 
 

5.3.6 Bonuseffekter? 
Många lärare tycker att ”klassens timme” gynnar elevdemokratin. På 1950-talet fanns det inte 
så mycket av elevdemokrati, men under ”klassens timme” fanns det något, skriver lärare 7. 
När ”klassens timme” infördes, skriver lärare 8, började plötsligt lärare och elever att hjälpas 
åt för att få ihop ett bra program och lärarna blev nu tvungna att lyssna på eleverna.  Flera 
anser att ”klassens timme” är timmen som eleverna själva får bestämma över, och om man 
lyckas få den att fungera får eleverna vara med och påverka och planera. De lär sig att låta 
dem som har hand om timmen sköta det, de lär sig att vänta på sin tur och ta hänsyn till 
varandra. Lärare 9 tycker att det ger en bra träning i att vika sig för majoritetsbeslut. Till 
syvende och sist är det trots allt lärarens ansvar att se till att alla elever är informerade om 
timmens spelregler, att alla elever får ta ansvar och att de turas om att arrangera den. 
 
Att skapa en ”vi-känsla” och ett bra klassrumsklimat är en förutsättning för lärande och lyckas 
man som lärare med det är mycket vunnet. En lyckad ”klassens timme” bidrar till att öka 
gemenskapen i klassen, anser majoriteten av lärarna. En lyckad ”klassens timme” anses var en 
då man har skrattat, lekt och haft trevligt tillsammans. Lärare 10 menar dock, att ”klassens 
timme” tvärtom kan vara splittrande för gruppen. Alla gillar så olika saker och det kan leda 
till oönskade gruppbildningar. Lärare 3 skriver att det är viktigt att hitta trevliga och gemen-
samma aktiviteter för alla, inte bara i form av ”klassens timme” utan rent arbetsmässigt. Flera 
lärare har understrukit att det krävs ett stort engagemang från lärarhåll om det ska bli en 
trevlig och lyckad timme. Tre lärare (1, 4, 13) har haft svårt att bedöma om ”klassens timme” 
bidrar till en ökad gemenskap eller ej. 
 
När en grupp elever får ansvar för att genomföra en ”klassens timme” sätts samarbets-
förmågan på prov. De ska försöka enas om innehåll, upplägg och utförande. Att ”klassens 
timme” ger tillfällen till samarbetsträning är de flesta av lärarna överens om, men de lärare 
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som idag inte har ”klassens timme” eller är tveksamma till den (8, 9 och 10), menar att det 
finns bättre sätt att träna samarbete på i skolan.  
 
Lärarna i undersökningen ger en mängd exempel på hur ”klassens timme” tränar elevernas 
sociala fostran. De övas bland annat i att: 
 

§ agera framför många § ta ett misslyckande 
§ kunna samarbeta med vem 

som helst 
§ kunna glädjas åt egna och andra 

kamraters fina framträdanden 
§ inte dra sig ur ett åtagande § vara trevlig och bra publik 
§ vara trevliga och snälla 

klasskamrater 
§ inte ”sänka” någon med kroppsspråk, 

gester, mimik eller andra uttryck  
§ ge positiv respons § applådera 
§ lyssna på den som uppträder § vad man kan säga utan att såra 
§ ge och ta kritik § vara en god förlorare 
§ ge och ta instruktioner  § få förståelse för andras prestationer.  
§ tillåtas göra fel § att inte bara att klandra 

 
Klassrumsklimatet är extremt viktigt för att eleverna ska få någon behållning av ”klassens 
timme”, framhåller lärare 13. Lärare 4 påpekar dock att fostran alltid gått parallellt med all 
undervisning, detta är inget unikt för ”klassens timme”. Lärare 10 anser att den sociala fostran 
tränas bättre om eleverna istället ges tillfälle att lyssna på varandra i diskussioner. Det är den 
färdigheten som eleverna behöver ha med sig både i det sociala livet och i kommande arbeten. 
”Vad är det för socialt att leda tävlingar och sjunga och dansa? Alla ska väl inte till TV”! 
avslutar hon. 
 
”Klassens timme” har så länge den omnämnts i läroplanerna återfunnits under kapitlet 
muntlig framställning. Frågan är dock om någon lärare anser sig ha arbetat aktivt för att under 
denna timme förbättra elevernas förmåga att uttrycka sig muntligt och tala inför en grupp 
människor? Alla lärare i undersökningen var rörande överens om att ”klassens timme” är ett 
bra tillfälle att träna muntlig framställning. Eleverna tränas i att våga tala inför klassen, att 
vara i centrum, att formulera sig muntligt och att ge instruktioner så att alla förstår. Det var 
emellertid bara en av lärarna (6) som menade att hon aktivt arbetat med detta. Hon hade alltid 
kritiska samtal i slutet av timmen. De diskuterade vad som hade varit bra, vad som hade 
kunnat göras på ett annat sätt och vad eleven måste träna mer på till nästa gång. Ingen av 
lärarna i undersökningen har använt eller använder timmen till att ”organiserat” träna muntlig 
framställning.  Flera anser att det finns andra och lämpligare tillfällen att träna detta på. 
 

5.3.7 Kollegiala diskussioner 
Bland den äldre generationens lärare har diskussioner eller samtal om ”klassens timme” 
aldrig, eller sällan, förekommit. Det har varit helt upp till den enskilde läraren att besluta om 
innehållet. Det har dock hänt att man delat med sig till sina kollegor när man upplevt något 
särskilt roligt. Lärare 6 berättar att lärare vid vissa tillfällen hade kommit överens om att spela 
upp pjäser för andra klasser. Hon tyckte att detta ledde fram till ett fint samarbete över 
gränserna. 
 
Idag pågår det diskussioner om timmen i arbetslagen, men det som diskuteras verkar mest 
handla om kvalitén på timmen och vad man inte ska låta eleverna få göra! ”Vissa saker måste 
det finnas en gemensam policy om”, anser de.  Frågor som diskuteras är till exempel; om 
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eleverna ska få ha disco, om de ska få äta popcorn, godis eller ha med sig fika, lämpligheten i 
att visa en viss film eller om de ska få genomföra ”tveksamma lekar” som kan såra eller peka 
ut elever. Man diskuterar också vikten av att eleverna måste ha ett vårdat språk, att inte 
använda svordomar eller runda ord. En lärare (13) upplever i de här fallen att arbetslaget är ett 
bra stöd som hjälper till att fatta vissa beslut. En av de aktiva lärarna (11) diskuterar med sin 
närmaste kollega om hur de ska göra för att få ”klassens timme” givande och lyckad för alla 
elever. 
 

5.3.8 Pedagogiska vinster… 
Den pedagogiska vinsten med ”klassens timme” är att den helt enkelt är kul för eleverna. 
Flera lärare menar att man vinner mycket på att göra det roligt och lustfyllt i skolan och 
”klassen timme” är ett sådant tillfälle. En lärare (8), som idag inte har ”klassens timme”, 
menar istället att nästan varje lektion är ’”klassens timme”. Det gäller att hela tiden variera sin 
undervisning och visa alla barn att det är roligt i skolan.  
 
Några lärare anser att ”klassens timme” bidrar till att öka klassgemenskapen. Ett gott 
klassrumsklimat, där alla känner att de duger, kan, vill och törs leder till ett fruktbart lärande 
(lärare 11). Elever lär sig också att samarbeta vilket bidrar till den sociala fostran. En annan 
synpunkt som delas av flera lärare är att ”klassens timme” kan vara ett tillfälle för elever som 
i vanliga fall har det jobbigt. Kanske finns det något som han eller hon kan lyckas med under 
denna timme som stärker elevens självförtroende. En framgång brukar ofta föda andra, menar 
de.  
 
Till sist anser många av de tillfrågade lärarna, att eleverna får tillfälle att träna muntlig 
framställning. ”Att lära sig att lyssna på den som agerar och att agera så att alla vill lyssna”, är 
inte så dumt att kunna! (lärare 7) En lärare (10) ser ingen pedagogisk vinst med ”klassens 
timme”. 
 

5.3.9 Behövs ”klassens timme” idag? 
En majoritet av de tillfrågade lärarna tycker inte att det finns skäl till att idag avsätta en 
särskild timme till ”klassens timme”. Förr var den kanske mer befogad men med den ökade 
elevdemokratin och det elevaktiva arbetssätt, som idag finns i planer och i verkligheten, 
inryms ”klasstimmeaktiviteterna” ändå, menar lärare 1.  En annan uppfattning är att ”klassens 
timme” passar bättre för de yngre barnen (8) och att klassråd är viktigare (2). Lärare 13 säger 
att hon troligtvis svarar nej, men att hon inte är beredd att stryka ”klassens timme” för sina 
nuvarande elever på grund av att traditionen är så starkt befäst hos hennes elever. För lärare 9 
är ”den gamla formen av klassens timme” förbi. Aktiviteterna och en stor del av innehållet 
kan man ha kvar, men läraren måste hålla i trådarna, anser hon. 
 
Lärare 3 har motiverat sitt ställningstagande på följande sätt: 
”Jag skulle i dagens läge inte avsätta en speciell timme i veckan för ”klassens timme”. Det är 
lika dumt som att avsätta en särskild timme för EQ, där du undervisas i att vara hjälpsam och 
kamratlig. Under lektionen svarar du kanske rätt på alla frågor, men på rasten går du sedan ut 
och slår någon på käften! De förmågor eleverna utvecklar i form av självständigt arbete och 
tänkande skall hela tiden finnas med i en varierande undervisning. Nej, fram för integrering i 
undervisningen. Det är, och ska vara roligt i skolan, inte bara under en speciell timme.” 
Två lärare (4, 11) anser att det finns skäl till en ”klassens timme”, men bara under vissa 
förutsättningar. Den ena läraren menar att det måste finnas ett mål med verksamheten, annars 
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är det meningslöst. Den andra läraren anser att timmen kan rättfärdigas, om läraren lägger ner 
tid, planering och engagemang i verksamheten. 
 
Två lärare har svarat ett entydigt ”ja” på frågan. Den ena började undervisa på 1950-talet 
(lärare 5) och den andra under 1980-talet (lärare 12). Motiven till att ha ”klassens timme” är, 
för det första, att det är barnens egen aktivitet och att de ser fram emot den. Den andra läraren 
anser att den främjar elevdemokratin. Hon anser också att det är en fantastisk timme, där de 
flesta ämnen integreras. Elevernas självförtroende stärks och att kunna framträda och känna 
sig säker inför en grupp är en oerhörd vinst. Det är ett stort handikapp att inte våga framträda. 
Därför är det viktigt att träna! 
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6 Analys och perspektiv 
 

6.1 Historisk resumé 
En av de avgörande faktorerna för den svenska skolans förändrade uppdrag är industrial-
iseringen. Fram till dess början hade både samhället och dess medborgare klarat sig bra med 
att folk ”bara” kunde läsa och skriva, men i och med att landet förändrades, blev det nu 
betydelsefullt att kunna möta detta det nya samhället. Det innebar bland annat, att det började 
ställas krav på tillämpade kunskaper. Ett annat motiv för att reformera skolan var också de 
internationella uppfattningarna om att utbildning är en förutsättning för demokrati. Skolan 
skulle därför fostra till patriotism och ansvarskänsla. Sammanfattningsvis kan man säga, att 
den traditionella skolan hade svårt att hålla jämna steg med den sociala utveckling som 
skedde i landet. Detta krävde förbättringar inom såväl dess innehåll som dess fostrande 
uppgift. 
 
Det som banade vägen för detta var Georg Kerschensteiners arbetsskola och Elsa Köhlers 
aktivitetspedagogik.  Deras övertygelse var att barn, för att kunna lära, måste få vara aktiva. 
De måste få se på det som ska läras och de måste få känna och lukta på tingen. De 
förespråkade ett friare arbetssätt där det skulle finnas utrymme för både individuell person-
lighetsutveckling som för samarbetsträning och grupparbete. Eleverna skulle ha rätt att yttra 
sig, fatta beslut och sedan handla därefter. Skolans uppgift var att ”utveckla en liten människa 
till en personlighet”. För folkskolans del innebar detta att man bland annat införde ämnen som 
slöjd, gymnastik, hembygdskunskap och trädgårdsskötsel. 
 
De båda världskrigen har på ett mycket påtagligt sätt påverkat synen på skolans uppdrag. 
Erfarenheterna från dessa medförde att man i all framtid ville ”vaccinera” elever från 
diktatoriska tendenser och man ville förebygga, som man uttryckte det, mänsklighetens stora 
olyckor och trygga ett demokratiskt samhällsliv. Skolans uppgift blev nu att tjäna det 
bestående samhället. Praktisk kunskap och teoretisk bildning skulle värderas lika högt och 
man influerades starkt av John Dewey, som menade att alla individer har skyldighet att ta 
ansvar för sina egna handlingar. Huvudmålet för den kommande enhetsskolan var just att 
skapa en demokratisk skola där goda samhällsmedborgare skulle fostras. 
 
Detta är i stora drag historien bakom skolans förändrade uppdrag. En rad nya arbetsformer 
introducerades för att kunna möta de nya krav på demokrati och fostran som samhället ställde 
på ”den nya skolan”. En av dem var att ge eleverna en egen timme. Det som senare skulle 
kallas för ”klassens timme”. 
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6.2 Uppgång och fall? 
Den svenska skolan influerades av engelska och amerikanska arbetsformer. En av dessa var 
det som gick under benämningen ”Current events”. I Sverige kom den först till våra 
folkhögskolor och fick där namnet ”Aktuell timme”. Den var i första hand till för att 
tillgodose den ena av skolans två stora nya uppgifter, nämligen den att fostra. På 
folkhögskolorna riktade sig detta till den ”den något mognare ungdomen”, men detta spred sig 
senare till att även omfatta andra åldrar. Innehållet ändrade därmed också karaktär. 
Historierna visar att denna timme, vid andra skolor i Sverige, även hade andra benämningar 
som till exempel ”lördagssamling”, ”fri timme” och ”praktisk samhällslära”. 
 
1940 års skolutredning ville kalla denna timme för ”klasstimme” eller ”samling”. Syftet med 
det var att lyfta fram betydelsen av att samla hela klassen eller kanske hela skolan kring en 
gemensam angelägenhet. I skolutredningens förslag går det att hitta två spår kring 
tillämpningen av ”klasstimmen”. Det ena var det behov som de ämneslärare, som också var 
klassföreståndare, hade att vid något tillfälle kunna samla sin klass. Ofta fick de använda sin 
egen undervisningstimma för att kunna diskutera aktuella klassangelägenheter. Detta var 
givetvis inte bra, eftersom det skedde på bekostnad av ämneskunskaper. Timmen kunde också 
användas till underhållning då eleverna själva skulle medverka. Det andra spåret är det som 
rekommenderades för folkskolans del. Skolutredningen föreslog att ”klassens timme” skulle 
ingå ”i den åt talövningarna anvisade tiden”. Gemensamma program skulle då förekomma. 
 
En del röster höjdes för att göra ”klassens timme” frivillig. Det skulle vara upp till varje lärare 
att avgöra om man skulle ha den eller ej. Skolutredningen ansåg dock att detta kunde bli 
orättvist för de elever som inte fick ha timmen, varför de föreslog att göra timmen 
obligatorisk. Då det skulle kräva ett mycket intresserat arbete från lärarnas sida föreslog man 
att psykologi och uppfostringsfrågor skulle få större uppmärksamhet i lärarutbildningen. Hur 
det gick med den saken förtäljer inte denna historia, men eftersom timmen aldrig blev 
obligatorisk kan man ju misstänka att det hela föll på detta. Jag har år 2002, under min egen 
lärarutbildning, inte heller sett mycket av dessa ämnen, trots att uppfostran och konflikt-
hantering, som många gånger kräver stor psykologisk insikt, upptar stor del av en lärares 
vardag idag. 
 
1940 års skolutredning misslyckades alltså med att göra timmen obligatorisk, men den skulle 
ändå visa sig leva kvar – i olika skepnader. Under 1950-talet var man möjligen inspirerad av 
John Dewey som talade om demokrati och ämnesintegrering. I regeringspropositionen 1950 
ville man inte avsätta en särskild timme för fostran utan ville i stället implementera den 
fostrande uppgiften i alla ämnen. I undervisningsplanen från 1955 verkar det dock som om 
”klassens timme” ändå fått en plats i timplanen. Den konstaterande formuleringen; ”Klassens 
timme som är förlagd till modersmålsundervisningen”, ger ju utan tvivel belägg för detta.   
 
I 1962 års läroplan vill man använda ”en klassens timme”, som man utryckte det, till 
gemenskapsfrämjande åtgärder mellan parallellklasser. Verksamhetsformer som innebar 
samarbete och laganda skulle nu få betydande utrymme. ”Klassens timme” är i läroplanen 
”organiserad” under svenskämnet. 1969 är man tillbaka på 1950-talets tankar om integrering 
och man menar att gemensamma samlingar och deras innehåll inte längre ska styras upp. 
 – Nådens år 1962, nämns ”klassens timme” för sista gången i en läroplan! 
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6.2.1 In i dimman… 
Under 1970-, 80- och 90-talen har lärare fått ”famla” sig fram i denna fråga. De får ingen 
vägledning i läroplanerna förutom att de bör arbeta med gemensamma samlingar, ge barnen 
en demokratisk fostran samt låta dem ta ansvar och egna initiativ. För mig känns det som om 
de lärare som haft ”klassens timme” har gjort detta av tradition. Kanske var det svårt för en 
enskild lärare att ta bort denna timme om hon eller han inte fann den meningsfull. Var det 
kanske ett brott mot elevdemokratin? En demokrati som sedan krigsåren byggts upp i syfte att 
fostra goda samhällsmedborgare.  
 
Under denna periods början var skolan influerad av Jean Piagets pedagogik. Hans uppfattning 
var att barn skulle styra sin egen utveckling, upptäcka saker på egen hand och styras av sin 
egen nyfikenhet. Lärarnas roll var att stimulera elevernas egna undersökningar. Vuxna som 
blandade sig i barns aktiviteter sågs som störande element som motverkade barnets spontana 
aktiviteter och självständiga utveckling. Mot bakgrund av detta, var det kanske inte så lätt att 
som enskild lärare ta beslut om att ta bort en så pass elevaktiv verksamhet som ”klassens 
timme” faktiskt är. 
 
Av svaren från undersökningen ser man att samtliga lärare som påbörjade sin lärarbana i 
början av 1970-talet, är mycket negativt inställda till ”klassens timme”. Någon minns den 
också som ”oroliga timmen”.  Lärarna från 1950-talet tycker att innehållet var bättre förr, då 
det oftast bestod av skådespel och pjäser och då timmen, enligt läroplanen, var förlagd till 
modersmålsundervisningen. En av de ursprungliga tankarna med ”klassens timme” var just att 
träna eleverna i muntlig framställning. Undersökningen visar att majoriteten av lärarna använt 
svensktimmen till ”klassens timme”, men så mycket muntlig framställning, i den formen som 
det var tänkt från början, har det inte blivit. Det är bara ett fåtal av lärarna som säger sig ha 
använt de för ändamålet framtagna läromedlen. Lärarna har däremot kunnat räkna upp ett 
fyrtiotal andra olika aktiviteter som förekommit under timmen, och säkert finns det fler. 
 
Det finns, enligt lärarna, en klar koppling mellan den försämrade kvalitén på ”klassens 
timme” och TV: ns entré i början av 1960-talet. Flera lärare i undersökningen bekräftar detta. 
I början av perioden influerades barnen av TV-programmens lek- och tävlingsprogram. 
Sammanställningen över läromedel från samma period visar också en utveckling från sketcher 
och pjäser till mer lekar och tävlingar. Senare är det popkulturen som får stort utrymme. Allt 
detta sker samtidigt som styrningen i läroplanen tas bort.  Sammanfattningsvis skulle man 
kunna säga att den piagetanska pedagogiken, TV-programmen och avsaknaden av direktiv i 
läroplanen, sannolikt har medverkat till många oroliga klasstimmar!  
 

6.2.2 Framtiden? 
Det är glädjande att se vad mycket positivt en lyckad ”klasstimme” kan bidra med. De flesta 
lärarna i undersökningen bekräftar att timmen gynnar elevdemokratin, den skapar en ”vi-
känsla”, den tränar samarbetsförmågan och den tränar elevernas sociala fostran. Kanske hade 
svaren blivit annorlunda om det funnits manliga lärare med i urvalet, men det är givetvis svårt 
att bedöma.   
 
Det är inom kategorin ”social fostran” som ”klassens timme” genererar flest bonuseffekter. 
Lärarna i undersökningen har tillsammans nämnt ett tjugotal punkter. Bland annat tränas 
eleverna i att kunna samarbeta med vem som helst, att inte dra sig ur ett åtagande, att vara 
snälla och trevliga klasskamrater, att kunna ge och ta kritik, att tillåtas göra fel, att kunna 
lyssna, att kunna ta ett misslyckande, att inte sänka någon, vad man kan säga utan att såra och 
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så vidare. När jag läser det här, känner jag rent spontant att det är ”klassens timme” man ska 
satsa på i skolan!  Den lägger grunden för mycket av de värderingar som formar ett 
demokratiskt samhälle.  
 
Erfarenheter från lärare visar dock att det inte går att överlåta ansvaret på eleverna. För att 
timmarna ska vara meningsfulla och bli lyckade, måste läraren lägga ner ett stort engagemang 
och arbete på planering och organisation. Som lärare har man ett stort ansvar för att alla elever 
ska få vara delaktiga och detta kräver också mycket arbete. Kanske är det tack vare Lev 
Vygotskij, och hans tankar om ”den närmaste utvecklingszonen”, som den vuxnes betydelse 
för barnets inlärningsförmåga nu åter fått upprättelse. I dag har vi fått en målstyrd skola, 
vilket innebär att det är upp till varje skola och lärare att nå de av skolverket uppsatta målen. 
Frågan är vilka mål man har för ”klassens timme”? Ja, givetvis finns det inga uttalade mål för 
just denna timme, men jag tycker att man som lärare inte bara har en rättighet, utan också en 
skyldighet att ställa sig den frågan innan man påbörjar verksamheten. Man bör också vara klar 
över hur man ska nå målet. Lärarna i undersökningen bekräftar att det är meningslöst att 
genomföra ”klassens timme” om man inte har ett klart uttalat mål för arbetet. I och med att 
skolan idag är målstyrd skapar det stora möjligheter för varje arbetslag eller enskild lärare att 
avgöra hur skoldagen ska utformas.  
 
I dag handlar de kollegiala diskussionerna mycket om vad eleverna inte ska få göra under 
”klassens timme”. För mig är detta ett tecken på att ”klassens timme” håller på att glida oss 
lärare ur händerna. Jag tycker det är dags att styra upp verksamheten och börja diskutera vad 
vi i stället kan göra för att tillvarata och förvalta elevers olika förmågor. Jag menar inte att 
man ska plocka bort de moment som genom åren har ingått i ”klassens timma”, tvärtom 
tycker jag att man ska uppmuntra verksamheter som tar till vara barns olika förmågor, som 
skapar gemenskap och laganda och som tränar elevernas ansvarskänsla och samarbetsförmåga 
– men inte en gång i veckan! Den läroplan vi har idag ger läraren obegränsade möjligheter att 
integrera alla ämnen i en varierad och lustfylld skola. Den chansen tycker jag att lärare ska ta. 
 
Jag vill avsluta min uppsats med ett citat från en av de lärare som deltog i undersökningen. 
Hon tog sin lärarexamen 1999 och var alltså yngst av dem som lämnade sina synpunkter. Hon 
avslutade sin redogörelse med följande ord; 

 
Nästa grupp jag tar hand om kommer troligtvis inte att  
ha ”klassens timme”. Nu har jag börjat fundera… 

 
Det tycker jag att fler lärare ska börja göra… 
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6.3 Nya frågor 

6.3.1 Lärarutbildningen 
Under skrivandets gång har jag upptäckt att mycket av skolans uppdrag genom åren har 
handlat om att fostra våra elever och ge dem grundläggande demokratiska värderingar. 1940 
års skolutredning föreslog att större uppmärksamhet skulle ägnas åt dessa frågor, men hur 
gick det med det? Vad har lärarutbildningarna genom åren bidragit med för att ge lärare en 
stabil och säker grund att stå på i dessa frågor? Personligen anar jag, med erfarenhet från min 
egen lärarutbildning, att detta är ett område som genom åren varit eftersatt till förmån för mer 
ämnesinriktade och teoretiska kunskaper och jag tror att många unga nyutexaminerade lärare 
känner sig vilsna i dessa frågor. Är detta något som lärarutbildningen borde ta till sig och ägna 
mer tid åt? 
 

6.3.2 Barnens erfarenheter 
En annan betydelsefull fråga, som inte alls har behandlats i denna uppsats, är vad barnen har 
tyckt, och tycker om ”klassens timme”. Hur har de upplevt timmen och vad anser de att de fått 
med sig för kunskaper och färdigheter från dessa tillfällen. Skolan är ju faktiskt till för våra 
barn och det är därför viktigt att lyssna på deras synpunkter. Frågan är alltså vad ”klassens 
timme” kan bidra med för att underlätta lärandet och det fortsatta livet för dem? 
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Bilaga 1 
 
Frågor och funderingar kring ”klassens timme”, eller ”roliga timmen” som den 
också kallas. 
 
1. ”Klassens timme” har aldrig förekommit i några timplaner. Man har dock i skolutredningen 
1940 och fram till och med 1962 års läroplan omnämnt den som att man ”bör” och att ”man 
kan” använda sig av den. ”Klassens timme” har ingått som en del av 
modersmålsundervisningen och skulle användas till att träna dramatisering och muntlig fram-
ställning. Tillämpning och aktiviteter har sannolikt varierat genom åren.  
 
a/ Vem eller vilka är det som har tagit, eller tar, initiativ till ”klassens timme”?  
b/ Vilka påverkar innehållet? 
c/ Vilken timme avsätter Du vanligtvis till ”klassens timme”? 
d/ Ge exempel på vanligt förekommande aktiviteter under ”klassens timme”. 
e/ Hur har aktiviteterna förändrats genom åren? 
 
 
2. Det fanns många skäl till varför man på 1940-talet ville införa en ”klassens timme”. Ett var 
att man ville göra skolan mer demokratisk, ett annat var att träna eleverna i att samarbeta samt 
skapa en gemensamhetskänsla i klassen. Ett av de ursprungliga syftena med klasstimmen var 
dock att ägna mer tid till elevernas sociala fostran. På vilket sätt anser du att ”klassens timme” 
har bidragit eller bidrar till att öka: 
 
a/ elevdemokratin? 
b/ elevernas samarbetsförmåga? 
c/ gemenskapen i klassen? 
d/ elevernas sociala fostran? 
 
 
3. ”Klassens timme” har så länge den omnämnts i läroplanerna återfunnits under kapitlet 
muntlig framställning. Anser Du att skolan, under ”klassens timme” aktivt arbetat, eller 
arbetar, för att förbättra elevernas förmåga att uttrycka sig muntligt och tala inför en grupp 
människor? Motivera gärna Ditt svar. 
 
 
4. Under tiden 1940-1970 gav ett antal olika läromedelsförlag ut handledningar, tips och idéer 
på vad man kunde göra under ”klassens/roliga timme”. Har Du någon gång använt dig av 
dessa? I så fall vad? 
 
 
5.  
a/ Hur har diskussioner mellan kollegor och i arbetslag varit angående syfte och val av 
aktiveter på ”klassens timme”? 
b/ Hur har dessa samtal påverkat innehå llet i ”klassens timme”?  
 
 
6. Hur organiserar Du ”klassens timme” för att alla elever ska få ta del och känna sig 
delaktiga i ”klassens timme”?  Eller har det kanske inte varit möjligt att engagera alla? 
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7. Inte heller Lpo 94 nämner något om ”klassens timme”, däremot står det rent generellt att 
eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall också ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Vidare skall skolarbetet 
uppmärksamma såväl de intellektuella som de praktiska och estetiska aspekterna.  
 
a/ Anser Du, med tanke på ovanstående, att det finns skäl till att idag avsätta en särskild 
timme åt en ”klassens timme”? 
b/ Hur motiverar Du i så fall det? 
 
 
8. Vilken tycker Du är den största pedagogiska vinsten med att låta eleverna ha ”klassens 
timme”? 
 
 
9. Vilket år började Du att undervisa? 
 
 

 

Tack för Din medverkan! 
 


