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Förord
Under mina tre år som högstadieelev stannade jag dagligen till flera gånger
vid ett stort träskåp med glasdörrar. Det var placerat på andra våningen utanför rektorsexpeditionen i skolans centrala trapphus. Bakom glaset satt hela
veckans schema för 18 klasser. Trots att jag ganska snart kunde mitt schema
mer eller mindre utantill blev det till en rutin att gå förbi tavlan för att se vart
jag skulle härnäst. Var det högst upp i skolan för att ha musik eller kanske en
våning ned för att ha tyska. Träskåpet med schemana var en naturlig mötesplats. Där stannade man till, växlade några ord med andra elever och begav
sig sedan iväg till respektive lektion. Föga anade jag då att jag senare i mitt
liv skulle ägna så mycket tid åt att studera scheman, och elevers upplevelser
av lektioner på schemat.
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Med samma eftertryck vill jag tacka mina båda handledare Kjell
Granström och Ingrid Westlund. Ni har på ett förtjänstfullt och tålmodigt sätt
väglett mig genom avhandlingsarbetets vedermödor. Ni har utmanat mig,
inspirerat mig och bidragit till min kunskapsutveckling. Tack för ert stora
engagemang och all den tilltro ni har visat mig.
Under större delen av min doktorandtid hade jag förmånen att ingå i en
doktorandgrupp. Gemenskapen och utbytet i den gruppen har varit mycket
värdefull för mig, både privat och yrkesmässigt. Tack Mehdi Arabi, Helene
Elvstrand, Åsa Elwér, Karin Forslund Frykedal, Camilla Kempe, Cilla
Larsson, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg och Ulrika Wigg.
Ett tack vill jag också rikta till övriga kollegor inom PeDiUS/PiUS. Avdelningens namn och organisation har skiftat genom årens lopp, men den
trivsamma stämningen och det goda arbetsklimatet har bestått. Tack för er
kollegialitet och ert stöd. Jag vill också tacka Chato Rasoal och Tomas
Jungert för trevligt sällskap och intressanta diskussioner i samband med
fikaraster och luncher.

Tack Christian Lundahl för din noggranna genomgång av mitt manus vid
slutseminariet och de värdefulla synpunkter du gav mig. Tack också till Mats
Sjöberg för goda råd efter slutseminariet.
Mot slutet av mitt arbete med avhandlingen fick jag konstruktiva synpunkter utav läsgruppen på IBL. Utöver mina båda handledare vill jag därför
tacka Gunnel Colnerud, Gunilla Jedeskog och Joakim Samuelsson.
Ett tack också till Abraham Eddo och Ulla-Britt Persson som i olika skeden har språkgranskat den engelska sammanfattningen. Jag vill också särskilt
tacka Stefan Wång för en utmärkt korrekturläsning av min sista manusversion.
Tack alla vänner och släktingar för det intresse ni har visat för mitt arbete
med avhandlingen, och för alla glädjeämnen ni bistår med.
Jag vill självklart också tacka elever och personal på de skolor som på
olika sätt har medverkat i den här studien. Ni har låtit mig ta del av era erfarenheter, svarat på frågor och skickat in scheman. Stort tack till er alla.
Avslutningsvis vill jag tacka min sambo Karolina Halkola. Tack för allt
det positiva stöd du givit mig när jag har kämpat på med mitt skrivande, inte
minst under den intensiva slutfasen. Tack för att du finns vid min sida och för
att du är den du är. Nu är det min tur att stötta dig i ditt avhandlingsarbete.
Linköping, september 2010.
Fredrik Alm

1. Inledning
Det finns vissa begrepp som prov, läxor, klassrum m.fl. som förmodligen de
flesta av oss förknippar med skola och att gå i skolan. Ett annat sådant begrepp är schema. Inom formaliserad utbildning behöver olika aktörer och
ramar synkroniseras. I skolan fungerar schemat som ett koordinationsinstrument. Det reglerar skoldagen och samordnar möten och interaktion mellan
människor (Persson, 1994). Ett schema kan ofta ge svar på frågor av arten;
Vad har vi för lektioner? Vad ska vi ägna oss åt? Var ska vi vara? När ska vi
träffas? Och hur länge kommer vi att hålla på? Det är frågor elever och lärare
dagligen ställer sig och behöver erhålla svar på för att få reda på hur deras tid
i skolan är arrangerad och ska genomföras. Troligen är därför schemat ett av
de mest använda dokumenten i våra skolor. Utifrån schemat omsätts sedan
termer som matematik, bild och form eller klassens timme i handlingar och
skeenden som bygger upp och formar skoldagen för elever och lärare.
Vem bestämmer då vad schemat ska innehålla och till vad tiden i skolan
ska användas? Allt sedan den första normalplanen kom för rikets skolor år
1878 har det för delar av eller hela det obligatoriska skolväsendet funnits
centrala direktiv om vad som ska eller bör stå på en skolas schema (Svingby,
1978). I form av nationellt utfärdade timplaner har innehåll och innehållets
tidsmässiga omfattning reglerats med centralt formulerade riktlinjer. Fram till
1980-talet vidmakthöll staten, med hjälp av timplanen, en stark central styrning av skolans tidsallokering. Den statliga styrningen konkretiserades i
schemat som försåg varje skola med en likriktad verksamhet där lektioner
hölls i ämnen enligt ett återkommande veckomönster (Johansson, 2000).
Den starka centralstyrningen och pedagogiska likriktningen kom emellanåt att upplevas som hämmande för kreativitet och flexibilitet av lokala
beslutsfattare, rektorer och lärare (Ds 1999:1). Under 1990-talet genomfördes
därför ett flertal skolreformer som minskade den centrala tidsstyrningen och
försåg rektorer och lärare med en större frihet att själva forma skolans tidsanvändning utifrån egna behov och önskemål (Skolverket, 2003a). I och med
den försöksverksamhet med slopad timplan som inleddes läsåret 2000/2001
för ca 900 kommunala grundskolor (i fortsättningen refererade till som försöksskolor) togs ytterligare ett steg i att decentralisera tidsanvändningen. De
aktuella försöksskolorna har inte erhållit några direktiv om hur friheten från
den nationella timplanen ska användas, utan det är fritt för lärare och skolledare att tillsammans med eleverna bestämma hur de ska arbeta på respektive skola (SOU 2004:35). Mot bakgrund av timplanens och schemats starka
ställning för skolans tidsallokering innebär försöksverksamheten med slopad
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timplan att ungefär 1/5 av landets skolor förses med en historiskt sett i det
närmaste unik frihet att själva organisera den formella undervisningstiden
och tilldela innehåll till lektioner. Personal och elever på de berörda skolorna
har full frihet att enligt sina egna uppfattningar och övertygelser ta ställning
till om undervisningen ska bedrivas i ämnen, teman, block eller utifrån helt
andra ingångar och premisser. Vilka lektioner kommer elevernas skoldagar
att innehålla, och vad kommer att schemaläggas? De frågorna blir i försöksskolorna mer genuina och autentiska än vad de varit på mycket länge, eller
kanske någonsin, i det svenska skolväsendet. Ytterst sett har det varit de
nationella timplanerna som genom åren har format elevers skolerfarenheter
och möten med skolämnen (Sjöberg, 2005). Men för eleverna i de 900 försöksskolorna kanske det blir helt andra faktorer än timplanen som formar
deras skolerfarenheter och möten med skolverksamhetens innehåll. Vilka
skolerfarenheter kommer elever i de här skolorna att få?
Frågorna ovan manifesterar en intention att närmare studera vad man
enligt sina scheman har för avsikt att använda tiden till i försöksskolorna och
vad de avsikterna kommer att medföra och betyda för elever. Här kan pedagogiken som vetenskaplig disciplin bidra med att på systematiska sätt försöka
ta fram beskrivningar av vad som sker i skolor utan timplan och klargöra
vilka innebörder skeendena kan ha för skolornas aktörer. Vilka lektioner man
väljer att schemalägga i skolor utan timplan och vad de lektionsvalen kan
medföra för dess elever sätts i fokus i föreliggande avhandling.

Avhandlingens disposition och innehåll
I det inledande kapitlet läggs grunden för hela avhandlingen. Här ges en introduktion till avhandlingens problemområde, varför den har genomförts, hur
den har avgränsats och vad den syftar till. I kapitel 2 sätts forskningsintresset
in i ett historiskt sammanhang och där görs en genomgång av timplanens roll
och schemats funktion i skolans styrning. I anslutning därtill beskrivs skälen
till och utformningen av den nationella försöksverksamheten med slopad timplan. I nästa kapitel följer en genomgång av tidigare forskning och utvärderingar av skolor med slopad timplan. Kapitel 4 utgör avhandlingens teoretiska avsnitt och ämnar klargöra studiens perspektiv, det teoretiska ramverket
samt studiens grundläggande utgångspunkter. I kapitel 5 avhandlas studiens
forskningsdesign. Forskningsmetoder och metodanvändning redovisas på
grund av den valda forskningsdesignen fortlöpande i kapitel 6, 7 och 8. I
kapitel 6 och 7 beskrivs urval, datainsamling och analys vad gäller studiet av
elevscheman, motsvarande frågor för gruppintervjuerna återfinns i kapitel 8. I
kapitlen 6, 7, 9, 10 och 11 presenteras avhandlingens resultat. I kapitel 6 och
7 redogörs bl.a. för vilka beteckningar som finns på försöksskolornas
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scheman. I vilken omfattning olika typer av beteckningar förekommer och
ifall det finns skillnader mellan skolår och gentemot skolor med timplan.
Kapitel 9-11 innehåller resultaten från gruppintervjuerna där elever från
skolår 6, 8 och 9 delger sina upplevelser av lektioner inom lagtid, verkstad
och mentorstid. Avslutningsvis i kapitel 12 diskuteras resultat och metod.

Problemområde och forskningsintresse
I den återstående delen av det här inledande kapitlet är avsikten att redogöra
för avhandlingens problemområde, forskningsproblem och syfte för att på så
sätt legitimera studien och klargöra dess inriktning. Det innebär att frågor om
varför och i vilket sammanhang den här studien har tagit form och
genomförts behandlas. Begreppet problemområde används för att ringa in
och manifestera det fält som ska beforskas (jfr Marshall & Rossman, 2006).
Problemområdet anger innehåll och konturer för vad som ska undersökas och
vad det är man har för avsikt att utvinna kunskap om. Härnäst beskrivs hur
forskningsproblemet har växt fram och varför det är av intresse.
Resonemangen utgör en bas för hela avhandlingstexten och kommande kapitel där dessa områden behandlas utförligare och mer ingående.

Forskningsproblemets uppkomst och sammanhang
I början av 90-talet genomfördes flera betydande skolreformer (decentralisering, avreglering och kommunalisering) i Sverige. En långvarig central regelstyrning ersattes med ett målorienterat styrsystem, som gav de lokala skolenheterna ett större inflytande. Övergången medförde att val av arbetssätt, stoff
och metoder i undervisningen överläts till den pedagogiska personalen i skolan (Ds 1999:1). Trots diverse reformer och en uppmjukad tidsstyrning framhöll lärare att timplanen fortfarande hade stor makt över tidsanvändningen i
skolan (Skolverket, 2003a). I realiteten kanske timplanen många gånger är
mer av ett upplevt hinder än ett reellt hinder för lärare och skolledare. Men
oavsett om den är ett reellt hinder eller ej så har timplanen faktiska konsekvenser för professionsutövarna (Ds 1999:1). Timplanen riskerade att bli till
en hämsko för skolutveckling och leda till en rigid syn på schemat. Det är
dessutom ologiskt att ha en nationell timplan med reglering av tiden i ett måloch resultatstyrt styrsystem. Från politiskt håll beslutades därför i november
1999 att genomföra en försöksverksamhet med utbildning utan timplan i
grundskolan (SOU 2004:35).
I och med försöksverksamheten med slopad timplan gavs 900 grundskolor ett unikt inflytande över elevernas tid i skolan. Uppdraget, att eleverna ska
garanteras 6665 undervisningstimmar och nå läroplanens mål, kvarstår men
skolorna fick full frihet att till form och innehåll organisera sin verksamhet
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(SOU 2004:35). Att det var en frihet som sträckte sig ända in i det enskilda
klassrummet råder det ingen tvekan om. Av den aktuella departementsskrivelsen framgår det att ”friheten från den nationella timplanen kan betyda att
man håller sig nära den gamla timplanen, att man organiserar om undervisningen fullständigt och bygger nya innehållsfält, att vissa arbetslag går
längre än andra, att stora delar av stoffinnehållet får väljas av enskilda elever
eller grupper av elever” (Ds 1999:1, s 55). Observera att citatet inte påbjuder
försöksskolorna att överge timplanens innehåll och fördelning av tid, men att
det visar på möjligheten att helt efter eget gottfinnande välja stoffinnehåll
eller utforma innehållsfält.
Efter indikationer på att den nationella timplanen kan utgöra en olägenhet
för de professionella på lokal nivå beslutar alltså politikerna på nationell nivå
att låta ett antal skolor på försök själva välja vilken roll timplanen ska ha i
skolan. Med stöd av en tvådimensionell modell av Lundgren och Fransson
(2003, s 10) över 90-talets styrning av skolan kan de här stegen gestaltas grafiskt (se Figur 1).
Nationell
Beslut om försök
utan timplan

Politiker

Professionella

Upplevt hinder borttaget
- Vad händer?
Lokal
Figur 1. Illustration av hur beslutet att befria skolor från timplanen väcker frågor.

Politikernas beslut innebär att ett befintligt hinder tas bort i försöksskolorna
utan att några explicita påbud tillkommer för de professionella. I försöksverksamheten finns alltså inga krav på de professionella att lämna timplanen
men den öppnar upp för den möjligheten. Det man kan fråga sig är vilken
betydelse den förändrade styrningen får i försöksskolorna. Kommer de att
fortsätta arbeta enligt timplanen eller göra stora innehållsmässiga förändringar? Eller enkelt uttryckt: Vad händer i skolor utan timplan?
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I sammanhanget är det viktigt att påminna om att förändringar i styrningen av skolan inte måste innebära förändringar i en skolas vardagsarbete.
Berg & Wallin (1983) uppmärksammar betydelsen av vad de kallar de inre
gränserna för en skolas verksamhet. De yttre gränserna sätts bl.a. av styrdokument och officiella styrinstrument. Dessa anger vad som är sanktionerat
av staten och tillåtet att göra i skolan. De inre gränserna motsvarar till stor del
en skolas lokala kultur och de utgör styrningen i skolan (Berg, 1999a). Mellan de yttre gränserna/styrningen av skolan (skolpolitiska nivån), och de inre
gränserna/stryrningen i skolan (professionella nivån) finns ett handlingsutrymme som är möjligt för personalen på en skola att nyttja (Berg, 1999b;
Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999). Det är svårt att på ett teoretiskt plan
avgöra exakt var de här gränserna går och hur stort handlingsutrymmet eller
friutrymmet är på en skola utan det visar sig vid pedagogiska handlingar.
Huruvida ett friutrymme tas i bruk eller ej beror på de pedagogiska val och
handlingar personalen genomför. En förutsättning för att nyttja det befintliga
handlingsutrymmet på en skola är att det uppmärksammas (Berg m.fl., 1999).
Utan att här fördjupa resonemangen kring verksamhetsförändringar inom
skolor och skolutveckling ytterligare är det viktigt att ha i åtanke att timplanen endast är en av flera styrkällor och att slopandet av densamma inte per
automatik leder till förändringar i en skolas verksamhet. En flexiblare eller
till och med slopad timplan torde försvaga eller förflytta skolors yttre gränser
och därmed i någon mening öka friutrymmet (jfr Hansén, S-E., Lindfors, L.
& Styrman, M., 1998). Huruvida det friutrymmet nyttjas kan i så fall visa sig
bl.a. på skolornas scheman.
I Figur 1 ställs, på den lokala och professionella nivån, frågan: Vad kommer att hända i skolor utan timplan? Det är tillika den övergripande fråga
som ställdes initialt i arbetet med den här avhandlingen. Frågan är empirisk
och kan således endast besvaras med hjälp av empiriska studier. Frågan är
dessutom vid och omfattande. Att besvara den ligger utanför ramen för ett
enstaka avhandlingsprojekt. Det betyder inte att det inte går att besvara den i
någon mening, men frågan behöver transformeras och göras forskningsbar.
Detta kan enligt min mening ske med två basala verktyg, vilka gör det möjligt för en forskare att gå från en omfattande och vid undran till en genomförbar undersökning och möjliga upptäckter, och det är att: (a) avgränsa ett
problemområde med forskningsproblem och (b) att inta och studera forskningsproblemet utifrån ett eller flera perspektiv. Det senare påståendet kanske
framstår som något av en truism i sammanhanget i och med att all forskning,
i kraft av att den medför val av utgångspunkter, begrepp och instrument, innebär ett perspektivtagande (Lindblad, 1999). Men just det faktum att perspektivtagandet, vare sig man vill eller inte, finns implicit i forskningsprocessen bidrar till att det går att koncentrera forskningen med en explicitgjord
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och medveten perspektivanvändning. Studiens perspektiv kommer att beskrivas i kapitel 4. Här följer en redogörelse för forskningsmässiga avgränsningar
och avhandlingens forskningsproblem.

Avgränsningar inom avhandlingens problemområde
Vilket innehåll svenska elever ska möta i skolan har, som nämnts i inledningen, reglerats i läroplaner sedan slutet av 1800-talet. Tillhörande timplaner har sedan i sin tur mer exakt specificerat vad tiden ska ägnas till. Med
timplanerna har det också följt en färdig terminologi, baserad i akademiska
discipliner och ämnen, för innehållet i skolans verksamhet. Terminologin har
naturligtvis genomgått en del förändringar genom årens lopp och innehållsliga benämningar har tagits bort, tillförts eller ändrats (t.ex. har kristendom
tagits bort och religion har införts). Bevarandet av, respektive reformer av,
nomenklaturen visar hur preferenserna för val av skolans innehåll har varit
både stabila och skiftande genom årens lopp. Schemat har i sin tur utgjort det
konkreta redskapet för att implementera och omsätta den nationella
tidsallokeringen i skolpraktiken. Inom skolans värld finns det, säkert mycket
beroende av schemat, således en sedan tidigare etablerad terminologi för att
benämna lektioner och undervisningspass. I den timplanestyrda skolan tillhandahålls, på nationell nivå och från politiskt håll, organisationsprinciper
och en terminologi för elevernas undervisningstid. I skolor utan timplan kan
de utformas lokalt och av professionsutövarna. Där kan personalen med stöd
av direktiven i departementsskrivelsen (1999:1) välja mellan att fortsätta att
bruka en vedertagen och befintlig terminologi, göra vissa ändringar i den
eller utforma en helt egen. Säljö (2000) menar att ord och termer har en utpekande funktion, och gör att omvärlden framstår som meningsfull för oss.
Hur man i skolor talar om sin verksamhet, vilket språk som används i praktiken, har betydelse för skeenden och händelseförlopp i klassrum och på lektioner (Romhed, 1999). En lokal praktiks språk är förknippat med en specifik
grupp av människor, i det här avseendet främst lärare, elever och skolledare.
Gudmundsdóttir (2001) poängterar att en grupps gemensamma synsätt och
värderingar framträder genom det språk som används, och hon påpekar att
förändringar i språket är ett resultat av förändringar i praktiken. En central
poäng i Gudmundsdóttirs (2001) resonemangslinje förefaller vara att språkbruk, mening och aktiviteter är ömsesidigt relaterade till varandra i skolpraktiken.
I en fallstudie av Vasquez-Levy (1993) framträder just kopplingen mellan en lärares språkbruk och handlingar i skolpraktiken. När en lärare i samtal
med Vasquez-Levy reflekterar över sin yrkespraktik menar han att ”My belifes and my actions have changed. I’ve noticed my language has changed to,
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but I think it has too” (s 137). Lärarens ord verifierar Romheds övertygelse
att ”hur vi talar om skolan såväl avspeglar som påverkar hur vi tänker kring,
fattar beslut om och handlar i skolfrågor, såväl på nationell som individuell
nivå” (Romhed, 1999, sid. 80). De sätt på vilka undervisningsrelaterade verksamheter och företeelser benämns tycks inverka på hur deltagarna förstår
skolpraktiken. Valet av terminologi återspeglar rimligtvis även gjorda val och
prioriteringar. Olsson (2005) ger ett konkret exempel på språkets och benämningars betydelse för lektionsinnehållet. Om läraren försöker ta upp något till
diskussion med hela klassen när de har eget arbete på schemat kan eleverna
protestera och säga: ”Vi ska jobba istället för att prata. Vi ska ha eget arbete
nu” (s 43). I det här fallet korrigerar eleverna läraren med hänvisning till att
lektionens aktiviteter avviker från vad schemabeteckningen aviserar. Språkliga uttryck och begrepp som brukas av lärare och elever kan därmed ge information om vad som händer i praktiken.
De benämningar som används för elevernas lektioner och vanligtvis återfinns på skolornas scheman utgör ett begränsat, men centralt, utsnitt av skolpraktikens språkbruk. Begrepp och språkbruk, vedertaget eller reformerat, på
scheman kan därmed bidra med insikter om prioriteringar och skeenden i
skolpraktiken. Schemat kan således ses som ett indikationsinstrument på vad
som händer i skolor med eller utan timplan. En beteckning på ett schema
indikerar en övergripande intention för en avgränsad tidsperiod, men den
uppger naturligtvis inte exakt vad elever och lärare kommer att ägna sig åt
eller vilken mening aktiviteterna får i klassrummet. Termerna i sig har ingen
given mening för elever och lärare utan de måste kopplas till aktiviteter i en
konkret realitet och ett kulturellt sammanhang. Lektionerna i ett klassrum får
sin mening både av den rådande samhällskulturen och av enskilda individers
klassrumserfarenheter (Gudmundsdóttir, 2001).
Ett schema ger naturligtvis en starkt reducerad bild, men det är ett konkret och manifest uttryck för elevernas tillvaro i skolan. Schemat är viktigt
såväl för lärare som elever och kan betraktas som en symbol för hur lärandet
organiseras (Westlund, 1997). Ett schema är i någon mening ett uttryck för
intentioner och den förgivettagna måttstock en lektions innehåll bedöms
emot. Om det står slöjd på schemat men man ägnar sig åt biologi utan att
ange några skäl skulle detta förmodligen framstå som märkligt för de inblandade.
Om vi sätter oss in i lärarens situation, antas och förväntas vederbörande
att i sin roll med hjälp av diverse strategier, metoder och handlingar, verka
för att det eleverna ägnar sig åt motsvarar den aktuella lektionsetiketten.
Trots att en schemabeteckning på sätt och vis endast är ett eller några skrivna
ord inordnad i en temporal matris blir den alltså materiell till sina konsekvenser för både lärare och elever. För att uttrycka det på ett annat sätt: Den be-
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nämning en lektion tilldelas har betydelse för hur tillvaron för en grupp elever gestaltar sig under en begränsad tidsperiod.
Bakom schemamässiga val finns det rimligtvis tankar, avsikter och pedagogiska ambitioner och därmed en bild av vad man vill göra med elevernas
tid. Intentioner och ambitioner ska sedan omsättas och bli till lektioner och
konkret undervisning för elever och lärare. Även om pedagogiska intentioner
sällan, eller kanske aldrig, är identiska med genomförandet i praktiken kommer de på något sätt att omsättas i en klassrumsverklighet. Detta faktum implicerar frågor som: Vad ägnar sig elever och lärare åt på olika lektioner?
Vad utmärker olika undervisningspass? Hur upplever eleverna sin undervisningstid? Därför är det av intresse att i en studie av det här slaget utöver
schemamässiga intentioner uppmärksamma genomförd och genomlevd undervisning.

Elevers upplevelser av schemats innehåll
Ända från den västerländska skolans begynnelse i antiken har skolans kunskap och innehåll organiserats i ämnen, en organisationsprincip som genom
åren har visat sig hållbar, och motståndskraftig (Arfwedson, 1998). Det är
tillika den organisationsprincip som företrädesvis har tillämpats av läroplanskonstruktörer. Skolämnena är förvisso inte några statiska konstruktioner utan
de förändrar kontinuerligt sin karaktär och identitet. Skolans ämnen skiljer
sig även åt med avseende på vilka slag av kunskaper som de omfattar. Skolans olika ämnen inrymmer och förvaltar en mångfald av traditioner,
kunskapsformer, och former för kunskapande (Skolverket, 2002a). Icke desto
mindre finns det nationellt definierade stoffområden att utgå ifrån eller förhålla sig till när frågor om undervisningsinnehåll diskuteras i skol- eller kursplanesammanhang. Kursplanerna är vanligtvis kopplade till timplanen och
ingår i eller är nära relaterade till läroplanen.
När vi refererar till skolans läroplan eller timplaner avses vanligtvis vad
Goodlad (1979) benämner den formella läroplanen. I Goodlads indelning av
läroplanens fem nivåer eller domäner (ideologiska, formella, uppfattade,
genomförda och upplevda) motsvarar läroplanen med tillhörande kursplaner
den formella sidan eller den formella läroplanen, dvs. den läroplan som godkänns formellt, trycks och utgör ett offentligt styrdokument. Den formella
läroplanen och dess anvisningar och riktlinjer ska sedan tolkas och uppfattas
av lärare. Goodlad benämner den nivån för den uppfattade läroplanen. Hur
lärare tolkar och uppfattar läroplanen får i sin tur betydelse för hur de sedan
genomför den tillsammans med elever i klassrummet. ”The operational curriculum is what goes on hour after hour, day after day in school and classroom” (Goodlad, 1979, s 63). Den operationaliserade eller genomförda läro-

8

planen motsvarar med andra ord den faktiskt genomförda undervisningen,
och den ger underlag för den upplevda läroplanen. Med den upplevda eller
erfarna läroplanen, Goodlad kallar den för experiential curricula, avses hur de
elever som tar del av undervisning i skolan upplever och uppfattar den.
Goodlad visar med sina fem sammankopplade, men åtskilda, nivåer på hur
läroplan och kursplan/timplan kan gestaltas på flera sätt och få olika innebörder.
Brubaker (1994) skiljer mellan yttre och inre läroplan. Den yttre läroplanen utgörs av en fastlagd och explicit framskriven läroplan och är lokaliserad utanför eleven, medan den inre motsvarar individers föreställningar och
inre erfarenheter av de gemensamt konstruerade lärsituationerna. Brubaker
(1994) kopplar respektive begrepp till två skilda sätt att se på lärande, som
överföring av ett givet pensum eller transformeringar av individens erfarenheter. I relation till den här avhandlingens kunskapsintresse är det distinktionen mellan en yttre manifest och inre upplevd ”läroplan” som är av
intresse. Brubakers begrepp inre läroplan och Goodlads begrepp upplevd
läroplan riktar uppmärksamheten mot elevernas klassrumsrealitet och vad det
är utifrån elevers horisont som utspelar sig under de lektioner de är med om i
skolan.

Studiens forskningsproblem och studieobjekt
Slopandet av timplanen förändrar försöksskolornas temporala infrastruktur
och öppnar upp en lokal arena där olika intressenter och krafter kan komma
att vilja påverka vilket innehåll skoldagen ska ha. Utifrån etablerade strukturer för skolans organisation och i rådande lokala förhållanden kan lärargrupper, skolledning, föräldrar, elever och närsamhället tänkas ha intresse av
att påverka tidstilldelningen. Olika intressen kan komma att stå mot varandra
när den begränsade undervisningstiden ska fördelas och tilldelas ett innehåll.
De här lokala processerna och förhandlingarna är intressanta och viktiga,
men för den enskilde skoleleven är det ändå till slut vad de konkret leder
fram till som är av störst betydelse.
Utan att förringa de bakomliggande urvalsprocesserna är det utfallet, eller produkten av dem, som kommer att rama in och ge riktning för lektioner
och undervisning. Det är ett av skälen till att i den här studien blicka förbi de
sociopolitiska processerna på lokal nivå och istället rikta intresset mot försöksskolornas tidsanvändning. Närmare bestämt sätts fokus på vad skolor
utan timplan väljer att avsätta lektionstid till och vad de tidsvalen kan medföra för eleverna. Mot bakgrund av ovan förda resonemang utgörs forskningsproblemet för den här avhandlingen av den ovisshet som finns kring vad
som händer på schemat i skolor där dess innehåll inte är reglerat av timpla-
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nen, och vad lokala lektionsval på schemat kan innebära för elevers undervisningspraktik.
Nära knutet till forskningsproblemet är en studies syfte, som uttrycker
kunskapsmässiga intentioner, och de företeelser eller fenomen i omgivningen, här benämnt studieobjekt, man är intresserad av att i någon mening
registrera och inhämta data om. Ett studieobjekt utgör det konkreta steget
mellan syfte/forskningsfrågor och datainsamling och svarar på frågan: Vad är
det empirin ska innehålla information om? Det empirin i föreliggande studie
ska innehålla information om är:
Lektionsbenämningarnas uttryck som utgörs av de termer och symboler som
används i skolor för att benämna de lektioner eleverna ska ha i skolan. Semiotiskt sett betraktas lektionsbenämningarna som signifianter, det vill säga de
pekar på (betecknar) en bakomliggande mening (Bryman, 2002).
Den elevupplevda undervisningspraktiken som utgörs av elevers återgivningar och beskrivningar av de lektioner eller undervisningspass, i förhållande till en given lektionsbenämning, som de har varit med om i skolpraktiken.
Genom att samla in data om de båda studieobjekten erhålls empiri för att
kunna få fram resultat som svarar mot avhandlingens syfte och frågeställningar.

Syfte och centrala forskningsfrågor
Syftet med föreliggande avhandling är att studera användning och förekomst
av lektionsbeteckningar på scheman i skolor utan en nationellt fastställd timplan, samt belysa hur elever upplever de lokala val som görs vad gäller vissa
av dessa lektionsbeteckningar. Övergripande frågeställningar i den här avhandlingen är:
1. Vad kännetecknar schemats innehåll i skolor utan timplan?
2. Hur kan huvudtendenser i användningen av schemabeteckningar förstås,
dels med avseende på undervisningens innehåll och lektionernas innehållsliga
relationer, och dels med avseende på hur (form och metod) undervisningens
innehåll behandlas?
3. Hur upplever elever i en timplanefri skola undervisningen vid lektioner
med några vanligt förekommande schemabeteckningar?
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2. Bakgrund
Både timplanen och schemat har genom årens lopp varit betydelsefulla styrinstrument inom det svenska skolväsendet. För att förstå hur det kommer sig
att man 2001 initierade en nationell försöksverksamhet med slopad timplan,
ges i det här kapitlet en historisk översikt av timplanens och schemats roll
vad gäller tilldelning och reglering av undervisningstid. Mot slutet av kapitlet
görs en beskrivning av motiven bakom och organisationen för genomförandet
av försöksverksamheten med slopad timplan. Även undervisningens innehåll
och utformning ägnas en viss uppmärksamhet i detta kapitel.

Nationell reglering av skolans verksamhet
Det är i dag en självklarhet att Sverige har skolplikt och att de uppväxande
generationerna ska gå i skolan. Skolan har tilldelats en central roll i samhället
när det gäller att rusta barn och ungdomar med vissa förmågor, färdigheter
och förhållningssätt. I skrivande stund har varje barn rätt till, eller är skyldig
om man så vill, att under nio år infinna sig 6665 timmar i grundskolan. Vad
ägnar sig elever åt under alla de här timmarna, eller vad är det tänkt att de ska
ägna sig åt? Hur kan samhället tillse att elever ägnar sig åt och lär sig det som
förväntas?
Historiskt sett är inte svaren på de frågorna entydiga även om det finns
återkommande inslag. Ett ledord i de politiska ansträngningarna att ge skolans verksamhet en önskvärd kurs tycks vara plan. Normalplan, läroplan,
timplan och kursplan är prov på planer som används och har använts i skolstyrningens tjänst. Schemat i sin tur utgör en slags veckoplan. Några exempel
på synonymer till en innebörd av plan är disposition, skiss och layout. En
annan innebörd motsvaras av ord som avsikt, föresats och syftning. En plan
kan alltså både inrymma en bestämd intention och ange en struktur. När det
gäller läroplan avses, enligt Lundgren (1989), ett dokument där utbildningsmål, innehåll och tidsfördelning specificeras. I Sverige betraktas läroplanen
som en fastställd ordning med mål, huvudmoment och eventuellt metoder för
skolans undervisning (Lindmark, 2007). Genom årens lopp har flera synonyma termer som lärokurs, normalplan och undervisningsplan använts.
Nära kopplat till läroplanen finns timplanen. Torper (1982) menar att en
timplan baserad på rationella grunder bör utgå från tre överväganden. (1)
vilka kunskaper, färdigheter och andra egenskaper bör samhällets medborgare besitta, (2) vilken eller vilka pedagogiska tillvägagångssätt bibringar
medborgarna dessa kunskaper samt (3) hur ska skolan organiseras för att
realisera de medborgerliga utbildningsintentionerna. Torper (1982) förtydligar dessutom timplanens funktion på följande sätt:
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Timplanen reglerar den totala tid eleven skall vara i skolan under den obligatoriska skoltiden, vilka ämnen och aktiviteter eleven kommer att möta i
skolan och graden av isolering eller integration mellan ämnen, aktiviteter,
lärare och elever (Torper, 1982, s 53-54).

Tillsammans reglerar läroplan och timplan, mer eller mindre detaljerat,
undervisningens innehåll, form, och omfattning. Bakom varje läroplan/timplan ligger ett antal val, och i läroplanen och formerna för skolans
styrning manifesteras dessa. Lundgren (1989) visar med sina läroplanskoder
på ett sätt att förstå de val som har gjorts genom historien. Val som avspeglar
den aktuella tidsandan, politiska tankeströmningar och rådande pedagogiska
ideal.
Sedan folkskolans tillkomst har den svenska skolan i grund och botten varit utformad och styrd på nationell nivå. Styrkan i den centrala styrningen har
skiftat genom åren, men den innehåller alltid en tanke om att vad som sker i
våra skolor kan påverkas från centralt håll. Det kan ske på olika sätt, direkt
eller indirekt, men ändå alltid med en slags underliggande instrumentell rationalitet. Central styrning medför problem i sig och de blir inte mindre i en
verksamhet av skolans omfattning och utbredning (Lindblad 1995). Låt oss
nu ta en blick över hur man från politiskt håll har sökt styra skolan genom
åren, och särskilt rikta intresset mot centrala planer och deras huvudsakliga
direktiv. Nationella planer är långt ifrån det enda som styr skolan och dess
verksamhet, men de utrycker intentioner, anger inriktningar och reglerar
stundom konkret utbildningens innehåll och händelseförlopp. Framställningen tar i första hand fasta på föreskrifter om innehåll, metoder och tidfördelning. Men då förändringar i utbildningssystemet alltid, mer eller mindre,
är sammanhängande med rådande samhällsförändringar kommer samtida
samhällsförhållanden av betydelse och bakomliggande ideologiska ståndpunkter också att beröras.

Tiden i styrningens tjänst
Här följer en historisk exposé över hur den centrala styrningen med läroplaner och timplaner (scheman) av tiden i skolan har sett ut i stora drag från
folkskolan fram till dagens grundskola.

Garanterad skoltid för hela folket
Den första folkskolestadgan 1842 var på flera sätt omvälvande och markerar
en historisk milstolpe i svensk utbildningshistoria. I och med stadgan skulle
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alla, inte bara en utvald minoritet, beredas tillträde till skolning och bildning.
Folkskolestadgan innebar bl. a. att det i varje församling och socken skulle
finnas tillgång till minst en skola med utbildad lärare och att det där skulle
ges kurser som omfattade läsning, skrivning, räkning, kristendom, geografi,
historia, naturkunskap, sång och gymnastik (Richardson, 2004). I stadgan
fanns däremot inga föreskrifter om när barn skulle börja i skolan, hur länge
de skulle gå där, hur lång en skoldag skulle vara, hur klasser skulle delas in
eller hur undervisningen skulle ordnas. Tidsstrukturerna var vaga och i realiteten var det årstiderna och jordbrukets rytm som reglerade barnens skolgång.
Det var stora lokala variationer i när, hur länge och i vilken omfattning elever
fick undervisning i folkskolan.
Förutsättningarna för att bedriva utbildning skilde sig också åt mellan
församlingar och skolor, och under de första decennierna efter folkskolans
införande fick församlingarna sköta det mesta efter eget gottfinnande. Men
under 1860-talet började statsmakten intressera sig allt mer för vad som
egentligen hände ute i folkskolorna och 1861 inrättades folkskoleinspektionen (Johansson, 1994). Inspektörerna kom att verka för en ökad likriktning av
skolornas arbete för att komma till rätta med de disparata utbildningsförhållandena. En första åtgärd var att förmå lärarna att inrätta läroplaner ”så att
barnen visste ’hvarmed de för hvarje stund skola sysselsätta sig’, men de
skiftande lokala förhållandena gjorde att en allmänt gällande läsordning inte
ansågs tillrådig” (Johansson, 1994, s 56). Trots ytterligare ansträngningar, bl.
a. med upprättande av timplaner, kunde inspektörerna konstatera att betydande brister kvarstod, och man föreslog därför att en nationell plan med
riktlinjer för undervisningen skulle införas. Så kom också att ske i och med
normalplanen år 1878.

Starkare styrning med nationella planer
Den så kallade normalplanen var uttryck för ett nytt tänkande och en ny rationalitet i styrningen av den svenska skolan (Sjöberg & Westlund, 2005). Nu
fastslogs att alla barn i folkskolan skulle få ta del av ett gemensamt kunskapsinnehåll. Under rubrikerna Lärokurs, Lärogång och Metodiska anvisningar
klargjordes utan omsvep vad eleverna skulle studera, i vilken ordning olika
moment skulle avhandlas och hur undervisningen skulle bedrivas (Normalplan, 1878). Bifogat i bilagor fanns dessutom veckoscheman för varje årskurs
i småskolan och folkskolan med förslag på hur en skolvecka kunde organiseras lektion för lektion. Normalplanen 1878, och de två efterföljande versionerna 1889 och 1900, var först och främst inriktade på föreskrifter om vad
(stoff) barnen skulle lära sig inte så mycket på varför (motiv/syften) eller hur
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(metod) (Svingby, 1978). I Figur 2 nedan återges ett schema från normalplanen 1900.

Figur 2. Läsordning för tredje och fjärde årsklasserna i 1900 års normalplan.

Schemana likt det i Figur 2 var förvisso endast vägledande exempel, men
kom i realiteten många gånger att anammas rätt av utav de kommunala skolråden (Sjöberg & Westlund, 2005).
I normalplanen från 1900 går det att utläsa att tyngdpunkten låg på reglering och sekvensering av undervisningens innehåll.
Under rubriken lärokurs har upptagits det mått af särskilda läroämnena,
som inom de olika slagen af skolor ansetts böra under barnens skoltid inhämtas; under rubriken lärogång åter har införts fördelning af skolans
lärokurs i hvarje ämne på de särskilda årsklasserna, och under rubriken
metodiska anvisningar hafva gifvits några korta erinringar rörande behandlingen af särskilda läroämnen och hvad för öfrigt vid undervisningen
borde iakttagas (Normalplan, 1900, s 63).

Men lärarna fick också för varje lärokurs (ämne) några korta metodiska erinringar att beakta. I och med införandet av normalplanerna inleddes en era av
central tidstyrning inom den svenska skolan, där en centralt fastlagd normering av elevernas lektionstid sågs som en garanti för likvärdig utbildning.
När folkskolan infördes övertog den delvis kyrkans ansvar för folkets
bildning och dess uppdrag och innehåll kom till stor del att präglas av
kristendomskunskap och en katekesdriven kristendomsundervisning. Men
undervisningsplanen 1919 blev ett trendbrott, och det faktum att katekes-
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läsning avskaffades väckte ramaskri bland de politiskt konservativa och i
gammalkyrkliga bygder (Richardson, 2004). I den då rådande tidsandan av
politisk demokratisering tonades den stränga demagogiska andliga fostran
ned till förmån för en bred medborgerlig fostran (Isling, 1992). Kristendomsämnets tidstilldelning halverades således till förmån för de övriga ämnena, inte minst räkning, gymnastik och det nya ämnet hembygdskunskap.
Metodiskt genomsyrades undervisningsplanen av den s.k. arbetsskolepedagogiken som bygger på tanken att skolan inte ska vara ett auditorium
utan ett laboratorium där eleverna får lära genom att göra (Hartman, 1995).
Undervisningsplanen 1919, med sina 272 sidor, var betydligt mer omfattande och ambitiöst utformad än sina föregångare. Tiden för olika ämnen,
årskurser och skolformer reglerades i detalj av planens timplaner och arbetsordningar (veckoscheman). Några skillnader mot normalplanerna var att de
metodiska anvisningarna och rekommendationerna utökades samt att målbeskrivningar infördes för vad undervisningen i varje ämne skulle leda till.
Både vad gäller arbetssätt och innehåll sökte man i större utsträckning än
tidigare att styra lärarnas syn på hur undervisningen ska bedrivas och hur
innehållet ska värderas och presenteras (Svingby, 1978). Intentionerna visar
sig i formuleringar som:
Det är av synnerlig vikt att undervisningen i kristendom, utan att den därvid förlorar i allvar eller stadga, bedrives så, att den icke kommer i strid
med det nutida samhällets krav på tankefrihet för de enskilda individerna
(Undervisningsplan, 1919, s 26).

Läraren bör vårda sig om att motverka uppkomsten av hat och fiendskap
mot andra folk samt främja insikten om att fred och samförstånd mellan
länder är ett av huvudvillkoren för mänsklighetens gemensamma framåtskridande (Undervisningsplan, 1919, s 106).

Citaten ovan är hämtade från kristendomskunskap respektive historia, där
innehållet, till skillnad från andra ämnen, motiverades med sitt sedliga värde
för lärjungarna. Svingby (1978) menar, utifrån sin analys av läroplaner, att
det i 1919 års undervisningsplan var första gången texten i en svensk läroplan
explicit gav uttryck för undervisningens underliggande ideologi. Med en
kombination av mål och regler försökte den dåvarande regeringen att ändra
den rådande undervisningens innehåll och ideologiska bas.
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Grundskolan och de första läroplanerna
Efter en period av relativt lugn på reformfronten under 1930-talet stod den
svenska utbildningspolitiken vid andra världskrigets utbrott inför en rad viktiga frågor och utmaningar. De kom att leda till en reformintensiv period som
sträckte sig ända fram till 1970-talet (Richardsson, 2004). Enligt Marklund
(1992) var både skolpolitiker och utbildningsexperter eniga om att den då
nästan 100-åriga folkskolan var i behov av en genomgripande förändring.
Mitt under brinnande krig initierades 1940 en skolutredning för att se
över de brokiga skolsystemen. Skolutredningens arbete togs sedermera vid
och fortsattes av 1946 års skolkommission. Den arbetade med föresatsen att
undersöka förutsättningarna för att göra om parallellskolesystemet till ett mer
enhetligt skolsystem för alla barn i Sverige. Under 1950-talet genomfördes
försöksverksamheter för att utröna hur en gemensam bottenskola bäst skulle
organiseras.
I och med den s.k. Visby-överenskommelsen 1960 lyckades 1957 års
skolberedning nå fram till en kompromiss och lösning på differentieringsproblemet. Därmed kunde Sverige i början av 60-talet lämna parallellskolesystemet och sjösätta en gemensam nioårig obligatorisk bottenskola i form av
grundskolan. Bakom reformen med ett tillgängligare och mer likvärdigt utbildningssystem fanns sociala, ekonomiska och politiska motiv som att höja
den allmänna bildningsnivån, demokratisera skolväsendet och förbättra befolkningens livsvillkor (Arvidson, Stenholm & Blomberg 1961; Drakenberg,
1995).
Läroplan för grundskolan (Lgr 62) utgiven av kungliga skolöverstyrelsen 1962 blev det första nationella styrdokumentet med benämningen läroplan, och det var ett omfattande regelverk som skulle hålla ihop och realisera
den nya skolordningen. Enligt Hartman (1995) stod följande frågor i centrum
för framtagandet av läroplanen:
Vad är centralt och väsentligt att kunna (innehållsproblemet)

Hur kan elever hjälpas att tillägna sig betydelsefulla kunskaper och färdigheter, vanor och attityder (aktivitetsproblemet) (Hartman, 1995, s 39).

Som jag förstår Hartman var de här båda frågorna om innehåll och metod
centrala även i arbetet med att utforma den efterföljande läroplanen (Lgr 69).
Reformen innebar att skolan skildes från kyrkan och undervisningen i
kristendom skulle inte längre vila på en konfessionell grund (Hartman, 1995).
I övrigt utgjorde ämnena och deras inneboende logik och systematik under-
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visningens bas. Kursplanerna i Lgr 62 hade ett detaljerat innehåll där
ambitioner och grundstommar för varje ämne angavs under de återkommande
rubrikerna mål och huvudmoment (Svingby, 1978; Läroplan för grundskolan,
1962). Timplanerna anvisade för varje årskurs (1-9) hur många timmar
eleverna skulle ha i ett visst ämne varje vecka (s.k. veckotimmar). I några av
ämnena detaljredovisades hur många av veckotimmarna eleverna skulle ha i
mindre grupper än klassen, och möjligheterna för lokala avvikelser från
timplanen var stark begränsade. Uppdelningen i grupptimmar var ett sätt att
underlätta för differentierad undervisning inom klassens ram (Arvidson,
m.fl., 1961).
Knappt 80 sidor i Lgr 62 ägnas åt rekommendationer om lärarnas relation
till eleverna, val och behandling av stoff och undervisningsformer och
arbetssätt. Klassundervisning, gruppundervisning, individuell undervisning,
grupparbete och enskilt arbete beskrivs och kommenteras. Grupparbete ges
mest utrymme och behandlas extra utförligt och ingående. Tanken är att det
arbetssättet kombinerar elevernas behov av kontakt och samarbete med att de
tillägnar sig kunskaper och färdigheter (Granström, 2003). Två nyckelord var
individualisering och samarbete. Lärarna skulle ta hänsyn till individuella behov och gärna använda grupparbete för att främja samarbete och gemenskap.
Enligt Lgr 62 finns det heller ingen motsättning mellan elevernas fostran och
lärande i ämnena utan det fastslås att skolan ”när den medlar kunskaper och
färdigheter fullgör en stor del av sin fostrande uppgift” (Läroplan för grundskolan, 1962, s 15).
Efter några år med den nya läroplanen visade det sig att elevernas linjeval i årskurs nio fördelades ojämnt och majoriteten valde den gymnasieförberedande linjen. Därigenom blev det ont om elever och svårt att få ihop
klasser på de yrkesförberedande linjerna. Eleverna valde så att säga bort tanken med det sista årets differentierade upplägg. Tillsammans med politiska
ambitioner om att skolan skulle var ett instrument för samhällsutveckling
ledde elevernas linjeval till att Lgr 62 redan 1969 ersattes med en ny läroplan
(Lgr 69). Linjeindelningen slopades, andelen gemensamma obligatoriska
veckotimmar för alla elever ökades och indelningen i allmän och särskild
kurs i engelska och matematik behölls. Veckans övriga lektionstimmar kunde
eleverna välja att läsa ett av de fem tillvalsämnena tyska, franska, teknik,
ekonomi eller konst samt fritt valt arbete (Richardson, 2004). Läroplanens
omfång reduceras, men den allmänna delen (del I) med mål, riktlinjer och
kursplaner kompletterades med en supplementdel (del II). Den senare delen
utgjordes av ett antal häften med kompletterande anvisningar, exempel och
kommentarer. Ett av supplementen (Lgr 69 II:Pl) innehöll rekommendationer
att beakta vid schemaläggningen och förslag på färdigutformade vecko-
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scheman. I Figur 3 återges ett förslag på hur schemat för veckodagen onsdag
skulle kunna se ut på en högstadieskola.

Figur 3. Schemaexempel för högstadiet.

Flera av lektionspassen på schemat i Figur 3 är 60-100 minuter i omfattning.
I supplementtexten varnade man nämligen för att skoldagar med flera korta
arbetspass om 40 minuter på schemat kunde göra att onödig tid gick åt till
igångsättnings- och avslutningsmoment (Lgr 69 II:Pl).
Svingby (1979) menar att Lgr 69 endast bör ses som en reviderad version
av sin föregångare och att omarbetningen främst rörde organisatoriska
förändringar. Lgr 69 erbjöd lite större frihet och uppmanade lärarna att
utifrån sitt omdöme och sin yrkesskicklighet välja stoff och individualisera
undervisningen inom klassens ram. Slopade anvisningar om grupptimmar
och ett samlat antal timmar för orienteringsämnena innebar ändå en något
försvagad tidsreglering.
Trenden från Lgr 69 med mer utrymme för lärarna att själva utforma undervisningen, mindre detaljerade föreskrifter om innehåll och ett mer elevcentrerat förhållningssätt förstärktes i den efterföljande läroplanen för grundskolan Lgr 80 (Hartman, 1995). Ett tydligt steg togs dessutom mot en mer
målstyrd och avreglerad skola då målen i förhållande till reglerna/riktlinjerna
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fick en mer framskjuten plats än tidigare. Läroplanens allmänna del bestod av
de tre avsnitten mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner (Drakenberg,
1995). Av läroplanen framgår att de av staten uppsatta målen anger undervisningens inriktning men att lärare och elever anmodas att, inom givna ramar,
själva finna och använda ändamålsenliga arbetssätt. De tidigare förekommande genomgångarna av specifika arbetssätt har ersatts av mer resonerande
skrivningar kring önskvärda utgångspunkter och premisser för val och utformning av arbetssätt (Läroplan för grundskolan, 1980).
Ett nytt inslag i Lgr 80 var temastudier. Riktvärdet för högstadiet var tolv
stadieveckotimmar och de skulle förläggas på det ordinarie schemat inom de
obligatoriska ämnenas ram. Att ange veckotimmar per stadie istället för
årskurs gällde inte bara för tema utan för samtliga ämnen och ämnesområden
(NO och SO) och var ett steg mot minskad reglering. Däremot hölls
indelningen i särskild och allmän kurs i engelska och matematik kvar. Tillval
tilldelades elva veckotimmar på högstadiet och fria aktiviteter två veckotimmar på mellanstadiet och sju på högstadiet.
Åren efter att Lgr 80 infördes genomförde Dahlöf (1981) och Torper
(1982) oberoende av varandra jämförande timplaneanalyser från 1919 års
timplan fram till och med timplanen 1980. Båda fann att de största förändringarna var att undervisningstiden för svenska (modersmål) och samhällsorienterande ämnen (Torper analyserade endast kristendom/religion), relativt
sett, hade minskat och att andelen för övriga ämnen (t.ex. slöjd, tillvalsämnen, hemkunskap och fritt valt arbete) hade ökat. Torper (1982) fäster
särskilt avseende vid två tendenser vad gäller timplanen under den här perioden (1919-1980). Den ena tendensen är att timplanen blir något mindre reglerande för hur elever och lärare ska använda undervisningstiden. Ett exempel
på det är enligt Torper (1982) hur i stort sett varje lektionstillfälle i 1919 års
timplan var reglerad genom fastlagda ämnesbeteckning med tillhörande innehållsbeskrivningar i kursplanerna. Fria aktiviteter (i Lgr 80) har inget på förhand bestämt innehåll och utgör ett exempel på ett mindre reglerat sätt att
anvisa hur skoltiden ska användas. Fria aktiviteter är dessutom ett exempel på
den andra tendensen Torper (1982) skönjer nämligen en försvagning av gränser mellan traditionella skolaktiviteter och icke-skolaktiviteter (fritidsaktiviteter), och mellan olika ämnen då ämnesblock ersätter enskilda ämnen (inom
samhälls- och naturvetenskap). Av Torpers (1982) analys framgår det att man
i varje läroplan från 1919 fram till och med 1980 har anslagit tio minuter om
dagen för morgonandakt/morgonsamling. De här minuterna har successivt
sekulariserats och i Lgr 80 benämns de gemensam samling. Tanken med de
gemensamma samlingarna enligt Lgr 80 var att tiden kunde innehålla information, diskussioner, möten med föreningar och organisationer samt kulturella och sociala aktiviteter (Lgr 80).
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En mål- och resultatstyrd grundskola
I och med Lgr 80 togs ett steg mot en mer målstyrd skola med färre centralt
utformade riktlinjer att rätta sig efter. När propositionen Skolans utveckling
och styrning kom 1988 accentuerades ambitionerna om en övergång mot
färre regler, tydligare mål och en pregnantare utvärdering. Skolans huvudman
skulle avhända sig ansvaret för metodiska och pedagogiska frågor på den
professionella nivån och istället koncentrera sig på att utvärdera och noggrant
följa upp utfallet. Systemets två grundpelare var styrning via mål och kontroll
av resultat (Prop. 1988/89:4).
Under 1990-talets första år togs sedan ett stort steg mot en mer decentraliserad skola. Kommunerna fick nu ansvaret för att utforma skolans verksamhet och statens roll reducerades till att ange övergripande mål och ramar
och stå för utvärdering och uppföljning (Ekman, 1999). När den nuvarande
läroplanen, läroplan för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94), kom 1994
framgick det tydligt enbart av dess omfång på endast 18 sidor att en ny era
hade inletts i styrningen av grundskolan.
Lpo 94 innehåller en del påståenden, påbud och normativa direktiv men
de är mer allmänt hållna och inte alls så ingående och utförligt framskrivna
som i de tidigare läroplanerna. Istället betonas att lärarna, tillsammans med
eleverna, ska välja hur målen ska nås. I de tillhörande kursplanerna specificeras målen för utbildning i respektive ämne, och i timplanen anvisas den totala
undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen under en elevs totala
grundskoletid från skolår 1 till 9 utan några förbehåll om när ett ämne ska
introduceras eller avslutas. Det innebar ytterligare en uppluckring av skolans
tidsreglering jämfört med de tidigare stadieveckotimmarna i Lgr 80. Borta är
också indelningen i två skilda kurser i engelska och matematik. Det betydde i
praktiken att timplanen skulle/kunde bestämmas lokalt inom de centrala ramarna. Elevens val och skolans val fördes in i timplanen och öppnade upp
ytterligare möjligheter för lokalt inflytande över elevernas undervisningstid.
Tiden för det senare skulle hämtas från de ordinarie ämnena, med undantag
för svenska, engelska, matematik, språkval och elevens val, och vara en möjlighet till profilering eller att stärka enskilda ämnen.
Efter reformen 1994 hade allt ansvar för undervisningens utformning
överlåtits på lärarna och de gavs ett betydande inflytande vad gäller stoffurval och val av undervisningsmetoder (Skolverket, 1996). I de tre föregångarna till Lpo 94 förordades hur undervisningsformerna helklassundervisning,
grupparbete och enskilt arbete skulle brukas. I den senare behandlas inte
enskilda undervisningsformer utan där konstateras endast att eleverna ska
bedriva sina studier med en väl avvägd variation av arbetssätt och stoff
(Granström, 2003).
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Tre år efter att Lpo 94 införts konstaterade regeringen att det fanns en
motsättning mellan den minskade statliga detaljstyrningen – i form av skolans deltagande målstyrningen – och timplanens tidsstyrning. I proposition
1997/98:6 uttrycks en vilja att öka målens betydelse och en tro på att ett ökat
lokalt inflytande är gynnsamt för elevernas motivation och resultat. Då timplanen fortfarande sågs som en garanti för likvärdighet valde man att inte ta
bort den utan nöjde sig med att reducera dess styrande roll. Konkret innebar
det att tiden för skolans val utökades från 410 till 600 timmar med tillägget
att det nu var tillåtet att ta tid från alla ämnen. För att undvika snedbetoningar
fick ett ämne eller ämnesområde som mest minskas med 20 % (tidigare var
det 15 %). Timmar återfördes också till slöjd och idrott och hälsa, som hade
reducerats kraftigt 1994, för att erhålla en bättre balans mellan praktik och
teori i elevernas skoldag. När vi skriver 1998 har Sverige, efter några
reformintensiva år, fått ett av de mest decentraliserade skolsystemen i västvärlden (OECD, 1998). Förändringarna under 90-talet har lett fram till en
ordning med stor frihet och ett stort utrymme för aktörerna på den lokala
arenan att vara med i läroplansarbetet och påverka sina egna utbildningssammanhang (SOU 1997:121). Wahlström (2002) visar hur statsmaktens
hållning när det gäller skolans styrning ändrades från slutet av 40-talet fram
till mitten av 90-talet. Begreppet kommunalisering har gått från att under 50talet motsvara att kommunalt verkställa statliga direktiv till att det är kommunen som i första hand ansvarar för skolan och fattar beslut i skolfrågor.
Decentralisering har på motsvarande sätt genomgått en betydelseglidning
från att kommunerna i viss utsträckning har kunnat utöva ett visst inflytande
över skolans resurser och organisation till att lokalt inneha ett självständigt
drifts- och verksamhetsansvar över skolan.

Sammanfattande reflektioner rörande nationell styrning
av tiden
En något hårddragen och trubbig, men talande, konklusion av skolans styrning under 1900-talet är att den efter 70 år av misstro har gått mot en större
och större tilltro till skolans personal att själva strukturera och genomföra sitt
utbildningsuppdrag. Efter att fram till och med 60-talets läro- och timplaner
ha detaljstyrt och reglerat allt mer har staten sedan steg för steg minskat den
direkta styrningen, däremot har den indirekta styrningen i form av kontroll
skärpts. Allt mer inflytande och beslutsutrymme om tidsanvändning, innehåll
och arbetsformer har överförts till skolledare, lärare och elever. Parallellt med
avregleringen har skolsystemets differentiering – uppdelning i skolformer,
linjer och studiekurser – gradvis reducerats. Ett annat sätt att sammanfatta hur
skolan har reglerats är att använda den klassiska pendelmetaforen. Sent 1800-

21

tal och tidigt 1900-tal kännetecknades av att aktörer på lokal- och skolnivå
tilldelades en betydande beslutsmakt över när, hur och i vilken omfattning
elever skulle få sin undervisning. De verkade inom vaga tidsstrukturer med
ett lågt tryck från nationellt dikterade ramar. Under 1900-talets första hälft
började pendeln successivt svänga över mot att aktörer på central och nationell nivå kom att styra utbildningsverksamheten med administrativa åtgärder
och ett omfattande regelverk. Pendeln nådde sin, centraliserade och tidsreglerade, vändpunkt i och med Lgr 62 för att återigen, via Lgr 69 och Lgr 80
ge lärare ett ökat inflytande över hur målen i skolan ska nås. Med Lpo 94
nådde pendeln återigen en position där aktörer i periferin tilldelades en stor
självbestämmanderätt. I och med att försöket med slopad timplan lanserades
vid 2000-talets inledning togs ytterligare ett steg i att låta professionsutövarna
själva utforma den konkreta skolpraktiken.

Läraren och schemat
Man behöver inte vistas särskilt länge på en skola för att förstå att schemat är
något som dryftas dagligen. Ett schema kan väcka frågor, känslor och skapa
problem. De berör elever, lärare, övrig personal och föräldrar, och har betydelse för hur en skolas verksamhet genomförs och upplevs. Schemat är sedan
lång tid ett givet inslag i lärares och elevers skolvardag och inom skolans
värld förekommer det en rad olika typer av scheman, som exempelvis salsschema, lärarschema och elevschema. Om inte annat anges, används i den här
avhandlingen begreppet schema i betydelsen elevschema, dvs. det dokument,
som eleverna får för att veta hur det är tänkt att deras undervisningstid i
skolan ska användas.
I den här delen av bakgrundskapitlet belyses skolschemats funktion, konstruktion, innehåll och betydelse för olika aktörer. Även kopplingen mellan
timplan och schema samt lärares möjligheter till inflytande över schemats
innehåll uppmärksammas.

Skolschemats funktion och konstruktion
Ett schema bidrar till att reglera skolveckan och samordna möten och interaktion mellan elever och lärare. Det är ett verktyg för att organisera och
ordna tiden, såväl för individen som för kollektivet (Persson, 1994). Schemat
är skolans arbetsordning eller program (Egidius, 2000).
Vanligtvis är ett skolschema uppbyggt av enheterna dagar (mån, tis osv.)
tidsperioder (t.ex. 8-9, 9-10) klasser/elevgrupper, lärare och ämnen/kurser
(Birbas, Daskalaki & Housos, 1997). En schemaläggares uppgift är att utifrån
vissa premisser kombinera enheterna på ett ändamålsenligt sätt, vilket kan
vara en stor utmaning (inte minst på en skola med många elever, klasser och
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lärare). Temporära gruppindelningar, elevens och skolans val eller begränsad
tillgång till datorer är exempel på försvårande temporala ramar som kan
skapa låsningar i schemat (Westlund, 1996). Birbas m.fl. (1997) skiljer på
schemats möjlighetspremisser och kvalitetspremisser. Möjlighetspremisser
utgörs av orubbliga villkor som måste följas. Det kan vara de ämnen eleverna
enligt timplanen ska läsa, antalet timmar i varje ämne, en lärares totala
undervisningstid och att en lärare inte kan ha två lektioner samtidigt. Kvalitetspremisser är mer av intentioner eller önskemål för att försöka skapa goda
pedagogiska förutsättningar. Det kan vara önskemål om att lektioner ska fördelas jämnt över hela veckan, att vissa ämnen inte ska ligga sist på dagen
eller att undvika håltimmar. Det är inte ovanligt att premisser kolliderar med
varandra och att önskvärda lösningar är schematekniskt omöjliga. Möjlighetspremissernas överordnade roll på schemat kan leda till känslor av vanmakt och en lärare som Watts och Castle har träffat ger uttryck för det. ”The
schedule is God. You can implement any innovation in your classroom as
long as you don’t mess with the shedule” (Watts & Castle, 1992, s 5). En
svensk lärare som Westlund (1996) samtalade med beskriver liknande
erfarenheter. ”Det är inte pedagogiken som styr tiderna, det är tvärtom”
(Westlund, 1996, s 173). Förmodligen bidrar möjlighetspremissernas överordnade ställning på schemat till lärares känsla av att schemat styr kraftigt.
Svårigheterna med schemaläggning till trots är veckoschemat ett viktigt
hjälpmedel för många skolor. Det ger struktur och förutsägbarhet åt skolans
verksamhet och svarar vanligtvis på några av eller samtliga frågor nedan.
Vad kommer att ske?
Vem är ansvarig lärare?
Vilken är den aktuella elevgruppen?
När ska man träffas?
Hur länge kommer en aktivitet att vara?
I vilken ordning kommer olika saker att ske?
Var ska elever och lärare träffas?
Hur ofta ska något inträffa?
Frågor som det förmodligen är viktigt att ha svar på för alla som är verksamma inom skolan. De fyra sista frågorna motsvarar fyra grundläggande
former för en organisations temporala ordning och regelbundenhet (Zerubavel, 1981). De avgränsar aktiviteters omfattning, sekvenserar aktiviteter,
kopplar samman tid och rum och upprepar tidsmässiga mönster.
I relation till försöksskolorna kan det vara intressant att notera att skolorna vad gäller schemat, i praktiken, har full frihet att självständigt hantera
samtliga frågor ovan, och att de gängse möjlighetspremissernas orubblighet
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försvagas. I skolor utan timplan är man inte låst till att ett visst antal timmar
per ämne ska läggas ut på schemat eller att en bestämd uppsättning av ämnen
(vad kommer att ske?) måste ingå. Det borde öka förutsättningarna för att
kvalitetspremissernas (pedagogiska intentioner) ställning stärks när prioriteringar ska göras i schemaläggningen på försöksskolorna. Om så blir fallet,
och vad det i så fall medför, återstår att se.

Schemats innehåll och klocktidens betydelse
Tillsammans med kalendern och klockan har skolschemat ett starkt symbolvärde och utgör en viktig beståndsdel i skolans tidskultur (Sjöberg, 2005).
Klockan och tiden är allestädes närvarande i skolan och lärare är väl medvetna om vikten av att rätta sig efter den rådande tidsrytmen. Något som ofta
leder till att de kan känna sig pressade eller förtryckta av tidsmässiga tvång
(Schonmann, 1990). Persson (1994) menar att schemat signalerar att allt det
man gör i skolan är mätbart och kan delas in i timmar och minuter och att allt
ämnesinnehåll i någon mening är tidsmässigt likvärdigt, och kan organiseras
på i princip samma sätt. Traditionellt sett bygger skolschemat på en tidsorienterad organisationsprincip. Det innebär att tiden, mätt med klockan, styr
skoldagens aktiviteter och uppgifter (Persson, 1994; Sjöberg & Westlund,
2005). Lärare och elever vet att mellan två givna klockslag ska de ägna sig åt
ett givet pensum. Arbetet (och lärandet), elever och lärare får så att säga rätta
sig efter klockan, istället för att tiden anpassas efter den uppgift man för
tillfället valt att ägna sig åt. Samtidigt är både skolans organisatoriska
cellstruktur, schemat och lärare delar av diverse traditioner och varje form av
styrning måste förstås i förhållande till utbildningars historia och skolan som
institution (Lindensjö & Lundgren, 2000). Jämför vi folkundervisning med
lärdomsskola och lärare utbildade inom seminarietraditionen respektive
akademikertraditionen har schemats roll och betydelse för dem skilt sig åt.
Inom den förra lärargruppen är det vanligare med ett integrerande synsätt på
schemat och undervisning där lärostoffet grupperas i helheter och hanteras
ämnesövergripande. Hos den senare gruppen råder oftare ett separerande
perspektiv. Läraren undervisar i ett mindre antal ämnen och undervisningen
struktureras och delas in efter ämnesdisciplinernas logiska principer
(Hartman, 1995). En lärares egen utbildningsbakgrund och syn på kunskap
färgar hur man förhåller sig till schemats innehåll och tidsstruktur.
Även Gandara (2000) diskuterar förhållandet mellan tid och innehåll i
skolan, samt hur tid i samband med skolreformer kan ses som innehållsmässiga enheter. ”In addressing issues of time and school reform, there are at
least two ways in which time can be conceptualized globally— as content: an
entity that is managed and manipulated in school reform efforts, and as pro-
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cess: a factor that shapes how individuals experience efforts to create school
change” (Gandara, 2000, s 3). Är det någonstans förhållandet mellan tid och
innehåll verkligen blir synligt är det förmodligen på schemat där tidsmässigt
avgränsade rutor etiketteras med ålagda kurser. Men det finns även en annan
sida av myntet; tid som process. Tidsenheterna på schemat realiseras i lektioner och undervisning och formar individers erfarenheter av schemalagd lektionstid, vare sig den är reformerad eller ej. Ben-Peretz (1990) konstaterar att
utifrån de kunskaper vi har om lektionstid och undervisning är det befogat att
tänka på att: ”each segment of time may represent a host of different experiences for any individual student or teacher. Thus, the notion of instructional
time becomes highly complex, opening new avenues of research that may
have implications for teaching and teacher education” (Ben-Peretz, 1990, s.
66). I det här avhandlingsarbetet riktas intresset både mot tid som entiteter på
schemat och som erfarna processer.
När något förs in på schemat och tilldelas tid ses det ofta som en garanti
för önskvärda undervisningsprocesser och att eleverna kommer att lära sig
vad de ska. Men tid i en timplan eller på ett schema är inte detsamma som
arbetstid i ett klassrum. Utifrån klassrumsobservationer av elever i årskurs 45 skriver Westlund (1996) att ”fyrtio minuter matte på schemat var inte fyrtio
minuter matte för eleverna. Jag såg exempel på hur, det för vissa elever,
fanns en dålig överensstämmelse mellan den formella och den individuella
timplanen” (Westlund, 1996, s 178). Det är naturligtvis i realiteten ett orimligt antagande att schemalagd tid per automatik skulle vara synonymt med
lärtid av skolkunskaper för alla elever, men att andelen insatt lektionstid har
betydelse för elevernas lärande har belagts forskningsmässigt (Sjöberg &
Westlund, 2005).
Ytterligare en aspekt av andelen tid rör schemats hegemoni och det
symbolvärde antalet lektioner och total tid på schemat har för ett ämne.
Schemat och klocktiden är en måttstock på ett ämnes värde och betydelse
(Persson, 1994). Ett ämnes position och status på schemat har i sin tur betydelse för hur viktigt elever tycker att ett ämne är i relation till andra ämnen i
skolan (Lord, 2003). Ben-Peretz & Bromme (1990) ställer sig frågande inför
hur den tilldelade klocktiden kan få vara en så dominant måttstock i relation
till hur lärare faktiskt hanterar tiden och hur elever upplever och uppfattar
den. Deras huvudsakliga svar är att klocktiden så starkt präglar vårt tänkande
kring tid och att vi har svårt att förstå och analysera andra dimensioner av
tiden. Hur försöksskolorna väljer att hantera schemats innehåll kommer att ge
signaler om tidsmässiga prioriteringar och innehållsliga värderingar.
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Inflytande över schemat
Den yttersta formella makten, på en skola, över hur och till vad tiden disponeras innehas numera av rektor. Rektor har tillika författningsenligt ansvar
för att fastställa ett schema för undervisningen under ett läsår eller kortare tid.
Men i praktiken är inte alltid rektors inflytande över schemat särskilt betydande. Andra aktörer och faktorer, såväl externa som interna, har större inverkan och makt över tidsdispositionen. Bussbolag, arbetstidsavtal, och
lokalbegränsningar sätter ramar för allokeringen av lektionstid. En skillnad
mellan externa och interna aktörer är att de förra knappast har något inflytande över schemats innehåll. Något som däremot lärarna kan och rimligtvis vill ha inflytande över. Trots rektors formella ansvar har lärare och
schemaläggare generellt sett mer inflytande över schemat än rektor, och sist i
rangordningen över skolans tidsmakthavare kommer eleverna (Skolverket,
2003). I en etnografisk studie av två åldersintegrerade klasser (åk 4-5) observerade Westlund (1996) hur en av lärarna till stor del lade varje veckas
schema för klassen tillsammans med eleverna. Av Granström och Einarssons
(1995) översikt av forskning om liv och arbete i svenska klassrum framgår
det emellertid att elever på det stora hela har små möjligheter att påverka
undervisningens innehåll. I första hand styr läraren både former och innehåll.
På det hela taget har vi haft ett schematänkande som i stor utsträckning utgått
från skoladministrationens och lärarnas behov, och i ringa mån beaktat
elevernas eventuella behov av flexibilitet i undervisningen (Ds 1999:1). En
ambition med försöksverksamheten med slopad timplan var att ge förutsättningar för att ändra på de förhållandena. Härnäst diskuteras relationen
mellan timplan, schemats innehåll och lärares inflytande över schemat lite
mer ingående.

Successiv uppluckring av den centrala schemahegemonin
Traditionellt sett har schemat omsatt kursplaner och timplan, och på ett handfast sätt rutat in lärares och elevers arbetsdagar (Pitman & Romberg, 2000). I
den tidigare genomgången av skolans tidsstyrning bör den många gånger
starka länken mellan schema och timplan ha framskymtat. Ekholm (2007)
påminner om att en av länsskolnämndernas uppgifter ända inpå 1970-talet var
att kontrollera att skolornas scheman, för respektive skolform, följde timplanen. Under 1900-talet spelade schemat en central roll för att styra elevernas arbete och reglera lärarnas tjänstefördelning. Schemat förkroppsligade så
att säga timplanens direktiv. Timplanen i sin tur vilade på principen om ämnesindelning. En disposition Johansson beskriver på följande sätt:
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Skolans rutiner byggde på ett skelett bestående av timplaner och kursplaner som på ett övergripande plan definierade vad man skulle göra under
ett läsår. Dessa statliga dokument konkretiserades i olika scheman för de
olika klasserna. Här fanns angivet vart alla elever skulle bege sig och på
vilka tider (Johansson, 2000, s 90).

Det skelett Johansson (2000) ovan refererar till försåg varje skola med en
likriktad verksamhet där lektioner hölls i ämnen enligt ett återkommande
schema. En dylik utformning utgör arketypen för vad jag, i skolsammanhang,
betraktar som ett konventionellt schema eller ett ämnesschema. Schemat
effektuerade den nationella tidregleringen och utgjorde en tydlig
organisatorisk ram för lärare och elever. Lundgren (1989) har vidareutvecklat
Dahlöfs definition av begreppet ram, som en begränsande faktor för den
faktiska undervisningen som är utom aktörernas kontroll, och skiljer mellan
konstitutionella ramar (t.ex. skollagen), organisatoriska ramar (t.ex.
klasstorlek och tidfördelning) och fysiska ramar (t.ex. lokaler och läromedel).
För de som lade en skolas schema var innehållet och tidstilldelningen given,
det man i viss mån kunde påverka var tidpunkt för olika lektioner och
lektionspassets längd, samt var elever och lärare skulle mötas. Lärare har i sin
tur för det mesta fått anpassa sig till det schema de tilldelats, och deras
inflytande över Zerubavels (1981) frågor ovan har varit begränsat.
Timplanens reglerande roll har på senare tid försvagats kraftigt, även om
många skolor fortfarande agerar som om 60- och 70-talets temporala regelverk fortfarande var i bruk (Ekholm, 2007). I analogi med den minskade tidsstyrningen har det lokala inflytande över skolschemat gradvis stegrats. I
förhållande till det konventionella schemat där de olika ämnena skulle
placeras ut enligt givna tidsdirektiv är nu det lokala handlingsutrymmet
större. Det handlar inte längre enbart om att genomföra läroplanen, utan
läraren förväntas även vara den som utformar elevernas läroplan och skapar
miljöer för deras lärande. Det ställer läraren inför frågor som: ”Hur ska vi nå
målen i läroplanen? Genom traditionella ämnesstudier eller på annat sätt?”
(Carlgren & Marton, 2001, sid. 83). Frågor om vilka kunskaper skolan ska
meddela, och hur det utvalda innehållet ska organiseras är ingalunda några
nya frågor (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Likväl är det fortfarande viktiga
frågor för lärare och elever. Carlgren och Marton (2001) antyder att frågor av
den här arten fått en annan innebörd för dagens lärare. Det faller på lärarna att
själva besvara dem på ett helt annat sätt än tidigare. Hur de väljer att svara på
dem visar sig i skolans verksamhet, och återspeglas rimligtvis på skolornas
scheman.
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Timplanens roll och betydelse ifrågasätts
Redan i förarbetena till Lpo 94 var ett slopande av den centrala timplanen
uppe till diskussion. I samband med revideringen av timplanen 1998 uppmärksammades ånyo det motsägelsefulla i att reglera tiden i en målstyrd
skola. Timplanen har under många år tjänat som en säkerhet för likvärdig
undervisning, garanterat att alla skolans ämnen får sin rättmätiga tilldelning
och tillsammans med schemat utgjort underlag för lärarnas tjänstgöring. Till
följd av den förändrade styrningen, ett målbaserat likvärdighetstänkande och
ett nytt arbetstidsavtal för lärare ansåg skolkommittén (tillsatt 1995 med uppdraget att belysa skolans inre arbete och presentera idéer om hur den pedagogiska utvecklingen kan stimuleras) emellertid år 1997 att tiden var mogen för
att ta bort den centralt ålagda tidsindelningen. Huvudskälet till att ta bort
timplanen var att radikalt förändra förutsättningarna för de kollegiala samtalen om hur undervisningen ska organiseras. Om den centrala timplanen
avlägsnas blir det upp till varje enhet att komma fram till hur tiden bäst ska
användas för att nå de uppställda målen. Tanken med att avskaffa den är att
kunna frigöra den lokala utvecklingspotentialen och öka lärarnas inflytande.
På så vis kan timplanens avskaffande bli ett incitament för pedagogisk utveckling (jfr Berg & Wallins (1983) modell över pedagogers handlingsutrymme). I SOU 1997:121 framförde skolkommittén därför två förslag
gällande grundskolans timplan. Det första förslaget gick ut på att kommuner
och skolor under en treårsperiod (1998-2001) själva skulle välja när de ville
lämna den centrala timplanen. Det andra förslaget var att regeringen skulle ta
initiativ till en försöksverksamhet, vilket blev fallet.

Samma utbildningsuppdrag men utan nationell timplan
– ett försök
I departementsskrivelsen Utan timplan – med oförändrat uppdrag drogs riktlinjerna upp för en försöksverksamhet med syftet att pröva om den nationella
timplanen kan tas bort och hur det i så fall kan ske. Hösten 1999 tillsattes den
s.k. timplanedelegationen med uppdraget att på nationell basis leda, stödja
och utvärdera försöksverksamheten med slopad timplan (Timplanedelegationen, 2002). Alla kommuner och grundskolor inbjöds till att ansöka om att få
vara med och på prov arbeta utan timplan. För att komma ifråga skulle följande premisser vara uppfyllda. Kommunen skulle ha en levande skolplan,
som utvärderas fortlöpande, där det särskilt framgår hur man avser att nå de
nationella målen. De skulle vidare ange syftet med sitt deltagande och hur de
ämnade stödja deltagande skolor. Även de enskilda skolorna förväntades
redovisa varför de ville arbeta utan timplan. Därutöver krävdes att de hade en
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lokal arbetsplan och att de beskrev hur de tänkte arbeta för att nå de nationella målen (Ds 1999:1).
Det blev till slut knappt 900 grundskolor från 79 kommuner som kom att
ingå i den femåriga försöksverksamheten. Den inleddes läsåret 2001/2002
och gav de medverkande skolorna full frihet att till form och innehåll organisera sin verksamhet. De befriades helt från den nationella timplanens tidsindelning i ämnen och ämnesgrupper (timplanen finns återgiven i Bilaga 1). I
övrigt var deras utbildningsuppdrag sig likt. Nämligen att eleverna skulle
garanteras 6665 undervisningstimmar och nå läroplanens och kursplanernas
mål (SOU 2005:101). Arbetsgruppen bakom Ds 1999:1 förutsåg att en dylik
försöksverksamhet skulle vara intressant ur forskningssynpunkt och yrkade
på att det skulle anslås särskilda medel för forskning. Under försöksverksamhetens gång har det bedrivits forskning och genomförts utvärderingar från tio
olika universitet och högskolor. I kapitel 3 kommer en del av de fynd och
insikter som forskare och utvärderare har gjort att redovisas.

Sammanfattande reflektioner rörande tiden i styrningens tjänst
Om vi sammanfattar de resonemang som förts hittills visar de på att tidstyrningen inom grundskolan under senare år har minskat i allmänhet, och för
skolor utan timplan i synnerhet. Dagens timplan beskrivs av Ekholm (2007)
som en skugga av sin forna regleringsfunktion. Från att ha tillhandhållit noggranna anvisningar och färdiga mallar för hur veckoarbetstiden skulle omsättas nöjer sig staten idag med att ge ramar och stipulera en garanterad
undervisningstid. Förändringarna innebär att den pedagogiska personalen
tilldelats en allt större kontroll över, vad Lundgren (1989) klassificerar som
en organisatorisk ram, tidsfördelningen i skolan. För försöksskolorna har
ytterligare en del i den manifesta styrningen med betydelse för lärares handlande i rummet för lärande ändrats. I praktiken kanske timplanen oftare är ett
upplevt hinder än ett reellt hinder. Men det innebär inte att ett borttagande av
timplanen är oväsentligt för skolors tidsplanering (Ds 1999:1). Ekholm
(2007) menar att många skolor, trots den kraftigt ökade friheten att förfoga
över sin tidsanvändning, har fortsatt som om 60- och 70-talets centrala tidsreglering fortfarande var i bruk.
Den totala undervisningstiden är fortfarande centralt reglerad, men hur
den fördelas och till vad den används under en elevs nio år i grundskolan
kontrolleras lokalt. Inflytandet över vad som ska schemaläggas eller inte har
förflyttats allt mer till den enskilda skolans pedagogiska personal, i praktiken
främst till lärare och schemaläggare. Schemat har historiskt sett haft en
nyckelroll i skolans tidsstyrning och varit en avgörande länk för att omsätta
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statsmaktens politiska intentioner ute i klassrumsverkligheten. För mig framstår det som att schemats roll, inte minst för timplanefria skolor, har transformerats från att ha utgjort en föreskriven dagordning med ett påbjudet
innehåll, till att bli ett egenkontrollerat dokument med innehållslig valfrihet.
Hur den valfriheten hanteras kan undersökas genom att studera elevers scheman.
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3. Empiriska studier av scheman, skolsystem och skolor utan timplan
Det här kapitlet består i huvudsak av två delar. I den första delen görs en genomlysning och summering av befintlig kunskap om försöksverksamheten
med slopad timplan. I den andra delen görs några internationella nedslag med
relevans för avhandlingen. Efter den första delen görs också en kort tillbakablick på tidigare forskning om schemabeteckningarna eget arbete/egen planering.

Forskning om och utvärdering av försöksverksamheten med slopad timplan
Under den här rubriken kommer resultat om tidsorganisering, elevscheman
och undervisning (innehåll och arbetssätt) från en del av de forsknings- och
utvärderingsprojekt som har följt och studerat försöksverksamheten med slopad timplan att lyftas fram. Del ett avslutas med en kort summering av centrala resultat i de genomförda studierna och vilken bäring de har för
kunskapsintentionerna i den här avhandlingen.

Tidsorganisering
De åtta försöksskolor Elmeroth, Eek-Karlssson, Olsson och Valve (2004) har
undersökt har oftast delat in elevernas tid i tre huvudriktningar. Författarna
kallar dem för ämnestid, individuell tid och gemensam tid. Ämnestid utgörs
av lärarledd undervisning i de traditionella ämnena. Under den individuella
tiden får eleverna på lektioner som UTP och verkstad fortsätta att arbeta med
innehållet från ämneslektionerna, men de kan disponera tiden utifrån sina
behov och intressen. Eleverna säger att de lär sig mest på ämnestiden men att
det är under den individuella tiden de har inflytande över sina studier. Den
tredje delen, gemensam tid, med schemapositioner som emotionell intelligens
och social emotionell träning (SET) motsvarar de mål i läroplanen som faller
utanför de traditionella ämnena. Den gemensamma tiden används i hög grad
till att arbeta med värdegrundsfrågor och lärarna i försöksskolorna framhåller
möjligheterna med att ha schemabundna tider för värdegrundsarbete, etiska
diskussioner och samtal. Andra vanliga inslag är planeringsmöten mellan
elever och lärare, tematiskt arbete, fysiska aktiviteter eller praktiskt arbete
med elevinflytande (Elmeroth m.fl. 2003; 2004)
Eriksson, Arvola och Jedemark (2004) har följt arbetet i fem arbetslag (år
6-9) på fyra skolor med slopad timplan. Alla arbetslagen ser det som sin
främsta uppgift att få alla elever att nå godkänt när de slutar nian, till att börja
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med i kärnämnena. Det faktum att de verkar utan timplan menar lärarna ökar
deras möjligheter att lyckas med den föresatsen, och i första hand prioriteras
en ökad individualisering. Arbetslagen uppvisar två olika sätt för att organisera timplanelös undervisning. Det första, att skapa timplanelös tid, går ut på
att varje ämne ”ger” ca 20 % av sin tid till en särskild dag i veckan. Fyra dagar i veckan följer eleverna ett traditionellt ämnesindelat schema och den
femte dagen ställs tid till elevernas förfogande. De kan välja mellan olika
lektioner att gå till eller planera vad de ska arbeta med under dagen. Det
andra innebär att arbetslagen har slutat att räkna tiden för varje ämne. Utöver
ämnen arbetar de återkommande med teman, antingen under vissa perioder
eller på vissa lektioner varje vecka. Istället för att göra exakta beräkningar av
tid gör lärarna en avvägning på årsbasis där den nationella timplanen är vägledande. I de här arbetslagen tycks lärarna resonera ungefär som en lärare i
Westlunds studie som säger att ”man måste våga släppa. Då räknar man ej
minuterna” (Westlund, 2003, s 66). Enligt Westlund är det här exempel på
individer som inte låter sig begränsas av de mentala ramarna utan de vill och
vågar överskrida de traditionella tidsramarna (jfr med Bergs begrepp inre
gränser på s 5).
Nyroos (2006) har intresserat sig för tidsanvändning och tidsfördelning
och hur den förändras i skolor där timplanen avskaffats. I en longitudinell
studie har hon bl.a. följt elever, och deras lärare, från att de gick i sjunde
klass till att de gick i nian i tre försöksskolor. Redan vid ingången till
försöksverksamheten hade man – på i huvudsak ämnesindelade scheman –
vid alla tre skolorna allokerat tid från timplanens ämnen till vad Nyroos benämner ”öppna lektioner” (hon jämför själv dessa med t.ex. eget arbete och
arbetspass). En skola hade också ämnesövergripande/tematiska lektioner på
schemat. Nyroos (2006) hävdar att resultaten i hennes forskning ligger i linje
med den övriga forskningen om timplaneförsöket och några centrala slutsatser hon kommit fram till i sin longitudinella undersökning är ”att de förändringar som kan urskiljas mer avser tidsanvändning och mindre tidsfördelning mellan ämnen och elever. Inslagen av individualisering, ämnesövergripande arbete har ökat och alternativa schemabeteckningar har tillkommit”
(Nyroos, 2006, s 40). Mer om schemat och individualiserade lektioner följer i
senare stycken.
Alla skolor i den fallstudieutvärdering Johansson, Ahl, Andersson, From
och Holmgren (2005) har genomfört av fyra försöksskolor och två referensskolor har överfört tid från ämnesbaserade lektioner till s.k. arbetspass (jfr
med att skapa timplanelös tid ovan). De ägnas vanligtvis åt självständigt
arbete där eleverna väljer vad de vill arbeta med för ämnen eller uppgifter.
Något Tinglev (2005) lade märke till var att alla de scheman hon studerade
(sex klasser vid tre försöksskolor) hade lektioner tidsindelade på 40-125 mi-
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nuter. Lektionerna utgjordes av traditionella ämnen samt arbetspass, individuell fördjupning, ”allt” och flex. Vid arbetspass och individuell fördjupning
ska eleverna ta ansvar för vad de behöver/vill ägna sig åt. Allt-lektionerna
inrymmer tid för arbetspass, tema och ämnen. Flex står för flextid.
Utifrån en diskursanalytisk-etnografisk ansats har Sundberg (2005) utfört
fallstudier av fyra skolor med skiftande förutsättningar och förhållanden.
Mönstret med en blandning av traditionella ämnesindelade lektioner och
andra pass av ämnesövergripande art och/eller med elevvalt innehåll återfinns
i samtliga skolor. Vad jag kan utläsa utgör de båda fallskolorna Parkskolan
och Nybyggarskolan var sin ytterlighet för hur den tidsuppdelningen kan se
ut. I Parkskolans fall innebär det att elevens val ersatts med kurser i temaövergripande arbete och längre arbetspass, i övrigt är det ämnesindelade
schemat intakt. På Nybyggarskolan är ca 60 % av tiden traditionellt ämnesbunden medan övrig tid flexibelt baseras på elevers val av kurser från ett
sofistikerat kurssystem. Systemet inrymmer kurser som ska svara mot (a)
elevers enskilda behov (t.ex. mer matte, tysk grammatik och öppen tid för
läxarbete), (b) elevers personliga intressen (t.ex. fotografering, jakt och fiske)
samt (c) skolans ambition att bryta den traditionella indelningen i ämnen
(tematiskt och ämnesövergripande skolarbete). Förmiddagstid, varje dag, har
eleverna ämneslektioner för att under eftermiddagarna ägna sig åt det kursval
de har gjort. Enligt Sundberg (2005) kan den här skiktningen av tid i två lager
ses som en reformstrategi. En finess med strategin är att det ena skiktet tillgodoser etablerade tids- och undervisningsdispositioner (ämnen) och det
andra svarar mot reformtryck och yttre förväntningar (flexibel och tematisk
undervisning).
En övergripande slutsats Johansson m.fl. (2005) drar, i likhet med Eriksson m.fl. (2004) är att betygen och strävan hos lärarna (eller kravet på dem)
att alla elever ska nå godkänt styr undervisningen kraftigt. Även eleverna kan
verka för en mer betygsinriktad undervisning. I en försöksskola berättade
fyra flickor för Sundberg (2005) att eleverna där hade försökt få lärarna att
minska tiden för tema-arbete eftersom de inte får betyg i det. Huruvida skolorna är entledigade från timplanen eller ej är i de fallen av underordnad betydelse för tidsindelningen och undervisningen i jämförelse med målet att få
så många elever som möjligt godkända.
Studierna ovan tyder på att det har varit en vanlig reformstrategi, att i önskade proportioner dela upp tiden mellan ämneslektioner och individualiserade/tematiska lektioner, bland försöksskolorna när det gäller att bestämma
hur tiden ska användas och fördelas på schemat. Eriksson, Arvola Orlander
och Jedemark (2005) fastslår i sin slutrapport att lärarna i de fyra försöksskolor de följt använder friutrymmet till att utöka elevernas individuella ansvar för sina studier och/eller till att få utrymme för ämnesövergripande un-
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dervisning. Även om försöksskolorna har befriats från den nationella timplanen utgår de fortfarande till stor del från densamma när undervisningen
ska organiseras. Men de nyttjar också friutrymmet i form av egenvalda lektioner, undervisningspass eller kursupplägg.

Schemat och schemaläggning
Beträffande schemaläggningen i skolor utan timplan framträder en enhetlig
bild. Först schemaläggs ämnen med specialsalar (bild, hem- och konsumentkunskap, idrott, musik och slöjd) centralt sedan fyller arbetslagen eller enskilda lärare ut resten av schemat med övriga lektioner. Ämnen med specialsalar har fasta positioner kring vilka övriga lektioner grupperas (Hansen &
Lander, 2005a; Johansson m.fl., 2005; Westlund, 2003). De informanter
Westlund intervjuat kallar de här lektionerna för verksamhetens skelett, och
de sätter sin prägel på hela arbetet med att organisera tiden.
Hos alla arbetslag, utom ett, som Eriksson m.fl. (2005) har följt dominerar ämnesindelade lektioner på elevernas scheman. Samma bild av schemat
ger Johansson m.fl. (2005). Enligt skolledarna sneglar de på den nationella
timplanen när schemat ska läggas och tid ska fördelas till olika ämnen och
aktiviteter. Men det finns exempel på scheman där lärarlagen, inom bestämda
ramar, själva får fylla schemat med innehåll. Två arbetslag vid försöksskolor
har inte permanenta scheman utan de nyskapas varje vecka. Av dessa scheman framgår inte vad tiden ska användas till utan de anger främst var, när
och med vilka eleverna ska vara (Johansson m.fl., 2005).
Eriksson m.fl. (2005) har noterat att skolorna under tre år av försöksverksamheten gjorde vissa justeringar vad gäller undervisningens struktur och
tidsfördelning men grundkonceptet med att schemalägga undervisningspass
där eleverna förväntas arbeta självständigt (t.ex. flextid, eget val och studietid) och/eller tematisk låg fast. De konstaterar vidare att flera betydande förändringar genomfördes och hade genomslag redan innan timplanen slopades
för försöksskolorna (se föregående kapitel).
I sin longitudinella studie av tre skolor kunde Nyroos (2006) på liknande
sätt konstatera att det efter två läsår med slopad timplan inte hade skett några
dramatiska förändringar tidsmässigt eller på schemat. Det handlade snarast
om att trenden, vad gäller tidsanvändning, från två år tidigare hade accentuerats med fler möjligheter för eleverna att bedriva egenplanerade studier vid
öppna lektioner och mer tid för ämnesövergripande lektioner. Ett nytt inslag i
form av nyheter en timme i veckan hade tillkommit på schemat i en av skolorna. Vid två av skolorna ansvarade en eller två lärare för att lägga basschemat (ämnen) varpå övriga lärare ansvarade för eller var delaktiga i dispositionen av återstående lektioner. På den tredje skolan ansvarade lärarlaget helt
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själva för schemaläggningen, och när deras elever gick i nian bestod schemat
till mer än hälften av öppna pass och tematiska lektioner. Den ovan uppmärksammade skiktningen av tid i två lager återspeglar sig i schemaläggningen.
Det första skiktet utgörs av etablerade ämnen, från timplanen, med specialsalar och de bildar schemats bas. De här lektionerna schemaläggs centralt på
skolan eller av ett fåtal lärare. Även för övriga ämnen (utan specialsalar) och
positioner på schemat spelar den tidigare timplanen en viss roll. En gemensam nämnare för det andra skiktet tycks vara att där har flera lärare (ibland ett
arbetslag) ett direkt inflytande på eller ansvar för schemaläggningen. Skiktet
är heterogent, till innehåll och omfattning, skolorna emellan och lektionsbenämningarna är inte baserade på ämnen. Inom det här skiktet tycks lärarna
hantera schemat mer fritt och i första hand utgå från egna preferenser eller
lokala betingelser när de lägger schemat.
Hansen och Lander (2005b) har studerat fyra skolor (Ale-, Björk-, Ek- och
Eneskolan) närmare. De är utvalda för att de har hög försöksaktivitet. Enligt
Hansen & Lander tycks inte terminologin/begreppsapparaten för olika tidspass och schemafenomen vara så utvecklad eller viktig. Trots det använder
lärare och skolledare på de fyra skolorna, utöver ämnena, schemabeteckningarna allt-tid, flextid, fredagstid, mentorstid, samling, tematisk arbete och
lärarnas initialer när de beskriver sina verksamheter. Aleskolans och
Eneskolans scheman har lektioner där endast lärarens initialer finns utsatta.
Det innebär vid den förra skolan att lärarna har stor frihet att bestämma innehåll (ämne, min tolkning), de säger att de äger den tiden likt traditionella lågoch mellanstadielärare. På Eneskolan är det främst eleverna som väljer vad
de vill jobba med på de passen. Allt-tiden förkommer på Ekskolan och schemaläggs där på alla positioner utöver språkval och praktiskt-estetiska ämnen.
Hur allt-tiden hanteras skiljer sig åt mellan klasserna. Den kan motsvaras av
elevens val och eget arbete. Den kan också användas till ämnen med möjlighet för lärarna att bilda flexibla elevgrupper. Några klasser på Ekskolan har
dessutom flextid där eleverna kan komma tidigt på morgonen eller stanna
kvar längre på eftermiddagen för att samla på sig flextid. På Aleskolan har
man fredagstid på schemat för alla skolans klasser varje fredag. Den är avsatt
för fördjupningar och tematiskt arbete och då kan man samarbeta över klassoch laggränser. Om inte fredagstiden behövs för de aktiviteterna kan den
istället användas för individuellt elevarbete, att lärare avslutar ett projekt
inom ett ämne eller mentorstid.
Den sistnämnda aktiviteten, att elever på schemalagd tid träffar en mentor,
finns även på Björkskolan och Eneskolan. De här lektionspassen används
enligt personal vid de tre skolorna primärt till planering, uppföljning och
dokumentation av elevernas arbete och lärande. Vid Aleskolans mentorspass
är dessutom arbete med elevernas sociala relationer ett explicit innehåll. På

35

Eneskolan börjar elevernas måndagsmorgon alltid med samling på schemat.
Då planerar varje elev vad de ska arbeta med under veckan. Även i de försöksskolor Elemeroth m.fl. (2003) har utvärderat förekommer det att separat
tid avsätts på schemat för planering och utvärdering. En lärare i årskurs 5 på
Eneskolan berättar att några elever vid det tillfället även diskuterar och planerar klassens gemensamma veckoschema med läraren. På fredagen utvärderar
sedan eleverna veckans arbete tillsammans med mentorerna (Hansen och
Lander, 2005b).
I jämförelse med Hadenius (2005) enkätstudier för elever i årskurs 8 och 9
verkar exemplet från Eneskolan med hur elever har inflytande över schemat
och tidsorganisationen höra till ovanligheterna. Bara ett fåtal elever vid de
sex undersökta försöksskolorna upplevde att de hade möjlighet att påverka
hur lektionstiden organiserades. De flesta var istället missnöjda med sina
möjligheter till inflytande över tiden. Hadenius (2005) redovisar följande
citat från elever i försöksskolorna. ”Aldrig - vi går alltid efter ett schema som
lärarna har bestämt och det är så sedan som det blir / Vi har ingen inverkan
på vårt schema / de ändrar aldrig schemat” (Hadenius, 2005, s 220). Två
skolor med timplan i samma studie uppvisade liknande resultat.

Individorienterade lektionspass
Eriksson m.fl. (2005) urskiljer följande sex kvalitativt skilda undervisningspraktiker i försöksskolorna: självreglerande, redovisningsorienterad, sammanhangsskapande, läroboksstyrd, baskunskapstränande och demokratifostrande. Benämningarna antyder praktikernas innebörder och de fem första
menar författarna motsvarar skolans kunskapsuppdrag och är kopplade till att
få eleverna godkända. Den sjätte motsvarar skolans fostrande uppdrag och är
frikopplad från resultatinriktade studieinsatser. Förekomsten av respektive
undervisningspraktik varierar mellan skolorna men i samtliga skolor, även de
som i huvudsak uppvisar andra praktiker än den självreglerande kan en ökad
tendens mot att eleverna ska ta ett större ansvar för sina studier och forma sin
egen skolgång skönjas.
Hansen och Lander (2005a) har i longitudinella enkätstudier med lärare
på 123 skolor och elever (årskurs 5-6 och 8-9) på 13 särskilt ambitiösa skolor
intresserat sig bl.a. för elevers förmåga till självreglering vad gäller tids- och
målhantering (visar sig t.ex. i att kunna planera sin tid, sätta upp mål och
utvärdera dem). När eleverna fick skatta sin kapacitetsupplevelse (Hansen &
Landers översättning av self-efficacy) för tids- och målhantering visade det
sig att för elever (årskurs 5-6) i skolor där man under ett års tid dagligen arbetat intensivt med tids- och målstyrning ökade de sin kapacitetsupplevelse
för självreglering. Eleverna i årskurs 9 hade inte ökat motsvarande upplevelse
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från årskurs 8. När lärare skattade sin egen förmåga ansåg 40 % att de som
kollektiv var bra på att stimulera eleverna i deras självreglerande arbete. En
allmän slutsats Hansen och Lander (2005a) drar är att övning i självreglering
har betydelse för elevernas kapacitetsupplevelse av självreglering, men att
effekten av den reguljära (övriga) undervisningen för nämnda värdering av
den egna förmågan är tre gånger så stor.
Som redogjorts för ovan har individualisering varit en ledstjärna för undersökta skolor i försöksverksamheten. Eriksson m.fl. (2005) fastslår i summeringen av sitt forskningsprojekt att ”den största effekten med att slopa
timplanen som vi kan iaktta – i den mån den utnyttjas utöver vad gällande
timplan tillåter – är att det friutrymme som uppstår bl.a. accentuerar individualiserande tendenser” (s 84). Med beteckningar som t.ex. arbetspass, allt-tid,
flextid och stuga har skolorna avsatt tid med intentionen att eleverna ska
kunna arbeta utifrån individuella önskemål och behov. På de här lektionerna
kan eleverna t.ex. välja mellan att arbeta med olika ämnen, gå till en viss
sal/lärare, förbereda sig inför prov, göra läxor eller arbeta med ett temaarbete.
Exakt vad tiden innehåller skiljer sig lite åt mellan skolorna, men gemensamt
för de här passen är tanken att varje elev – givet ett föreskrivet urval av aktiviteter – själv ska kunna välja vad han/hon vill ägna sig åt.
De lärare Söderström (2005) har intervjuat i tretton arbetslag sätter
likhetstecken mellan individualiserad undervisning och lektioner benämnda
eget arbete, egen planering eller studiepass då eleverna under större frihet
förväntas styra sitt arbete själva. Arbetsuppgifterna under de här lektionerna
kan variera till form och innehåll, men den typiska arbetsuppgiften är individuell och bygger på tyst läsning, eget skrivande eller instuderingsfrågor. Elevernas (skolår 6-9) syn på studiepassen i relation till vanliga lektioner är att
de har otydligare struktur, att inte alla arbetar med samma ämne/uppgift, mer
avslappnat och att de i större utsträckning får bestämma vad de ska ägna sig
åt (Söderström, 2006). Studiepassen inbjuder på ett annat sätt än vanliga lektioner till att umgås och utveckla mer informella kontakter. Många elever
uppskattar det och menar att möjligheten till småprat bidrar till ett bättre
socialt klimat. En nackdel är att tiden nyttjas ineffektivt och en del elever
tycker att det blir stressigt att hinna med sina uppgifter. En del lärare passar
också på att arbeta med sina relationer till eleverna under studiepassen. Även
om det inte är tanken att studiepassen ska bidra med tid för att vårda de sociala relationerna mellan klasskamrater och lärare är det många gånger ett faktiskt innehåll.
Enligt Johansson m.fl. (2005) ställer de här arbetspassen höga krav på att
eleverna klarar av att disciplinera sig och arbeta självständigt. Både lärare,
elever och observerande forskare konstaterar att inte alla elever klarar det. En
del elever har svårt att komma igång, vet inte vad de ska välja eller ägnar sig
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åt andra aktiviteter än skolarbete. De lärarna i skolår 6-9 Söderström (2006)
intervjuat anser att de här lektionerna fungerar väl för en stor del av eleverna,
men för många elever är det svårt att ta eget ansvar för sitt skolarbete. Att ta
eget ansvar betyder enligt eleverna att se till att göra sina uppgifter på utsatt
tid och inte störa andra.
I analogi med Johansson m.fl. (2005) konstaterar Nyroos (2006) att eleverna tilldelas mer inflytande, förväntas gör egna val och arbeta självständigt
när de har andra lektioner än de vanliga ämnena. Både elever och lärare är
ense om att en del elever har svårt att klara av att ta det ansvar de förväntas ta
för sina egna studier. De lärare Westlund (2003) har intervjuat kallar den här
gruppen av elever för vandrare. Det kommer av att de har svårt att komma
igång med sitt skolarbete och hela tiden byter aktivitet eller förflyttar sig.
Vandrarna anses sakna målmedvetenhet och självdisciplin. En lärare säger
följande:
En del tycker att det här med ”allt-tid” är en tid att slappa. För dom det
inte funkar går vi in och styr så att de gör vissa saker. Så säger jag: Ska du
göra svenskan nu? Ska du inte ta matten nu så att vi ger förslag och styr in
dem så (Westlund, 2003, s 88).

Läraren ovan beskriver en återkommande lärarstrategi för de här lektionerna
(Nyroos, 2006; Johansson m.fl., 2005; Westlund, 2003). Den går ut på att
läraren försöker att styra och organisera arbetet för de elever som inte av egen
kraft orkar eller klarar av att ta sitt ansvar, disciplinera sig och använda tiden
till skolarbete. Läraren uppmanar, uppmuntrar och ställer frågor för att eleven
ska komma igång och ägna sig åt en lämplig aktivitet.
Intervjuer med 22 speciallärare och specialpedagoger i 13 försöksskolor
visar att svårigheterna för en del elever att hantera den här typen av lektioner
kan återföras på en lösare struktur i tre nivåer (Hansen & Lander, 2005b).
Den första, övergripande nivån, rör schemat. En lös struktur där schemat kan
variera mellan veckorna, där skoldagen är olika lång för olika elever och där
gränser mellan lektioner luckras upp ställer krav på att eleverna överblicka
och finna sig till rätta i skolans organisation. Den andra nivån handlar om
schemapositioner i form av eget arbete och motsvarande lektionsbenämningar. De ger en större rörelsefrihet än traditionell klassundervisning och
innebär ökade krav på att kunna koncentrera sig och styra sig eget arbete. På
den tredje nivån återfinns arbetsuppgifter. Om de har en lös struktur (t.ex. vid
tema- eller projektarbeten) ställer det krav på att kunna precisera och omsätta
vida frågeställningar till konkreta arbetsuppgifter. Uppluckringen av traditionella strukturer på de här tre nivåerna ökar pressen på elever i svårigheter.
De intervjuade speciallärarna/specialpedagogerna ser emellertid också möj-
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ligheter med den friare användningen av tiden. Eget arbete (och liknande
lektioner) ger dem möjlighet att arbete med enskilda barn utan att behöva
skilja dem från sin klass. Det har sociala fördelar för eleverna och ger dem
samtidigt mer tid för att lära sig ett besvärligt ämne (Hansen & Lander,
2005b).
En annan grupp elever klarar av kraven på självständighet och initiativförmåga. De tar ansvar, väljer lämpliga aktiviteter att sysselsätta sig med och
nyttjar arbetspassen på ett effektivt sätt. Westlund använder metaforen stigfinnare för att beskriva de här målmedvetna och självdisciplinerade eleverna.
Johansson m.fl. (2005) skiljer mellan elever med funktionell respektive ideal
elevkompetens. En elev med funktionell kompetens har rätt inställning, tar
ansvar, är strategisk och gör rätt saker. En ideal elev har förmågan att synliggöra sitt arbete och få det gjort på utsatt tid eller till och med snabbare. Det
framgår tydligt att beroende på hur eleverna, i lärarnas ögon, hanterar sin
valfrihet får de antingen behålla den eller så blir de märkbart styrda av läraren.
Redskap för kontroll
De individorienterade lektionerna med friare arbetsformer och krav på elevers självdisciplin ger upphov till en dialektik mellan kontroll och frihet. Den
ger upphov till skilda undervisningspraktiker, under samma lektioner, vad
gäller urval och bearbetning av stoff för olika elever. Samtidigt skapas det
över lag, i och med de friare passen, en ökad kontroll i form av dokumentation (Sundberg, 2005). Lektionstid används för att planera, följa upp, utvärdera och kontrollera elevernas skolarbete och friare lektioner. Med hjälp av
planeringsböcker, loggböcker, elevböcker m.m. involveras både elever och
lärare i fortlöpande tidstrukturering och aktivitetskontroll (Sundberg, 2005;
Söderström, 2006).
Instrument av det här slaget är centrala i de försöksskolor som kommit
längst i effektivt arbete och i elevresultat bland de 123 skolorna i Hansen och
Landers (2005b) utvärdering. De ingår i den teknologi (mentorer, utvecklingssamtal, målplanering, uppföljning och dokumentation) med rutiner och
redskap skolorna använder för att hantera tid och mål. “Genom målen i planeringsboken och mentorssamtalen disciplineras eleverna till ett mera systematiskt arbete. De lär sig att ständigt ha relativt kortsiktiga mål för ögonen
(en till tre veckor) och att ständigt verifiera hur långt de nått jämfört med
målen” (Hansen & Lander, 2005b, s 244). I skolor där dylika instrument används menar personal att de bidrar till att hjälpa och sporra elever som annars
har svårt att få syn på sitt lärande. Men arbetet med planering och dokumentation har också baksidor, inte minst den tid som tas från gemensam klass-
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undervisning för att administrera dessa system (Hansen & Lander, 2005b).
Söderström (2006) har upptäckt en risk för att elevernas dokumentation, vid
planering inför och utvärdering efter studiepassen, blir slentrianmässig och
inte så meningsfull. Eleverna menar att de ändå vet vad de ska göra utan att
de behöver skriva ned det, och att lärarna ofta inte hinner med att ge dem
återkoppling på vad de skriver i sina loggböcker.
Givet de refererade studierna ovan kan man sluta sig till att lärarna i försöksskolorna, utöver lektioner i ämnen, har valt att satsa på individualiserad
valfrihet och/eller ämnesövergripande teman. Det är de två huvudsakliga
undervisningsintentionerna. De kopplas ihop med friare arbetssätt och ökad
individuell dokumentation med planering och utvärdering av elevernas lektionsaktiviteter. Ett återkommande fynd (Johansson m.fl., 2005; Nyroos,
2006; Sundberg, 2005; Westlund, 2003) är att de individorienterade arbetspassen, som ska ge eleverna ökad valfrihet, i realiteten leder till två skilda
strategier. En med valmöjligheter, för självständiga och ansvarstagande elever, och en med inskränkt valfrihet för elever utan de kapaciteterna.
Eget arbete på schemat
Eget arbete, egen planering och liknande lektioner har funnits i försöksskolorna sedan tidigare men ökade i betydelse när timplanen togs bort (Eriksson m.fl., 2005; Söderberg, 2006). Det kan dock vara värt att påpeka att det
inte någon ny företeelse i den svenska skolan. Redan på 80-talet började arbetsformen eget arbete/egen planering uppträda på scheman och i klassrum
på lågstadiet. För att under 90-talet även börja dyka upp på mellanstadiet
(Carlgren, 1997). I dag har eget arbete etablerat sig i grundskolans alla år.
Carlgren (1997) ser eget arbete som en ny form av disciplinering som bättre
svarar upp mot det senmoderna samhällets krav än vad tidigare använda arbetssätt gör. Lärares auktoritet är inte längre självklar i klassrummet, och
samhället efterfrågar allt mer självdisciplinerade och flexibla individer. Enligt Österlind (2005) förekommer det i flera varianter och former, men innefattar alltid inslag av ansvar och egen planering.
Bergqvist (2001) har följt undervisning i form av egen planering där lärare och elever talar om att planering och egen planering ger eleverna möjlighet till inflytande, ansvar och delaktighet. Elever som har planering och
egen planering berättar att de anser att det förser dem med inflytande. De
tycker om att planera därför att alla inte behöver göra samma sak samtidigt,
och man kan ”pricka av” när man har gjort sin planering. Men när elever
tillfrågas om vad det innebär att utföra själva planerandet, visar det sig att det
betyder olika saker för olika elever (Bergqvist, 1999). För en del elever blir
det ett funktionellt redskap för att ta kontroll över sitt lärande, välja stoff och
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ha framförhållning i skolarbetet. Andra elever menar att de planerar för att
kunna visa läraren vad de har gjort. Enligt en tredje elevgrupp handlar det
helt enkelt om att de ska lära sig att skriva i planeringsboken. Hur elever
lyckas med sitt planerande har betydelse för hur läraren talar om deras
skolinsats. Elever som var duktiga på att planera, och kunde överblicka sitt
skolarbete framställdes som duktiga elever (Bergqvist, 2001). Med eget
arbete och egen planering skapas tidsmässiga rum där eleverna kan utöva
inflytande över sitt skolarbete. Österlind (1998) betonar emellertid risken för
att det främst rör sig om inflytande av administrativ eller organisatorisk art
och att elevers förhållningssätt till eget arbete påverkas av deras sociala bakgrund. Även om eget arbete och egen planering är vanligt förekommande
inom skolor med såväl som utan timplan finns det fler benämningar utöver
dem som nu tar plats på elevernas scheman.

Sammanfattande kommentarer om tidigare studier av
timplanelösa skolor
Om vi rekapitulerar genomgången av forskning om skolor utan timplan
framgår det att försöksskolorna utnyttjar sitt temporala friutrymme. Lite mer
specifikt visar resultaten i flera av studierna att:
1. Tiden, på ett eller annat sätt, fördelas mellan traditionella ämnesindelade
lektioner och lektionspass benämnda på andra sätt.
2. När eleverna har andra lektioner än traditionella ämnen handlar det i
första hand om tematiska/ämnesövergripande och/eller individorienterade
lektionspass.
3. De individinriktade lektionerna tycks leda till två skilda strategier beroende på elevernas förmåga att ta ansvar och driva sitt eget lärande, nämligen en med mer valfrihet respektive en med inskränkt valfrihet.
Vad som inte framkommer närmare i de här redovisade studierna är:
1. Hur förhållandet eller fördelning mellan traditionella ämnen och andra
lektioner ser ut i relation till elevernas ålder eller jämfört med skolor med
timplan. Det vill säga är det någon skillnad mellan tidigare och senare
skolår eller skolor utan och med timplan när det gäller förekomsten av
traditionella ämnen respektive andra lektionspass?
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2. En tydlig och mer samlad bild av vilka andra typer av lektioner än
individorienterad och ämnesövergripande eleverna har när de inte har
ämnen, och i vilken utsträckning individorienterade, tematiska och
eventuellt andra typer av lektioner förekommer på schemat.
3. Vad eventuellt andra lektionsval på schemat än de individorienterade
eller ämnesövergripande får för betydelse för elevernas undervisningspraktik.
I relation till de här frågorna finns det utrymme för mer och fördjupad forskning. Resultaten från de redovisade studierna har i de flesta fall genererats
utifrån kvalitativt inriktade studier av ett mindre antal skolor. Det synes
därför motiverat att på ett mer övergripande plan studera vad det är för
lektioner – ämnen eller andra – som förekommer, och i vilken omfattning,
och vad de kan betyda för elevernas skolarbete.

Internationella utblickar
I detta avsnitt görs några internationella utblickar på forskning kring styrning
av tiden i skolan, schemats innehåll, lektioner och undervisning. Avsnittet
avslutas med några sammanfattande kommentarer och kopplingar till
kunskapsintresset i den här avhandlingen. Studier om schematekniska svårigheter och hur hjälpmedel och modeller kan effektivisera schemaläggning (jfr
Birbas, Daskalaki & Housos, 2009) behandlas inte närmare här då de anses
falla utanför syftet för denna avhandling.

Effekter av flexiblare timplan i Finland
I och med läroplansreformerna 1985 och 1994 gick Finland, i likhet med
Sverige, från 1970-talets strikt centralt styrda timfördelning stegvis över till
en mer decentraliserad och flexibel timfördelning för grundskolan (Hansén,
Lindfors & Styrman, 1998). I reformen 1994 tilldelades skolorna en större
självbestämmanderätt över tidsdistributionen. Minimiantalet veckotimmar
knöts till stadier istället för till årskurs och maximigränser för timtalet i olika
läroämnen togs bort. På så vis ökades skolornas möjlighet avsevärt att själva
förfoga över den operationaliserade timfördelningen (Grunderna för grundskolans läroplan, 1994).
Den finska reformen 1994 uppvisar således betydande likheter med de
svenska timplanereformerna i anslutning till Lpo 94. Hansén med kollegor
(1998) har intresserat sig för hur de ökade möjligheterna för skolorna i Finland att göra egna val i timplaneringen nyttjades. I en enkätstudie undersökte
de i vilken mån och på vilka sätt skolledare (lågstadiet och högstadiet) och
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lärare (lågstadiet) uppgav att de utnyttjade sina möjligheter att åstadkomma
lokalt anpassade timplaner. Informanternas syn på det faktiska friutrymme
reformen gav delades in i positionerna skenbar flexibilitet, delvis skenbar
flexibilitet och flexibilitet.
Lärare och skolledare från lågstadiet fördelades ganska jämnt på de tre
positionerna. Av högstadiets skolledare ansåg däremot en majoritet (57 %) att
den reformerade läroplanen gav reella möjligheter (flexibilitet) till nya tidsdispositioner. De uppgav att skolorna i första hand hade använt det ökade
aktionsutrymmet till att tilldela mer timmar till och ett breddat utbud av traditionella tillvalsämnen (främst slöjd, teckning, språk, huslig ekonomi och
merkantila ämnen). Därutöver erbjöds i något mindre utsträckning s.k. nya
tillvalsämnen i form av integrerade temahelheter. Till dem hörde samarbetsprojekt med andra skolor, överlevnadskonst, miljövård och väntjänst där elever fick vara med och ta hand om åldringar.
En fjärdedel av lärarna och en dryg tredjedel av rektorerna på lågstadiet
gav uttryck för delvis skenbar flexibilitet. De föreföll basera sin syn på att
den sedan tidigare etablerade timfördelningen av läroämnen utgjorde en balanserad helhet. Den helheten garanterar en viss minimimängd av viktigt
innehåll för eleverna och bör inte rubbas hur som helst. På högstadiet föll 17
% inom samma position och deras flexibilitet begränsades i viss mån av
gruppstorlekar, schematekniska svårigheter, upplevda krav från fortsatta studier och undervisningsmaterial. Lokaler och personalens kompetens kunde
vara både möjliggörande och begränsande faktorer för att omsätta den flexibla timplanen. Inom skenbar flexibilitet återfanns de skolledare och rektorer
som menade att det i realiteten inte fanns något ökat rörelseutrymme i och
med den mer decentraliserade timplanen. Primärt hänvisade de till för små
ekonomiska resurser. Sammantaget kom Hansén m.fl. (1998) fram till att den
ökade självbestämmanderätten över timplanen fungerade som ett instrument
för pedagogisk utveckling, bidrog till mer kollegialt samarbete, stimulerade
personlig kompetensutveckling och ökade lektionsutbudet.

Relationen mellan statlig styrning, schemat och lärares
undervisning
I en översikt av 15 skolsystem (varav ett var Sverige), med hjälp av data från
the second international matematics study (SIMS), har Stevenson & Baker
(1991) studerat relationen mellan statlig styrning och klassrumsundervisning.
De intresserade sig för den implementerade läroplanen eller den del av den
officiella kursplanen som omsattes i undervisning för elever. De fann att i
skolsystem med stark politisk styrning på den nationella nivån är matematiklärare mer benägna att undervisa enligt läroplanen och kursplanen och med
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ett mer likartat innehåll än i mer decentraliserade skolsystem. I de mer lokalt
(provinsiellt och kommunalt) styrda skolsystemen relaterade lärarna innehållet i undervisningen i större utsträckningen till elevernas behov och lokala
faktorer. Utifrån sina resultat drar de slutsatsen att ”institutional characteristics of educational systems, such as which level of state controls curricular
issues, influence the core activities of schooling, classroom instruction, and
students’ learning” (Stevenson & Baker, 1991, s 8). Graden av central statlig
styrning influerar skolans kärnaktiviteter och även schemats utformning.
Stevenson & Baker tar USA, ett mycket decentraliserat skolsystem, som exempel och hänvisar till en studie där Floden et al. (1988) visade att 55 % av
skolorna i fem nordamerikanska delstater hade sina egna scheman.
Ett land med stark central styrning enligt Stevenson och Bakers (1991)
jämförande studie är Japan. De har en omfattande nationell läroplan och en
hög grad av överensstämmelse mellan formell läroplan och implementerad
läroplan. Japans utbildningsdepartement har sedan början av 1900-talet på ett
enhetligt sätt reglerat terminsindelning, ämnen, tidsfördelning och konkreta
inslag i elevernas undervisning. I och med Japans första nationella läroplan
1958 stärktes styrning ytterligare (Sato, 1998). Den starka centrala styrningen
visar sig även på elevernas veckoschema.

Schemabeteckningar i ett centralt styrt skolsystem exemplet Japan
Shimara (1998) tar upp och belyser några av beteckningarna på japanska
elevers scheman, och han beskriver utifrån sin klassrumsnära forskning i
stora drag vad elever och lärare ägnar sig åt under de lektionerna. Scheman i
Japan innehåller akademiska och icke-akademiska lektionsbeteckningar. På
ett schema för årskurs 6, som Shimara har samlat in, utgörs de akademiska
beteckningarna av bl.a. idrott, matematik, hemkunskap, japanska och samhällskunskap. De icke-akademiska är morgonmöte, städning, moral, klubbaktiviteter, reflektion och kommittéer. Shimara (1998) förtydligar vad de senare kan innebära.
Alla elever från årskurs 1 till 6 förväntas under lektionstid städa såväl sitt
eget klassrum som andra delar av skolan som de ansvarar för. Städning sker
under lärares överinseende och ses inte bara som något att utföra, utan det
utgör dessutom ett värdefullt tillfälle för eleverna att träna på samarbete och
gemensamt klara av en uppgift.
Varje skoldag inleds med 15 minuters morgonmöte för att förbereda eleverna för den skoldag de har framför sig. Man hälsar på varandra och ser om
några är sjuka eller frånvarande. Läraren berättar om dagens aktiviteter och
två till tre elever håller en-minutstal. Då väljer eleven själv vad han/hon vill
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prata om och tanken är att eleverna ska delge varandra saker de har varit med
om eller funderar på. En-minutstalen ersätts ibland av sång eller högläsning.
Alla skoldagar, utom lördagar, avslutas med reflektion i 15 minuter. Ett
typiskt innehåll är att elever rapporterar från diverse grupper, aktiviteter och
kommittéer som biblioteket, skolradio och skoltidning. Eleverna reflekterar
över skoldagen, läraren ger information och alla tar ett formellt avsked av
varandra. Eftersom eleverna har reflektion på i stort sett samma sätt varje dag
minskar lätt elevernas intresse för dem efter ett tag.
Enligt de nationella styrdokumenten ska eleverna ha en lektion i moral i
veckan. Inom moral arbetar de med ett 30-tal föreskrivna teman. Några exempel på teman är samarbete, eftertänksamhet, hårt arbete, rättvisa och uthållighet. Klubbaktiviteter avslutningsvis är till för att eleverna ska kunna
utveckla sina egna intressen. De innehåller vetenskapsprojekt, kalligrafi, musik och sport och leds av en lärare. Klubbaktiviteterna är populära bland eleverna och kräver ett stort engagemang av dem.
Enligt Shimara (1998) utgör den här typen av lektioner (icke-akademiska)
ett betydelsefullt inslag i elevernas utbildning och japanska lärare anser att de
är lika viktiga som de akademiska. Den japanska styrningsfilosofin går ut på
att främja hela barnets lärande inklusive kognitiv, social, emotionell och
motorisk utveckling. Den ambitionen visar sig tydlig på elevernas veckoscheman där de har separata lektioner med innehåll riktat mot respektive
utvecklingsdel. Shimara (1998) menar att Japan och USA skiljer dig åt på det
här området och att man i USA tillmäter elevernas kognitiva utveckling ett
mycket större värde. En annan skillnad är att USA har ett mångtydigt och
decentraliserat skolsystem till skillnad från Japans enhetliga och centralt reglerade. De båda skillnaderna visar sig dessutom i schemats roll i skolan. I
USA ses det som ett lokalt påverkbart pedagogiskt verktyg för att försöka
optimera elevernas studieresultat. Härnäst redogörs för några framträdande
drag i den nordamerikanska forskningen kring blockscheman kontra traditionella scheman.

Schematyper i ett decentraliserat skolsystem - exemplet
USA
Flera författare menar att under 1980- och 1990-talet ökade intresset för och
reformtrycket på hur skolor i USA organiserar elevernas tid, och i två nationella kommissionsrapporter ifrågasattes hur effektivt lektionstiden egentligen
användes (Arnold, 2002; Gullat, 2006; King Rice, Croninger & Roellke,
2002; Lawrence & McPherson, 2000). En del av kritiken riktades mot det
traditionella schemats dominanta roll där elever under en uppdelad skoldag
får gå från ett ämne till ett annat (King Race m.fl., 2002). Det traditionella
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schemat ansågs kunna utgöra ett hinder för pedagogiska innovationer (jfr
med DS 1999:1, och hur timplanen betraktades i Sverige inför försöksverksamheten med slopad timplan) och eventuellt bidra till elevers skolproblem
(Canday & Rettig, 1995). Skolor uppmuntrades därför att pröva på andra
schemavarianter och personalen började fråga sig om det traditionella schemat är det bäst lämpade för att möta elevers och lärares behov (Lawrence &
McPherson, 2000).
Med traditionella scheman avses vanligtvis scheman med ungefär sex till
sju lektioner, om 45-55 minuter, per dag (Arnold, 2002). Blockscheman finns
i flera varianter (4x4, A/B-block, Copernican plan osv, se Zepeda & Myers,
2006). Det gemensamma för dem är att man under en period ordnar undervisningen av vissa kurser/lektioner i längre (85-100 min) men färre lektionspass. Efter en bestämd tid byter sedan eleverna block och läser andra kurser/lektioner enligt samma tidsallokering. Tanken är att blockscheman ska
reducera skoldagens fragmentisering och minska det totala tidsbortfallet
mellan lektionsbyten då elever gång på gång ska avbryta vad de gör, kanske
byta sal, och börja ägna sig åt något annat (King Race m.fl., 2002).
Allmänt betraktas blockscheman som en reformstrategi för att komma
bort från det traditionella schemat och därigenom påverka hur lärare undervisar och vad elever lär sig (Zepeda & Myers, 2006). Skälen till att frångå det
traditionella schemat varierar från skola till skola, och kan vara allt från att
höja betygssnittet till att uppmuntra elevernas egna val av ämnen eller kurser
(Gullat, 2006). Enligt Gruber & Onwuegbuzie (2001) är blockscheman allmänt utbrett i USA och ungefär 40-50% av high schools har icke traditionella
scheman.
Blockscheman kontra traditionella scheman
Den mesta forskningen om alternativa scheman faller inom de två breda områdena: (a) schemats betydelse för undervisningspraktiken och (b) schemats
effekter på elevers prestationer, attityder och beteenden (Veal & Flinders,
2001). I korthet kan resultaten summeras med att: (a) en del studier visar att
blockscheman påverkar undervisningens innehåll och arbetssätt medan andra
studier visar att de inte gör någon större skillnad; (b) en del studier hävdar att
blockscheman bidrar till bättre elevprestationer, högre närvaro och bättre
klassrumsklimat. Men det finns också studier som tyder på att det inte är
några avgörande skillnader mellan elever med traditionella scheman respektive blockscheman i de här avseendena. Både Zepeda & Mayers (2006) och
Gullat (2006) konstaterar i sina forskningsöversikter att resultaten till övervägande del när det gäller blockscheman kontra traditionella scheman är motstridiga. En försvårande omständighet i sammanhanget – för att kunna vär-
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dera resultat och dra slutsatser – är att hittills genomförda schemastudier allt
för ofta har ofullständiga metodologiska beskrivningar (Zepeda & Myers,
2006). Svårigheterna att med säkerhet kunna uttala sig om en enskild faktors
betydelse för undervisningspraktiken och elevers prestationer torde också ha
betydelse för den motstridiga resultatbilden.
Trots bristen på entydiga forskningsresultat menar Zepeda & Mayers
(2006) utifrån sin analys av 58 empiriska studier om blockscheman att det går
att dra två generella slutsatser. Den första är att både lärare och elever överlag
tycks uppskatta och vara positivt inställda till användningen av blockscheman. Både lärare och elever rapporterar att lärar-elevinteraktionen ökar
och för elevernas del kan det röra sig om att de tycker sig få mer individuell
uppmärksamhet och mer tid till djupare och mer ingående lärande. I en studie
av en skola där man parallellt använde tre typer av scheman, traditionellt,
block och en mellanvariant (hybrid) fann Veal & Flinders (2001) att typen av
schema bl.a. hade betydelse för undervisningsmetoder och lärar-elev relationen. Elever med block- och hybridscheman menade att de lärde känna sina
lärare bättre och att de mötte en större variation av arbetssätt än eleverna med
traditionella scheman. Trots att resultaten inte var helt igenom entydiga anser
ändå Veal & Flinders (2001) att de utifrån sina fynd kan dra slutsatsen att
ändringar i schemat har betydelse för undervisningspraktiken därför att skolor ofta har att förhålla sig till schemaändringar och vad de kan tänkas leda
till för undervisningen.
Något att beakta i förhållande till Zepeda & Meyers första konklusion
(att lärare och elever är positiva till blockscheman) är vad Marchant & Paulson (2001) har uppmärksammat. De har via skattningsformulär och fokusgrupper funnit skillnader på gruppnivå mellan elevers inställningar. Elever
med högre betyg gynnas mer av och är mer positivt inställda till blockscheman än elever med lägre betyg. Lågpresterande elever med sämre relationer till sina lärare är i större utsträckning negativa till blockscheman. Elever i den senare gruppen anser att det är svårare att behålla koncentration och
organisera tiden under de långa blocklagda lektionspassen gentemot den sedvanliga strukturen. Blockscheman tycks missgynna vissa elevgrupper och
ställer krav på att lärare behöver lära sig hur de ska nyttja de längre lektionerna på ett fruktbart sätt för alla elever (Marchant & Paulsson, 2001).
Den andra generella slutsatsen Zepeda & Mayers (2006) drar av sin analys är att betyg och betygssnitt stiger i och med att blockscheman införs. Det
är ovisst varför betygen stiger men det skulle kunna hänföras till förändringar
i undervisningsinnehåll eller i lärarnas sätt att bedöma och betygssätta. Att
blockscheman generellt sett skulle bidra till högre betyg framstår som anmärkningsvärt med tanke på att det i några fall till och med har visat sig att
elever med blockscheman har presterat sämre än elever med traditionella
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scheman inom ett flertal ämnesområden t.ex. matematik, biologi, engelska
och historia (se t.ex. Gruber & Onwuegbuzie, 2001; Lawrence & McPherson,
2000).

Avslutande reflektioner rörande relationer mellan skolans styrning, schemat och undervisning
Framställningen ovan kan ge ett intryck av ett direkt och oproblematiskt
samband mellan tidsallokering, schema och undervisning, men så är naturligtvis inte fallet. Det faktum att en beteckning byts ut eller att några lektioner
förlängs leder inte i sig till förändringar i klassrummet. Däremot kan de bidra
till ändrade intentioner och betingelser som i sin tur har betydelse för lektionernas genomförande, elevers upplevelser och lärande. Mot bakgrund av de
internationella utblickarna kan några fynd och insikter med bäring för forskningsintresset poängteras.
1. Ett större lokalt inflytande över undervisningstiden kan få mer eller
mindre betydelse i praktiken. Vissa skolor gör inga eller mindre avsteg
från det traditionella innehållet på schemat, andra gör större ändringar,
men generellt leder ett större lokalt ansvar till en större variation av
scheman och en mer diversifierad undervisning i relation till formella
kursplaner (Stevenson & Baker, 1991).
2. I såväl centralt styrda som mer decentraliserade skolsystem fyller schemat en viktig funktion för att organisera elevers undervisning med avseende på innehåll och hur den bedrivs. Schemat ses som ett viktigt pedagogiskt redskap för att påverka undervisningen.
3. En ökad temporal decentralisering ökar diversiteten på scheman och i
undervisningsinnehåll.
Givet den refererade forskningen ovan bör man kunna förvänta sig att när
skolor i Sverige lämnar den nationella timplanen kommer det att få betydelse
för både deras scheman och undervisning. Men vilken betydelse det får i så
fall är inte lika lätt att predicera. Blir det i form av icke traditionella schematyper som är utbrett i USA? Eller kommer icke-akademiska beteckningar få
en betydande plats på schemat som i Japan och Finland? Vilka blir det i så
fall och i vilken omfattning? Hur kan undervisningen komma att gestalta sig
för elever där den erhållna friheten utnyttjas i form av ändringar på schemat?
Frågorna är relevanta i förhållande till kunskapsintresset i föreliggande avhandling.
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4. Teoretisk referensram
Det här kapitlet består av tre avsnitt. Först en redogörelse för användningen
av ett didaktiskt perspektiv. Därefter följer ett parti om Bernsteins begreppspar klassifikation och inramning som är ett centralt verktyg för att analysera
och diskutera avhandlingens resultat. Avslutningsvis förtydligas avhandlingens perspektiv och utgångspunkter.

Ett didaktiskt perspektiv
Kunskapsintresset i avhandlingen är riktat mot att undersöka hur skolor utan
timplan benämner och fördelar tid till lektioner, samt hur elever upplever
denna undervisning. Att studera undervisningssituationens innehåll och förlopp kan hänföras till didaktikens domäner (Dahlgren, 1990). Didaktiken är
traditionellt sett en gren av pedagogiken för systematiska studier av undervisning–instudering–lärande. Noterbart är att den tyska och nordiska didaktiken i första hand behandlar frågor om utbildningsfilosofi, läroplansteori och
undervisningsprocessen (Kansanen, 2002).
Begreppet didaktik, en översättning från tyskans die Didaktik, har brukats
sedan 1600-talet och likställs ofta med undervisningslära eller konsten att
undervisa (Kansanen, 2002; Kroksmark, 1989). Men med tre historiskt sett
framträdande skolbildningar, en anglosaxisk, en kontinental och en nordisk,
som skiljer sig åt finns det ingen internationell konsensus kring vad begreppet didaktik eller dess amerikanska motsvarighet curriculum står för
(Gundem & Hoppman, 1998). I den nordamerikanska diskursen används
sällan begreppet didaktik utan där sorteras istället den typen av forskning och
texter in under pedagogisk psykologi och läroplansteori (Kansanen, 2002).
Genomgången och framställningen av didaktikbegreppet och ett didaktiskt
perspektiv begränsas här till att i första hand belysa ett nordiskt synsätt och
förhållningssätt.
Enligt Kroksmark (1989) ter det sig omöjligt att på ett enhetligt sätt definiera didaktikbegreppet och dess användning genom historien. Helt klart är i
alla fall att didaktik alltid har med undervisning att göra, och att två huvudfrågor går att urskilja. De båda frågorna, vad som ska utgöra undervisningens
innehåll eller innehållsområde samt hur innehållet ska behandlas, utgör
didaktikens klassiska frågor.
Dahlgren (1990) innesluter dem också när han räknar upp, vad han menar
är, didaktikens tre centrala frågor. Förutom vad och hur, som han benämner
för selektionsfrågan respektive kommunikationsfrågan, lägger han till legitimitetsfrågan, dvs. varför ska ett visst kunskapsområde tilldelas utrymme i ett
undervisningssammang. Jank & Meyer (1997) hävdar att det behövs ytter-
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ligare frågor (vem? vad? när? med vem? var? hur? genom vad? varför? och
för vad?) för att göra didaktikbegreppet rättvisa. En hållning Kroksmark
(1989) ställer sig tveksam till. Att ställa dylika frågor ser han snarare som ett
uttryck för ett yrvaket intresse där didaktiken ses som något nytt. De två klassiska frågorna (vad och hur) är de centrala menar han, vilket också framskymtar hos Carlgren (1997) som med ett didaktiskt perspektiv menar att
man ser på klassrumspraktiken i relation till urval, organisering och ”förmedling” av skolkunskaper.
Undervisning och didaktik är intimt förknippade med varandra och
Kroksmark (1997) beskriver undervisningens didaktiska kvalitet på följande
sätt:
Undervisningens och lärandets didaktiska kvalitet har, som jag antytt
ovan, åtminstone två integrerade men var för sig påverkbara inslag. Det
ena har att göra med vad läraren undervisar om och vad eleven lär sig
(som en effekt av undervisning). Det andra sammanhänger med hur läraren undervisar och hur eleven lär sig (som en effekt av undervisning)
(Kroksmark, 1997, s 89).

Återigen framträder undervisningens innehåll och hur eleverna möter det som
centrala didaktiska kvaliteter. Vad som också utmärker undervisningens och
lärandets didaktiska kvalitet är vad och hur eleverna lär sig som en effekt av
undervisningen. Vad och hur elever lär sig av undervisningen beror följaktligen av dess innehåll och genomförande. Enligt Kroksmark (1989) rör man
sig här didaktiskt sett på kontextuell beskrivningsnivå, eller vad han benämner den innehållsspecifika nivån. På den nivån studeras val av undervisningsinnehåll inom ett avgränsat område såväl som hur det innehållet behandlas. Som jag förstår Kroksmarks (1989) användning av begreppet inrymmer det både en konkret och en abstrakt dimension. Med den konkreta
dimensionen åsyftas hur eleverna arbetar med ett avgränsat innehåll, och med
den abstrakta dimensionen avses hur de mentalt eller kognitivt uppfattar och
förstår det innehållet. Systematiska studier av innehållsspecifika frågor kan
ske antingen med en deduktiv ansats med stöd i den allmändidaktiska
läroplansforskningen eller i form av mer induktivt inriktad klassrumsforskning. Den senare varianten nyttjar klassrumsobservationer eller elevintervjuer för att utvinna kunskap om hur innehåll bör väljas i den vardagliga
undervisningen.
Innan uttalanden kan göras om undervisningens eventuella effekter (jfr
abstrakta dimensionen) behöver innebörden i selektionsfrågan och kommunikationsfrågan (jfr konkreta dimensionen) klarläggas. Att studera effekter av
undervisning med avseende på elevers lärande och med säkerhet kunna uttala
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sig om dessa ligger utanför den här studiens ram, såväl vad gäller kunskapsintresse som forskningsdesign. Undervisning påverkas av otaliga faktorer,
och den faktorkomplexiteten bidrar till att det är mycket svårt att uttala sig
om exempelvis effekter av en viss undervisningsmetod (Jank & Meyer,
1997). Mot bakgrund av resonemangen ovan kan de effekter undervisningen
har för elevernas lärande förväntas bero bland annat på hur undervisningen
och dess innehåll och metoder förstås och upplevs av eleverna i fråga. Lärare
har dessutom möjligt att påverka valet av innehåll såväl som hur det ska behandlas, i synnerhet i skolor utan timplan. Kroksmark (1997) påpekar att
valda undervisningsmetoder är identifierbara för elever i grundskolans senare
år. Motsvarande torde dessutom kunna antas gälla för lektioners innehåll.
Kroksmarks (1989) sätt att skriva fram den innehållsspecifika didaktiken
som innehåll och metod, och dess tillhörande forskningsområde sammanfattas, som jag ser det, mycket väl av följande formulering av didaktik av
Menck ”’Didaktik’ describes knowledge about classroom work in schools”
(Menck, 2000, s 23). En intention med didaktisk forskning, eller mer specifikt innehållsspecifik didaktiks forskning, är således att generera kunskap om
vilket innehåll (vad) och på vilka sätt (hur) elever bedriver klassrumsarbete
(lektionsarbete) i skolan.
Frågor av det här slaget är i sig inte nya. Menck (2000) refererar till
Rumpf (1969) som för drygt 30 år sedan hävdade att trots betydande forskning så hade inte undervisningens innehåll ifrågasatts, och frågan han väckte:
Vad är undervisningens innehåll?, är fortfarande aktuell anser Menck. Han
bryter också ned den frågan i delfrågor som ”what can a particular content
signify to the students who deal with it in their lessons and classes?” (Menck,
2000, s 55), och uppmärksammar därigenom vilken betydelse undervisningens innehåll har för elever.
Tio år efter Rumpf vidhöll Goodlad (1979) betydelsen av att empiriskt
undersöka och kartlägga ”what are children and youth taught in school?”
(Goodlad, 1979, s 29). I likhet med Menck betonar han värdet av att beakta
elevernas bild och förnimmelse av skolans undervisning. Goodlad (1979)
anser att det är ironiskt att elevers erfarenheter i stor utsträckning negligeras
när det fattas beslut om skolans innehåll och utformning (jfr läroplaner), och
att det är ont om studier om elevers erfarenheter av alla de lektioner de är
med om. Även Ben-Perez (1990) understryker värdet av att den befintliga
kunskapsbasen om undervisning berikas med insikter om elevers personliga
upplevelser av undervisningstid och vilken betydelse undervisning har för
dem. Därmed har vi också närmat oss avhandlingens problemområde och de
frågeställningar det ger upphov till. För att studera och besvara frågor om
undervisningspraktiken och lektionsbenämningars innebörder och uttryck
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förefaller det motiverat att utgå från ett didaktiskt perspektiv, och att göra det
utifrån de två centrala frågorna vad och hur.
Englund (1997, 1998) delar in den svenska didaktiska forskningen från
tidigt 80-tal och framåt i smal didaktik respektive bred didaktik. Englund
(1998) anser att den smala didaktikens forskning har sina rötter inom den
kognitiva psykologin samt är nära förknippad med den fenomenologiska ansatsen. Den är huvudsakligen inriktad mot kvalitativa skillnader i elevers
lärande inom ett givet skolämne. Den breda didaktiken, nära kopplad till den
svenska läroplansteorin, bärs upp av tre kronologiskt ordnade stadier. Det
första stadiet baseras på traditionell utbildningssociologi, och liknar den
smala didaktiken. Intresset är riktat mot hur effektivt innehåll (vilket tas för
givet) och elever organiseras. Inom det andra stadiet inkorporeras den nya
utbildningssociologin där innehållet i skolan och undervisningsprocesser
analyseras utifrån perspektiv på social kontroll, legitimitet och social reproduktion. Målet är att visa utbildningens faktiska tillstånd snarare än att ge
didaktiska rekommendationer (jfr stadie 1). Det tredje stadiet skiljer sig gentemot det andra genom att man istället för att se skolans innehåll som socialt
kontrollerande och reproducerande söker analysera fram möjliga sätt att tolka
det och skapa mening. Den centrala didaktiska implikationen i det tredje stadiet är att ”content is looked upon as being permanently under construction
and that different ways of choosing, defining and giving the content different
meanings are constantly present” (Englund, 1997, s 268). Den breda didaktikens tredje stadium är från en historisk-samhällelig dimension inriktat mot
skillnader i hur innehåll och undervisningsmetoder tolkas och väljs ut, från
utbildningspolitiken via styrdokument till lärares konkreta val i skolpraktiken.
I likhet med forskningsfrågorna i den här avhandlingen betonas inom det
tredje stadiet frågor om urval av utbildningsinnehåll, hur det kontextualiseras
i undervisningen och vilka meningar det får för elever. Den didaktiska forskningen vilar här på antagandet att de här valen är av avgörande betydelse för
undervisning och lärande (Englund, 1997). Det är tillika ett grundläggande
antagande för min användning av ett didaktiskt perspektiv. Däremot är inte
det tredje stadiets filosofiska, deliberativa och samhälleliga ingångar eller det
andra stadiets makt- och kontrollperspektiv framträdande i den här avhandlingen. Under rubriken studiens perspektiv och grundläggande utgångspunkter förtydligas och utvecklas de här frågorna vidare.

Klassifikation och inramning
Att välja ett perspektiv är att välja en synvinkel eller ett betraktelsesätt. Valet
av det didaktiska perspektivet ovan riktar uppmärksamheten mot undervis-
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ningens vad- och hurfrågor på en konkret och kontextuell nivå. De är tillika
två centrala läroplansfrågor på en mer abstrakt och dekontextualiserade (se s
16) nivå. I en skola med timplan utgör timplanen och schemat en brygga
mellan de båda nivåerna. Schemat omsätter konkret timplanens anvisningar
om vilka ämnen och aktiviteter eleverna ska möta i skolan och på vilka sätt
och i vilken mån lektioner, ämnen och aktiviteter ska vara relaterade till varandra. Vad händer i de här avseendena på schemat och i skolpraktiken när
timplanen tas bort? Hur kan man förstå eventuella förändringar och vad betyder de för eleverna? Ett sätt kunna svara på dylika frågor och synliggöra och
analysera lektioners innehåll och former för kommunikation är att använda
Bernsteins begrepp klassifikation och inramning. De båda begreppen kan
med fördel användas för att analysera timplaner och timplaneutveckling
(Torper, 1982).
I sin text On the classification and framing of educational knowledge undersökte Bernstein (1971, 1973) hur kunskaper i läroplaner/kursplaner ordnades och ramades in (framed) i utbildningspraktiker. Bernstein introducerade en uppsättning begrepp och en kodteori för analys av hur stoffinnehållet
i skola och utbildning organiseras, bearbetas och spelar en roll i upprättandet
av maktrelationer och kontrollmekanismer. Det är en utbildningssociologisk
strukturellt inriktad teori om kulturell produktion och reproduktion och
Bernstein (1973) menar att hans typologi kan appliceras för analyser på såväl
makro- som mikronivå. Två av teorins fundamentala byggstenar är begreppen
klassifikation (classification), hämtat från Durkheim, och inramning
(framing), hämtat från den symboliska interaktionismen. I Bernsteins
(1996/2000) tappning har de båda begreppen omdefinierats så att de kan
användas för analyser av aktiviteter och skeenden i skolpraktiken.
Klassifikation hänvisar till förhållandet mellan innehållsliga kategorier
och i vilken grad de är isolerade och avgränsade från varandra. Begreppet
syftar på principen bakom relationen mellan kategorier och kan användas för
att undersöka gränser och relationer mellan kategorier, oavsett om det rör sig
om institutioner, ämnesstoff eller individer. Inom skolan åsyftar klassificering exempelvis de gränser som konstrueras och rekonstrueras mellan
olika årskurser, ämnen eller lärare och elever. Klassifikationen kan vara stark
eller svag. När klassifikationen är stark är kategorierna isolerade och markant
åtskilda från varandra. Det råder då skarpa och tydliga gränser mellan skilda
enheter som ämnen, lektioner eller grupper. När klassifikationen är svag är de
innehållsliga gränserna diffusa och vaga och varje kategori är inte så unik och
särskild från övriga kategorier (Bernstein, 1996/2000; Bernstein, 1983;
Bernstein, 1973).
På vilket sätt eller under vilka former ett innehåll kommuniceras är enligt
Bernstein en fråga om inramning. I skolan är lärare och elever involverade i
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en process av överföring och tillägnan, och inramning åsyftar den bakomliggande principen för den pedagogiska kommunikationen. Inramning gäller
vem som kontrollerar vad i undervisningen. ”Framing refers to the control
over:
•
the selection of the communication;
•
its sequencing (what comes first, what comes second);
•
its pacing (the rate of expected acquisition);
•
the criteria; and
•
the control over the social base which makes this transmission possible” (Bernstein, 1996/2000, s 12-13).
Begreppet hänvisar till den grad av kontroll lärare och elever har över vad
som görs tillgängligt i undervisningen och rör kommunikationsformer, urval,
sekvensering, tempo i lärandet, bedömningskriterier och den sociala grunden
för kommunikationen. Det handlar om vilka regler som gäller för när, hur och
om vad som kommunikationen ska ske.
Vid stark inramning har läraren kontroll över urval, organisation och arbetstakt. Vid svag inramning lämnas ett synbart större utrymme för elevernas
kontroll över de här spörsmålen. En kärnfråga i svag inramning är att elevernas vardagskunskaper kan utgöra ett legitimt innehåll i och bidrag till undervisningen (Dimitiadis & Kamberelis 2006). Bernstein (1996/2000) påpekar
att en aspekt, t.ex. sekvensering, kan ha svag inramning och övriga aspekter
kan ha stark inramning. Bernsteins begreppspar klassifikation och inramning
är således ett redskap man kan begagna sig av för att undersöka och synliggöra gränser och relationer mellan lektioner och undervisningspraktiker.
Islings (1988) tolkning av Bernsteins begrepp klassifikation och inramning i förhållande till undervisning är att det förra motsvarar undervisningens innehåll och det senare dess form/metod. En strikt ämnesuppdelning,
efter akademiskt mönster, där innehållet inordnas i en tydlig ämnesstruktur
motsvarar en stark klassifikation av undervisning. Om undervisningen
karaktäriseras av klart definierade och uttalade arbetsmoment och prestationskrav för eleverna, och tydligt avgränsade roller mellan lärare och elever
är det i sin tur ett exempel på stark inramning. Svag klassifikation och inramning uppnås när ämnesstrukturer och rollfördelning försvagas och blir diffusare, samt att undervisningen blir mer elev- och intressestyrd (Isling, 1988).
Kallós (1978) gör en liknande tolkning och sammanfattar de två begreppens
båda positioner på ett målande sätt. Stark klassifikation är när ämnen eller
ämnesdelar hålls klart isär och svag klassifikation är när gränserna är oskarpa
och innehåll flyter samman. Stark inramning innebär begränsade valmöjligheter, medan svag inramning motsvaras av en räcka valmöjligheter.
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Bernstein hävdar att ”klassifikation säger oss något fundamentalt om förhållanden mellan de kategorier, som skapar skolans kontext, och att inramning säger oss något fundamentalt om den form innehållet i överföringsprocessen har” (Bernstein, 1983, s 24). Både klassifikationen och inramningen kan variera och vara antingen stark (+) eller svag (-). Det ger fyra
möjliga utfall om en pedagogisk praktik analyseras med de båda begreppen
(Se Figur 4).
Stark klassifikation(+)

Svag inramning (-)

Stark inramning (+)

Svag klassifikation (-)
Figur 4. Kombinering av klassifikation och inramning.

De fyra kombinationerna benämner Bernstein (1983) utbildningens koder. En
kod bestäms av klassifikationens respektive inramningens betydelse och
deras förhållande till varandra. Den andra kvadranten i Figur 4 motsvarar
samlade koder (collective code) där tydliga och starka gränser mellan kategorier är den överordnade principen. I tredje kvadranten, med svag klassifikation och svag inramning, återfinns integrerade koder (integrated code) där
tidigare starka klassificeringar underordnas en annan struktureringsidé vilket
ger diffusa och upplösta gränser. Undervisningskoderna bestäms alltså av
klassifikationens och inramningens styrka. Bernstein skriver att ”en kod är en
reglerande, en outtalad, förvärvad princip, som integrerar relevanta innebörder, former för deras förverkligande och de sociala sammanhang (kontexter) som framkallar dem” (Bernstein, 1983, s 28). Förändringar i koderna
förändrar också kontexten och vad som i en pedagogisk praktik räknas som
meningsfullt. De underliggande koderna har bäring på hur innehåll framställs
och kommuniceras i den pedagogiska praktiken. Den praktik som i sin tur
direkt konstituerar elevernas upplevelser av skolan, och där olika principer
och koder ger olika erfarenheter (Bernstein, 1983). Bernstein relaterar också i
sin teori om de båda begreppen, klassifikation och inramning, till hur makt
och kontroll reproduceras. Då makt och kontroll inte inryms explicit i
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problemområdet eller är aktuella perspektiv i avhandling utelämnas de
resonemangen här.
Bernstein (1996/2000) påpekar att klassifikation och inramning har använts av forskare och kan användas fristående från övriga delar av teorin för
analyser av klassrumspraktiken och läroplaner, fast det inte var hans tanke
med begreppen och teorin. Den ovan presenterade begreppsapparaten har
använts för att analysera diverse utbildningssystem världen över. Analyserna
visar att en del av dessa tydligt avgränsar relationerna mellan skolämnena
och kontrollerar lärarnas och elevernas möjlighet att reartikulera dem. Medan
andra utbildningssystem har öppnare gränser mellan ämnen och inbjuder
lärare och elever att omforma dem i skolpraktiken (Dimitiadis & Kamberelis,
2006). Begreppen tycks således användbara för analyser av undervisningens
innehåll och transformering. Poängen med att välja Bernsteins begrepp (Figur
4) i den här avhandlingen är att de kan utgöra ett verktyg för att analysera och
diskutera de empiriskt grundade resultaten och uppnå en bättre förståelse av
vad som händer med schemats innehåll i undervisningspraktiken under vissa
lektioner i skolor utan timplan. Begreppen kan bidra till att synliggöra, tolka
och problematisera de tidsmässiga val försöksskolorna har gjort.
Begreppsparet klassifikation och inramning är grundläggande och centralt
i Bernsteins teoretiska resonemang om hur kunskap organiseras och transformeras. Med klassifikation avses i första hand i den här avhandlingen de
gränser och relationer som finns mellan lektioner med olika schemabeteckningar. En stark klassifikation motsvaras av tydligt separerade och differentierade lektioner (jfr traditionellt ämnesschema), och en svag klassifikation av
svaga gränser där skilda lektioner kan vara innehållsmässigt överlappande
eller integrerade med varandra. Med inramning avses främst hur den pedagogiska kommunikationen av lektionsinnehållet gestaltar sig, dvs. i vilken
form det behandlas och i vilken mån lärare och elever har kontroll över undervisningssituationens utformning. Stark inramning motsvarar liten kontroll
och inflytande, medan en svag inramning lämnar större utrymme för elevernas inflytande över lektionsinnehåll och kommunikationsformer.
I en genomgång och diskussion av Bernsteins begrepp och teori lovordar
Sadovnik (1991) dess analytiska användbarhet och betydelse för att förstå utbildningsprocesser men han påpekar samtidigt bristen på empiriskt stöd. Han
efterlyser därför mer empiriskt inriktade studier utifrån Bernsteins teori och
modeller. Två problem Sundberg (2005) uppmärksammar med Bernsteins
teoribildning, är vad han kallar för nivådelningsproblemet och tolkningsdynamik. Han menar att man utifrån Bernsteins teorier kan sluta sig till att
central tidsreglering (jfr timplaner) konsoliderar en stark inramning med tillhörande makt- och kontrollmönster. Däremot ger Bernstein med sina teorier
föga vägledning om vad en svagare klassifikation (t.ex. en slopad timplan)
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innebär för dessa mönster. Sundberg (2005) tillägger att ”det finns en problematik som rör hur förändringar i klassifikation och inramning på ett
struktureringsplan ska förstås och ges förklaringsvärde på skolnivå” (s 58).
Likt Sadovnik (1991) uppmärksammar Sundberg bristen på teorins empiriska
och praxisnära förankring och han ifrågasätter också dess analytiska användbarhet gentemot skolpraktiken. Det är på samma nivå, den praxisnära,
Bernsteins problem med tolkningsdynamik uppträder. Här menar Sundberg
att senare tids forskning har visat att strukturfunktionalistiska synsätt är otillräckliga för att förstå kulturella reproduktionsprocesser inom institutioner.
Man behöver därför dessutom tillfoga mer tolkande ansatser, vilka tar hänsyn
till skilda aktörers erfarenheter. Mer specifikt anser Sundberg (2005) att ”det
kan därför riktas kritik mot att skolprocessers inre dynamiska aspekter såsom
de uppfattas och förstås av lärare och elever, inte i tillräcklig grad tagits i
beaktande hos Bernstein” (s 58).
Ett sätt att förhålla sig till de här båda teoretiska bristerna är att istället för
att försöka teoretiskt predicera, ta sikte på att analysera empiriskt, och att
komplettera det strukturalistiska synsättet med att beakta aktörers (läs elevers) röster och erfarenheter. Det är också det förhållningssätt jag valt att
begagna mig av och som kommer till uttryck i avhandlingens didaktiska perspektiv. Det didaktiska perspektivet har en tydlig koppling till Bernsteins
båda begrepp klassifikation och inramning, men är med utgångspunkt tagen i
de didaktiska innehålls- och kommunikationsfrågorna inriktat mot en praxisnära och kontextuell beskrivningsnivå. Avsikten med det didaktiska perspektivets utformning är att både beakta schemat och lektionernas strukturella
komponenter och uppmärksamma motsvarande undervisningsprocesser som
de uppfattas av eleverna (aktörer). Analyser med Bernsteins begrepp kan
bidra till en djupare förståelse för vad de resultat som genereras inom det
didaktiska perspektivet betyder.
Ett alternativ till det didaktiska perspektivet och Bernsteins båda begrepp
som övervägdes under arbetes gång var det händelselogiska perspektivet. Ur
ett händelselogiskt perspektiv försöker forskaren förklara handlingar genom
att undersöka mötet mellan aktörers avsikter och situationers möjligheter (jfr
Halldén, 2002; Lindblad, Lindhe & Naeslund, 1999). Jag finner perspektivet
fruktbart till exempel för att analysera och förstå intentioner och handlingar
(t.ex. val på schemat och i undervisningen), men det bygger primärt på att
man utgår ifrån lärares föreställningar och perspektiv. Därför valdes det bort i
och med att studien riktades mot elevernas undervisningspraktik (jfr experiential curricula enligt Goodlad, 1979).
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Studiens perspektiv och grundläggande utgångspunkter
Avhandlingens perspektiv utgår ifrån didaktikens selektionsfråga (vad skall
utgöra undervisningens innehåll?) och dess kommunikationsfråga (hur skall
undervisningsinnehållet bearbetas?), men skallformuleringen tas här bort och
frågorna ställs istället som (a) vad utgör undervisningens innehåll? och (b)
hur bearbetas undervisningens innehåll? Vad och hur-frågorna ses dessutom
som intimt förknippade med varandra men möjliga att urskilja och separera
analytiskt och återge deskriptivt. Selektionsfrågan (vad) är i likhet med
Bernsteins begrepp klassifikation inriktat på undervisningens innehåll. På
liknande sätt är kommunikationsfrågan (hur) jämförbar med begreppet inramning när det gäller undervisningens utformning. I sin översättning av det
senare begreppet inrymmer Isling (1988) både metod och form. Det inrymmer så att säga två hur-aspekter. Dels på vilket sätt (hur arbetar eleverna),
dels i vilken form (hur organiseras eleverna) innehållet behandlas i skolpraktiken.
Perspektivets beskrivningsnivå utgörs av den innehållsspecifika nivån.
Det innebär att vad- och hurfrågorna fokuseras på en konkret och kontextuell
nivå snarare än en abstrakt och generell. Tidigare beskrevs hur Kroksmark
(1989) redogör för hur de didaktiska frågorna har hanterats och beforskats
utifrån i huvudsak två skilda syn- och förhållningssätt, varav det första är att
betrakta som deduktivt och icke-empiriskt och det andra som induktivt och
empiriskt, och på en skala mellan de båda ytterligheterna placeras den här
studien och dess didaktiska perspektiv betydligt närmare det senare förhållningssättet. I relation till skolans praktik har didaktiken av tradition två intressen, dels normativa och föreskrivande, dels deskriptiva, analytiska och
vetenskapliga intressen (Arfwedson, 2003). I det här avhandlingen intas det
didaktiska perspektivet utifrån det senare intresset, dvs. med deskriptiva och
analytiska ambitioner. Perspektivets funktion är att rama in frågeställningar,
fokusera studieobjekten och att vägleda analysen och därigenom ge ramar
och stöd för en explorativ kunskapsgenerering. Perspektivet tjänar som en
samlingslins i relation till avhandlingens forskningsproblem och syfte så att
studien får ett tydligare fokus.
Givet den tidigare beskrivningen av studiens problemområde och argumentation för att empiriskt undersöka schemabeteckningar och elevers lektionserfarenheter i skolor utan timplan, beskrivs i det här kapitlet det teoretiska ramverkets betydelse. Med ett didaktiskt perspektiv snävas studien av
och siktet riktas in på två centrala dimensioner av undervisningspraktiken.
Dimensionerna återfinns också i Bernsteins begrepp klassifikation och inramning. Den introducerade begreppsapparaten utgör avhandlingens teore-
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tiska referensram. Avhandlingens problemområde, didaktiska perspektiv och
teoretiska referensram leder fram till att forskningen vilar på följande
antaganden:
-

Undervisningens innehåll och hur det behandlas är centrala
aspekter för att beskriva och förstå vad som sker med avseende på skolarbete när elever har lektioner i skolan.

-

Undervisning och lektionstid ses som ett möte mellan två
subjekt (lärare och elev) där deras möjligheter att göra olika
val med avseende på innehåll och metod kan analyseras och
förstås mot bakgrund av bakomliggande principer för hur
stoffinnehåll organiseras och görs tillgängligt.

-

De val som görs av lektionsinnehåll och hur det organiseras
och kommuniceras har betydelse för elevernas erfarenheter
och upplevelser av undervisningen. Elever förväntas dessutom ha förmågan att uttala sig om de erfarenheter de har av
undervisningens innehåll och hur det har behandlats.

-

Frågor på den innehållsspecifika nivån är lämpliga att studera
med hjälp av benämningar på de dokument/scheman som
reglerar och samordnar elevernas undervisning, och
intervjuer av undervisningens deltagare.
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5. Forskningsdesign
Metodkombinerande forskning (mixed methods) är en forskningsansats som
lämpar sig väl att ta stöd av i denna studie. Inom metodkombinerande forskning försöker man blicka bortom eventuella motsättningar mellan kvalitativ
och kvantitativ forskning och istället öppna upp för ett mer pragmatiskt förhållningssätt. I det här kapitlet presenteras några centrala begrepp från det
metodkombinerande forskningsfältet för att förtydliga och förklara avhandlingens forskningsdesign. Kapitlet syftar även till att belysa och diskutera
avhandlingens metodologiska sammanhang och mitt förhållningssätt inför val
och användning av forskningsmetoder.

Kvantitativ och kvalitativ forskning - åtskiljt eller samverkande
Tidigare i avhandlingen har timplanens och schemats starka ställning för
skolans tidsallokering beskrivits. Även den starka kopplingen mellan timplan
och schema har uppmärksammats, där timplanen kan sägas sätta både kvalitativa (innehåll och relationer mellan innehåll) och kvantitativa (omfattning
och fördelning) avtryck på schemat. Från ett historiskt perspektiv innebar
således försöksverksamheten med slopad timplan att personal och elever vid
ungefär 1/5 av landets skolor gavs en i det närmaste unik frihet att själva
arrangera den formella undervisningstiden och tilldela innehåll till lektioner.
Ett faktum som gav upphov till avhandlingsarbetets inledande undran om hur
det ökade friutrymmet skulle komma att omsättas och vilka uttryck
(kvalitativa och kvantitativa) det skulle få på skolornas scheman. Vilka
lektioner kommer elevernas skoldagar att innehålla? Vad kommer att
schemaläggas? Kommer schemana i försöksskolorna skilja sig åt gentemot
scheman i skolor med timplan? I det här avhandlingsarbetet var det följaktligen lämpligt med ett tillvägagångssätt som inrymde både kvalitativa och
kvantitativa aspekter.
Enligt Gustavsson (2000) finns det inte endast ett slags vetenskaplig kunskap och vad som har ansetts känneteckna vetenskaplig kunskap har utvecklats under historiens gång. Inom samhälls- och beteendevetenskap har den
huvudsakliga debatten stått mellan en objektivistisk/positivistiskt hållning
respektive en konstruktivistisk/interpretativ hållning. Den förra inrymmer den
kvantitativa inriktningen och den senare den kvalitativa traditionen (Bryman,
1999; Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Tashakkori & Teddlie, 2007). Det är
inte ovanligt att de båda inriktningarna beskrivs eller ses som oförenliga
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motpoler sprungna ur artskilda paradigm (Brannen, 2005). Mycket av den
förda debatten förefaller gå ut på att fastslå vilken forskningsstrategi som är
bäst och där båda sidor försökt hävda den egna positionens överlägsenhet.
Istället för att ödsla kraft på den frågan menar Thomas & Brubaker (2007) att
forskare bör fråga sig: ”Which approach – quantitative, qualitative, or some
combination of both – will be most suitable for answering the particular
research question being asked?” (s 15). De förespråkar således en teknisk
hållning där metodvalet ska avgöras baserat på metodens lämplighet. Bryman
(2002) skiljer mellan en teknisk och en epistemologisk version i hur forskare
förhåller sig till att kombinera metoder.
I föreliggande studie blev det aktuellt att använda flera metoder och därmed fruktbart att välja en teknisk hållning. Det är i sig ingen banbrytande
nyhet att använda sig av olika forskningsmetoder, det finns det gott om
exempel på, men att definiera och etablera den approachen till ett eget metodologiskt område (mixed methods) är ett relativt nytt initiativ (Denscombe,
2007). Insamlad empiri kom att analyseras utifrån både kvalitativa och kvantitativa frågeställningar och de analyserna genererade dessutom nya forskningsfrågor. Under studiens gång visade det sig därför att forskningsfältet
metodkombination kunde bidra med värdefulla förhållningssätt, modeller och
begrepp för att genomföra studien och för att kommunicera hur den har
genomförts (se praktiskt perspektiv senare i kapitlet). I sammanhanget är det
viktigt att tänka på att indelningen i kvalitativ respektive kvantitativ metod är
en grov kategorisering av en betydande uppsättning diversifierade metoder.
De båda begreppen är paraplybegrepp och inrymmer var för sig en mängd
olika sätt att bedriva forskning. Dessutom är det viktigt att tillägga att begreppen kvantitativa och kvalitativa används på en rad sätt och kan syfta på
paradigm, övergripande perspektiv, forskningsstrategier, metoder eller typer
av data. Vanligtvis avses paradigm, metodologi eller metoder (Sandelowski,
2003).
Här följer nu en kortare beskrivning av centrala karaktärsdrag inom det
metodkombinerande forskningsfältet. Därpå redovisas vald forskningsdesign
och hur metoder har kombinerats.

Metodkombinerande forskning
Trots att det frekvent publiceras studier där både kvalitativa och kvantitativa
metoder används råder det ännu inte någon utbredd konsensus om ideal,
normer, definitioner och grundläggande terminologi (Denscombe, 2007;
Creswell, Plano Clark, 2007; Gutmann & Hanson, 2008). Några förslag på
övergripande beteckningar är; multimethod research, combining qualitative
and quantitative research och mixed models studies. Creswell m.fl. (2008)
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och Denscombe (2007) rekommenderar att forskarsamhället enas om termen
mixed methods, därför att ”mixed” inrymmer och täcker de väsentliga forskningsprocedurerna. I den här avhandlingen används begreppet metodkombination, som jag finner vara en lämplig översättning av engelskans
mixed methods.
Tänker man sig ett kontinuum med kvantitativ forskning i den ena änden
och kvalitativ i den andra utgör det här forskningsfältet merparten av området
mellan de båda ytterpolerna. Avsikten är inte att ersätta de traditionella
paradigmen, utan att överbrygga den tidigare schismen och utnyttja de båda
traditionernas styrkor (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Om det har funnits
(och finns) flera namnförslag för det här framväxande forskningsområdet, så
gäller det samma för definitioner. Tashakkori & Teddlie (2007) har gjort en
översikt av kännetecknande inslag för metodkombinerande studier och
baserat på denna föreslår de en inkluderande definition av mixed methods
vilken lyder enligt följande.
Research in which the investigator collects and analyzes data, intergrates
the findings, and draws inferences using both qualitative and quantitative
approaches or methods in a single study or program of inquiry. A keyword
in this definition is integration (Tashakkori & Creswell, 2007, s 4).

Jämför man föreliggande avhandlingsprojekt med Tashakkoris & Creswells
(2007) definition av mixed methods finner jag att det ligger innanför den
ramen. Avhandlingsprojektet innehåller både kvalitativa och kvantitativa
analyser, och de båda resultattyperna integreras på flera sätt och används
även för att dra slutsatser.

Några skäl till valet av metodkombination
Två skäl till valet av metodkombination i den här avhandlingen är att forskningsproblemet och de under forskningsprocessens gång uppkomna frågeställningarna inte kunde besvaras nöjaktigt med en metod, samt att kombinationen av metoder förbättrade möjligheterna att förstå och illustrera resultaten från de inledande analyserna. I båda dessa hänseenden är metodkombination användbart (Bryman, 2006; Creswell & Plano Clark, 2007).
Avsikten har dessutom varit att både fånga mer övergripande mönster vad
gäller försöksskolornas schemaanvändning och att utvinna mer fördjupade
kunskaper om enskilda schemabeteckningar. På den punkten erbjuder metodkombinerande forskning ett stöd då det inbegriper synsättet att ”the combination of qualitative and quantitative data provides a more complete picture
by noting trends and generalizations as well as in-depth knowledge of paticipants perspectives” (Creswell & Plano Clark, 2007, s 33).
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Ett annat skäl för metodkombination kan vara övertygelsen om att det bidrar
till en ökad forskningsmetodisk kvalitet. Två exempel Bryman (2006) ger på
det senare motivet är metodtriangulering och metodkompensation (genom att
kombinera metoder kan de uppväga varandras styrkor och svagheter).
Några nackdelar med metodkombination, som kan inverka menligt på
resultatens kvalitet, är att det ställer krav på att forskaren behärskar såväl
kvalitativa som kvantitativa tillvägagångssätt och att det ofta är tidsödande
och resurskrävande att använda sig av flera metoder (Denscombe, 2007). Det
gäller även i den här avhandlingen, där exempelvis de kvantitativa inslagen
har begränsats till deskriptiv och enklare analytisk statistik. Det är också viktigt att komma ihåg att valet av metodkombination inte innebär att allt är
möjligt utan det är det viktigt att klargöra hur och på vilka grunder metoder
väljs och i det här fallet även kombineras. För att lyckas med den föresatsen
har jag valt att ta stöd av begrepp och modeller inom det metodkombinerande
forskningsfältet. Härnäst kommer därför en fördjupning av de delarna när det
gäller metodkombinerande forskning.

Centrala metodologiska begrepp och modeller inom
metodkombination
I citatet med en definition av mixed methods ovan trycker Tashakkori &
Creswell (2007) på betydelsen av integrering vid den här typen av undersökningar. Det räcker inte med att samla in och analysera två separata typer
av data för att bedriva metodkombinerande forskning, utan de två angreppssätten måste integreras i betydande delar av forskningsprocessen. Integrering
utgör tillsammans med prioritet och sekvensering tre centrala dimensioner
vid studier där kvalitativ och kvantitativ metod kombineras (Bryman, 2006;
Creswell m.fl., 2008; Creswell & Plano Clark, 2007). Utifrån de tre
dimensionerna kan metodkombinerande studier beskrivas, karaktäriseras och
organiseras.
Sekvensering avser i vilken ordning data av skilda slag samlas in, analyseras
eller tolkas och svarar på frågan: Hur ska de kvalitativa och kvantitativa insatserna ordnas tidsmässigt? Frågan kan i huvudsak besvaras på två sätt,
simultant (+) eller sekventiellt (→). Simultant innebär att de båda metoderna
tillämpas i stort sett på samma gång, medan sekventiellt innebär att respektive datainsamling (och många gånger analys och tolkning) genomförs i
skilda faser. Det kan ske genom att kvalitativa data samlas in och analyseras
först och sedan de kvantitativa eller vice versa (Creswell m.fl., 2008; Creswell & Plano Clark, 2007). Symbolerna plus (+) och pil (→) introducerades
av Morse (1991) och har blivit vedertagna notationer inom mixed methods.
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Prioritet hänsyftar på hur respektive approach viktas eller värderas i forskningsdesignen. Det handlar om att fråga sig: Vilken relativ betydelse har
metoderna i förhållande till varandra? Antingen kan metoderna viktas lika
(lika status) eller så väger den ena tyngre och betonas mer (dominant status).
Med Morse (1991) nomenklatur utrycks den relativa vikten med versaler
(QUAN) och gemener (qual). Där versaler anger den mest betydelsefulla
metoden och gemener den minst betydelsefulla metoden i en viss design.
Quan och Qual är förkortningar för kvantitativ respektive kvalitativ. Vill vi
på svenska beskriva en metodkombinerad studie där metoderna används
parallellt och den kvantitativa är den viktiga, med Morse symboler, blir det
KVAN+kval. En strategi där båda anses lika viktiga men där den kvalitativa
kommer först uttrycks som KVAL→KVAN.
Hur en metodkombinerande forskare har prioriterat visar sig i studiens
filosofiska grundantaganden, begreppsapparat, syftesformuleringar, vilket
utrymme respektive metod ges och med vilken komplexitetsgrad respektive
metod används (Creswell m.fl., 2008; Creswell & Plano Clark, 2007).
Integrering slutligen rör sig om när och hur de kvantitativa och kvalitativa
inslagen förenas i forskningsprocessen. Det kan ske via forskningsfrågorna,
vid datainsamlingen eller i samband med analyser och tolkning (Creswell
m.fl., 2008). Creswell & Plano Clark (2007) föreslår tre övergripande strategier för integrering, de är sammanslagning av data eller resultat (merging),
sammankoppling mellan analys och datainsamling (connecting) och inbäddning av data på designnivå (embedded). Sammanslagning sker antingen i
samband med analysen av data eller efter analysen i tolknings- eller diskussionsfasen. Sammankoppling inträffar när analysen av en typ av data leder till
att – och på så vis kopplas samman med – en annan typ av data samlas in.
Sammankoppling kan visa sig i form av urvalsbeslut, formulering av forskningsfrågor eller instrumentutveckling. När det gäller inbäddning intar den
ena typen av data en supplementär roll till den andra. Den övergripande
forskningsdesignen är inriktad på en typ av data men kompletteras med andra
data.
De val en forskare gör med avseende på sekvensering, prioritering och
integrering är relaterat till och återspeglar sig i utformningen av den övergripande forskningsdesignen.
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Avhandlingens forskningsdesign
Det här avhandlingsprojektet kan med Morse (1991) symboler beskrivas
enligt följande: KVAL→kvan→kval. Data har samlats in och bearbetats
sekventiellt i tre på varandra följande faser, som är integrerade med varandra
genom sammankoppling. Då de inledande och övergripande frågorna var av
kvalitativ art och kvalitativa metoder har använts i två faser, och den
kvantitativa fasen har en låg komplexitetsgrad, är den kvalitativa den
dominerande forskningsinriktningen.
I Figur 5 redovisas en mer detaljerad uppställning över avhandlingsprojektets forskningsdesign och dess tre faser. Vid metodkombinerande
forskning återspeglar designen vilka avsikterna är gällande sekvensering,
prioritering och integrering (Creswell & Plano Clark, 2007). I form av rutor
återges de metodiskt centrala delarna och hur de är relaterade till varandra.
Till varje del (ruta) förtydligas kortfattat dels ingående procedurer (övre
raden vid respektive ruta), dels förväntat eller faktiskt utfall av de procedurerna (undre raden vid respektive ruta). Fas 1 beskriver insamlingen av elevscheman, hur dessa har analyserats kvalitativt och vilken betydelse resultaten
hade för de fortsatta metodvalen. Fas 2 motsvarar den kvantitativa bearbetningen och utfallet av den. De två inledande faserna utgör delstudie 1. De
fyra understa rutorna illustrerar de metodiskt centrala delarna i fas 3, tillika
delstudie 2. I den studerades elevers upplevelser och där sammanfördes och
diskuterades slutligen avhandlingens delresultat (gråtonade rutor).
Avsikten med Figur 5 är att den ska synliggöra forskningsprocessen, visa
på hur delar har sammankopplats och integrerats och inte minst vara ett stöd
för framställningen i de återstående kapitlen.
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Delstudie 1
KVAL/kvant
datainsamling

Fas 1

KVAL analys
av data

KVAL
resultat

kvant analys
av data

Kontakt med 33 försöksskolor/19 andra skolor
326 respektive 163 elevscheman
Kvalitativ innehållsanalys
Kategorier samt schematyper
Klargöra förekomst och urskilja mönster
Kategorier i tre nivåer
Kvantitativ innehållsanalys och chi2-test
Absoluta/relativa frekvenser + stat. signifikans

Fas 2
kvant resultat

Förhållanden mellan skolor och skolår
Frekvenstabeller, diagram och chi2-värden

Delstudie 2
KVAL
datainsamling

10 gruppintervjuer
Transkriberade intervjuer

KVAL analys
av data

Tematisk analys
Teman

Fas 3
KVAL
resultat

Samlade
resultat

Gestalta elevers beskrivningar och upplevelser
Över- och underordnade teman för tre beteckn.
Diskutera och tolka redovisade delresultat
Diskussion och slutsats

Figur 5. Illustration av avhandlingens forskningsdesign.
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Fas 1 inleddes med insamling av 326 scheman från 33 försöksskolor och 163
scheman från 19 skolor med timplan. Initialt var ambitionen att urskilja och
klarlägga de olika lektioner som försöksskolorna hade tilldelat tid och identifiera eventuella mönster bland beteckningarna på deras scheman. De inledande kvalitativa analyserna gav vid handen att ämnenas monopolställning
på schemat var bruten (se resultat i kapitel 6). De inledande resultaten gav
dessutom upphov till nya forskningsfrågor och ledde över till fas 2 och en
kvantitativ dokumentanalys av de insamlade schemana. I samband med den
inledande kvalitativa databearbetningen konstruerades därvidlag ett analysverktyg med fem schematyper (se kapitel 7).
Det framtagna analysverktyget användes i fas 2 (jfr sammankoppling) för
att göra frekvensbeskrivningar och ta fram underlag till chi2-tester. I fas 2
jämfördes även schemana från försöksskolorna med de insamlade schemana
från skolor med timplan. Med stöd av resultaten från dokumentanalysen och
det didaktiska perspektivet formulerades frågor om lektioners innehåll, former och innebörder. De frågorna ledde fram till en andra delstudie och en
tredje fas i forskningsprocessen.
I fas 3 genomfördes tio gruppintervjuer (se kapitel 8) med elever från
skolår 6, 8 och 9 vid en försöksskola för att ta del av deras upplevelser. De
berörda elevernas scheman i den skolan innehöll beteckningar av de tre mest
frekvent förekommande typerna av beteckningar (se kapitel 7). Urvalet av
schemabeteckningar gjordes således med hjälp av sammankoppling Gruppintervjuerna transkriberades och analyserades kvalitativt med tematisk analys
och resulterade i centrala representationer och mönster i form av över- och
underordnade teman. Slutsatserna i avhandlingen baseras slutligen på både
kvalitativa och kvantitativa resultat (sammanslagning).

Avslutande metodologiska reflektioner
I Figur 5 och i redogörelsen här ovan ges en inblick i metodanvändning och
resultat. I senare kapitel kommer självklart betydligt mer ingående metodiska
redogörelser och utförligare resultatbeskrivningar. Av kommande kapitel är
också tanken att det ska framgå ännu tydligare än hittills hur forskningsprocessen, utifrån det inledande syftet, fortlöpande har drivits av framväxande forskningsfrågor. Designen i den här avhandlingen är av det utforskande slaget, om vi ser till Creswell & Planos Clarks (2007) indelning i fyra
metodkombinerande forskningsdesigner (triangulation, embedded, explanatory och exploratory), och ambitionen har hela tiden varit att generera kunskap som kan antas vara relevant och intressant för skolans personal, politiker, skol- och utbildningsforskare och timplanedelegationen.
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Forskningsarbetet inleddes, som nämnts tidigare, med kvalitativa forskningsfrågor, och behovet av att kombinera metoder uppstod under studiens
gång. I relation till metodkombinerande forskning innebär det att jag begagnat mig av ett praktiskt perspektiv, där forskaren inom ramen för den ordinarie eller traditionella forskningsdesignen kan, när ett behov eller önskemål
uppkommer, välja att inkorporera och bruka både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Perspektivet utgår ifrån ett bottom-up-tänkande, är praxisdrivet och
motsvarar enligt Creswell & Tashakkori (2007) en pragmatisk position.
Inom metodkombinerande forskning har de allra flesta forskare lämnat
det klassiska kvalitativa-kvantitativa paradigmkriget och försöker istället
identifiera ett passande paradigm för metodkombination och många fastnar
för pragmatismen (se Tashakkori & Teddlie, 2003; Johnson & Onwuegbuzie,
2004). Det är en tradition framskriven och uppburen av namn som Dewey,
James och Pierce. Pragmatismen inrymmer ett brett tankegods men tar vetenskapligt fasta på användbarhet och tillämpning. Forskare bör i första hand intressera sig för att lösa de problem de möter på bästa sätt, och välja lösningar
med ändamålsenliga konsekvenser. I ljuset av det synsättet är det försvarbart
och berättigat att i sin forskning nyttja både kvalitativa och kvantitativa
metoder (Creswell m.fl., 2008).
Förhållningssättet kan även jämföras med vad Bryman (2002) kallar för
en teknisk hållning. Det innebär att metoder och tillvägagångssätt inte ses
som oförenliga eller bundna till en viss bakomliggande filosofi. Istället för att
borra i och försöka utreda ontologiska och epistemologiska positioner har jag
i en mer pragmatisk anda sökt finna, utforma och använda lämpliga metoder
för att kunna ta fram svar på framväxande forskningsfrågor.

Forskningsetiska överväganden
En viktig del i forskningsprocessen, som inte har berörts hittills, är de forskningsetiska frågorna. I det här avsnittet diskuterar jag dem i stora drag, för att
återkomma till dem mer specifikt i senare kapitel. I mitt arbete med att hantera de forskningsetiska frågorna har jag utgått ifrån och försökt följa de riktlinjer Vetenskapsrådet ger i sin skrift Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Ett krav samhället generellt
ställer på forskning är att den ska inriktas på väsentliga frågor och hålla hög
kvalitet, det s.k. forskningskravet. Samtidigt stipuleras i det s.k. individskyddskravet att individer ej får utsättas för fysisk eller psykisk skada i samband med forskning (Vetenskapsrådet, 2002) En aspekt som bör uppmärksammas i förhållande till de båda kraven är att:
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Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta
utan måste alltid vägas mot varandra. Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det
förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa
konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och
eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder ska
därvid beaktas (Vetenskapsrådet, 2002, s 5).

Citatet ovan belyser det dubbla krav en forskare ställs inför. Att från forskningssynpunkt utföra ett arbete med god kvalitet, samtidigt som det genomförs på ett etiskt godtagbart sätt (Petersson, 1994). För att försöka hantera det
dubbla kravet på ett godtagbart sätt har jag tagit stöd av Vetenskapsrådets
fyra huvudkrav (se Vetenskapsrådet, 2002).
Empirin för den här avhandlingen har inhämtats med hjälp av och genom
deltagande av elever, lärare och skolledare. Enligt de två första huvudkraven
informationskravet och samtyckeskravet är vår uppgift som forskare att ge
saklig information och inhämta samtycke från dem som berörs av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller insamlingen av scheman har de
när det gäller skolor utan timplan samlats in i form av en förfrågan till
skolorna via brev (se Bilaga 2). Skolorna har alltså fått välja om de har velat
skicka in sina scheman eller ej och några av de tillfrågade skolorna har valt
att avstå. På utskicket var dock samtyckeskravet och dess innebörd inte explicit förtydligat utan i och med att skolorna har skickat in sina scheman har
de lämnat sitt samtycke. När det gäller de intervjuade elevernas deltagande
har de informerats både muntligt och skriftligt samt lämnat samtycke skriftligt. Elevernas föräldrar har informerats via brev, där de uppmanades höra av
sig om de hade några frågor om forskningen eller invändningar mot att deras
barn deltog. De här förfarandena beskrivs utförligare i de kommande metodavsnitten (se kapitel 8).
Konfidentialitetskravet påbjuder forskaren att ge alla inblandade största
möjliga konfidentialitet. Därför benämns varken medverkande kommuner
eller skolor vid namn. Lärare och skola är borttagna på det schema som finns
med i avhandlingen. Elever och lärares namn i utdrag från intervjuer är fingerade.
Vetenskapsrådets fjärde krav det s.k. nyttjandekravet föreskriver att insamlade uppgifter om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. Såväl de insamlade schemana som gruppintervjuerna har endast
använts för min egen forskning.
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6. Innehåll och lektionsbeteckningar på
försöksskolornas scheman
Det här resultatkapitlet inleds med en metoddel om urval och dokumentanalys. Huvudskälet till att jag valt att ha metodinslag i detta och i nästkommande kapitel, är för att kunna ge en tydligare bild av hur analysarbetet har
genomförts successivt i flera steg i relation till att resultaten har växt fram.
Senare i kapitlet varvas också resultat med kortare metodkommentarer.
I första hand avhandlas dock hur försöksskolorna har för avsikt att använda undervisningstiden och hur lektioner benämns. Avhandlingens första
övergripande frågeställning (se s 10) har preciserats i följande forskningsfrågor:
1. Vilka olika beteckningar förekommer/används på scheman i skolor
utan timplan?
2. Vad uttrycker olika schemabeteckningar och vilka mönster kan skönjas bland beteckningarna?
Avslutningsvis görs en analys av hur resultaten kan tolkas i ljuset av begreppen inramning och klassificering. Dessutom presenteras sammanfattande
slutsatser.

Urval, empiriskt material och analysprocess
Av de cirka 900 grundskolor som deltog i försöksverksamheten kontaktades
42 stycken. De skolorna var fördelade i fyra kommuner. För att få tillgång till
scheman att analysera gjordes ett utskick till samtliga skolor (Bilaga 2). I
utskicket, som ställdes till respektive rektor, bad jag om att få ett exemplar av
varje klass/elevgrupps schema. Alltså de scheman eleverna fick för sitt dagliga arbete i skolan, inte lärarscheman, salsscheman, översiktsscheman eller
motsvarande. För att minska bortfallet kompletterades utskicket av brev senare med e-post och telefonsamtal till de skolor som inte hade skickat in sina
scheman. I Tabell 1 nedan framgår det slutliga utfallet av schemainsamlingen.
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Tabell 1. Översikt över hur många skolor som har skickat in sina elevscheman

Kommun

Antal kontaktade skolor

1
2
3
4

4
19
17
2

Antal skolor som skickade in
scheman
4
13
14
2

Totalt inkom 334 scheman från 33 skolor. Åtta skolor skickade inte in sina
scheman, trots flera påminnelser. Några speciella skäl för detta angavs inte.
En skola meddelade dock att de inte använde elevscheman. Det ger ett externt
bortfall på åtta skolor, vilket i jämförelse med de antal scheman som kommit
in uppskattningsvis motsvarar ca 80 scheman, dvs. mindre än 20 % bortfall.

Dokumentanalys
Traditionellt avser ordet dokument nedtecknad eller tryckt information.
Hammersly och Atkinson (1995) skiljer mellan informella och formella
dokument, och Bryman (2002) framför en liknande indelningsgrund i form
av personliga och officiella dokument. Ett elevschema torde motsvara ett
formellt och officiellt dokument. Bryman hänvisar vidare till Scott (1990)
och dennes uppdelning av officiella dokument i privata eller offentliga
dokument. Olika privata officiella dokument är mycket heterogena, och produceras ofta av privata källor inom företag och organisationer. Elevscheman
är följaktligen, enligt Scotts (1990) indelning, att betrakta som offentliga
dokument från privata källor. De har inte producerats på begäran av någon
samhällsforskare, utan är dokument som så att säga ”finns därute”. Personal
på försöksskolorna har skapat dem inom ramen för sin organisation, och använder dem på eget initiativ. Scheman är därmed autentiska uttryck för försöksskolornas tidsorganisation och undervisningsmässiga avsikter.
Dokumentanalys kan användas fristående eller i kombination med andra
metoder, och det är ett sätt att lokalisera trender i existerande dokument
(Pershing, 2002). I det här fallet trender med avseende på lokala val av
lektionsbenämningar på schemat.
Kvalitativ analys av scheman
Det primära inom kvalitativt forskningsarbete är att söka finna de kategorier,
beskrivningar eller modeller som bäst återger det beforskade fenomenet eller
sammanhanget (Larsson, 2005). En form av dokumentanalys är kvalitativt
inriktad innehållsanalys. Då är forskarens ambition att via analysen finna
bakomliggande teman (Bryman, 2002). I detta kapitel beskrivs de steg som
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har genomförts i studiens kvalitativa dokumentbearbetning. Syftet med den
kvalitativt inriktade analysen är att kondensera data och presentera ett överskådligt och tillgängligt resultat.
Det tillvägagångssätt som har använts har vissa inslag av vad Altheide
(1996) preciserar som Ethnographic content analysis (ECA). En basal likhet
är ambitionen att vid bearbetningen av data vara analytisk och systematisk
utan att bli rigid. I analogi med ECA har de kategorier som växt fram vid
genomgången av dokumenten fortlöpande reviderats och omarbetats. Ytterligare en likhet, vilken framkommer nedan, är att en tidigt skapad indelningsgrund i form av två grundkategorier kom att tjäna som utgångspunkt för
generering av ytterligare kategorier och förfinade deskriptioner. I analysarbete är det de olika schemabeteckningarnas manifesta eller mer uppenbara
mening som är av intresse, dvs. dess funktionella innebörd med avseende på
elevernas verksamhet i skolan.
Inledande bearbetning
Vid den inledande bearbetningen blev en rad olika aspekter i förhållande till
schemanas innehåll och struktur synliga. Med innehåll avses här vad som står
på ett schema, dvs. vad som anges vara intentionen eller motsvarande med ett
avgränsat undervisningspass. Hur olika undervisningspass förekommer i
förhållande till varandra, ses som en fråga om struktur. I den vidare
kvalitativa analysen fokuserades först innehållet och sedan strukturen.
Först studerades således den innehållsliga aspekten för att undersöka vilka
olika beteckningar som används för att beskriva lärares och elevers gemensamma arbete. Bearbetningen har uteslutande rört de scheman, eller delar av
scheman, som beskriver över tid återkommande beteckningar. Med över tid
avses en beteckning som inte är specifik för ett enstaka undervisningspass,
dag eller vecka utan som används för att beskriva ett återkommande inslag,
dvs. något som elever och lärare ägnar sig åt varje eller varannan vecka under
den aktuella tiden. Vid analysen har beteckningar som vad gör myran på
vintern? eller göra klart Sverigekartan eller motsvarande uttryck, som inte
kan anses beskriva regelbundet återkommande inslag exkluderats.
Jag har studerat de scheman och beteckningar som används gentemot en
grupp (klass) elever och som återkommer varje eller varannan vecka. Urvalet
kan därför sägas vara gjort med ett grupp- och veckoperspektiv. Motivet till
detta är att begränsa uppgiften, och få en över tid mer rättvisande bild. Att
rikta schemat mot en grupp/klass och ordna det enligt veckans periodicitet är
dessutom den vanligast förekommande tidsdispositionen i skolan (Skolverket, 2003).
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En del scheman har endast en benämning för en viss tid, exempelvis engelska under 60 minuter. Andra scheman har flera olika typer av information
för ett angivet undervisningspass. I analysen har nedanstående prioriteringsordning tillämpats för att klargöra vilken den ”gällande beteckningen” är. Det
är de gällande beteckningarna som har dokumenterats och bearbetats. Tabell
2, visar med hjälp av exempel på olika schemabeteckningar hur prioriteringsordningen har tillämpats i analysen.
Tabell 2. Exempel på prioriteringsordningen av schemabeteckningar
Prioritering
Beteckning
Innebörd
1
2
3

Idrott och hälsa
Basgrupp
X

Innehåll eller arbetssätt (vad/hur)
Arbetsform (hur)
Varierar

I första hand noteras (1) innehålls-/aktivitetsbenämningar som anger vad eller
hur något kommer att ske, t.ex. idrott och hälsa, svenska, projektarbete eller
utvärdering. Om inte någon dylik information ges noteras istället benämningar som anger (2) arbetsform eller vilken grupp som ska träffas, t.ex. basgrupp. Om inte heller det är utskrivet noteras vad som då är (3) angivet, exempelvis förkortningar, enstaka bokstäver eller siffror. Förfaringssättet möjliggör en systematisk bearbetning och sammanställning av materialet. Under
bearbetningens gång har jag vid ett flertal tillfällen haft kontakt med lärare
och skolledare för att få förklarat för mig vad vissa beteckningar betyder eller
avser. Jag har dokumenterat de beskrivningar som givits och i bilaga 3 förtydligas vad en del av schemabeteckningarna står för. Totalt analyserades
326 scheman, vilket innebär ett internt bortfall på åtta scheman. Orsaker till
det interna bortfallet var att schemat avsåg en särskild undervisningsgrupp
eller att schemat var ett veckospecifikt schema, och i stort endast innehöll
benämningar av typen ”göra klart Sverigekartan”. Här följer nu resultatet av
den inledande dokumentanalysen.
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En mångfald beteckningar
I den inledande analysen av de insamlade schemana kartlades vilka olika
beteckningar man valt att använda i de 33 skolorna. Det visade sig vara en
mångfald, då inte mindre än 170 olika schemabeteckningar identifierades.
Beteckningarna inordnades i följande två grundkategorier:
Tim- och kursplanebeteckningar
Ämnesbeteckningar eller motsvarande som går att relatera till aktuella
kursplaner, exempelvis Ma, Musik, NO, SO och äldre beteckningar som
OÄ, FA m.fl. Elevens val är föreskrivet i timplanen, och Tema och Datalära härrör från Lgr 80. Därför har de placerats i den här kategorin.
Totalt användes 32 olika benämningar av det här slaget (se tabell 3).
Alternativa beteckningar
Utgörs av övriga beteckningar, vilka inte ingår i kategorin ovan.
Grundkategorin alternativa beteckningar innehåller totalt 138 olika beteckningar och de redovisas i tabell 4, 5 och 6 nedan.
I tabell 3 redovisas en sammanställning över de 32 tim- och kursplanebeteckningarna uppdelade på skolår 1-3, 4-6 och 7-9. Därefter presenteras de 138
andra beteckningarna uppdelade på skolår.
Tabell 3. De 32 tim- och kursplanebeteckningar som användes på schemana

Skolår 1-3
Bd
Elevens Val
En
FA
Ioh
Klassråd
Ma
Mu
NO

Skolår 4-6
OÄ
Re
Slöjd
SO
Sv
Sv2
Tema
Text
Tmsl

Bd
B-språk
Data
Elevens Val
En
Fra
Ge
Gy
Hi
Hk
IoH
IoH (f och p)
Klassråd
Ma

Skolår 7-9
Mu
NO
OÄ
Re
Slöjd
SO
Spa
Språkval
Sv
Sv2
Tema
Text
Tk
Ty

Bd
Data
Elevens val
En
Fy
Hk
IoH (f och p)
Klassråd
Ma
Mu
NO/NOF/NOP

NO – Tk
Slt
Sltm
SO
Språk-val
Sv
Sv2
Tema
Text
Tk

Av utrymmesskäl används till stor del ämnesförkortningar i tabell 3. På de
scheman som analyserats förekommer dock såväl förkortningar som att hela
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ämnet är utskrivet. Vad beträffar de 32 tim- och kursplanebeteckningarna
kan det vara värt att notera att:
•

IoH (f och p) innebär att man på en del scheman har flick- och pojkgrupper i idrott och hälsa. NOF/NOP betyder NO för flickor respektive NO för pojkar. Indelning efter kön förekommer inte i övriga ämnen.

•

Beteckningarna för kemi, biologi och samhällskunskap används inte
separat utan ingår alltid i NO och SO. Religionskunskap används år
1-6, historia och geografi år 4-6, men de förekommer inte för år 7-9.

•

År 7-9 används genomgående beteckningen språk eller språkval, medan enskilda språk som franska eller spanska förekommer för år 4-6.

•

Text står för textilslöjd, Tmsl betyder trä- och metallslöjd.

•

Teknik (Tk) förekommer inte år 1-3 och beteckningarna för orienteringsämnen (OÄ), fria aktiviteter (FA) och gymnastik (Gy) från äldre
läroplaner används fortfarande.

•

I Lgr 80 angavs tolv stadieveckotimmar som ett riktvärde för temastudier. Eftersom det kan vara av intresse hur ämnesövergripande arbete hanteras redovisas förekomsten av tema som beteckning separat
i den här studien .

•

Elevens val är föreskrivet i nuvarande timplan (Lpo 94) och klassråd
föreskrevs i Lgr 80, därför är de med i den här grundkategorin.

Utöver tim- och kursplanebeteckningarna i tabell 3 visar kartläggningen att
försöksskolorna använder sig av en rad andra bennämningar på sina scheman.
Det konventionella schemat har i de studerade skolorna kompletterats med
inte mindre än 138 alternativa schemabeteckningar. Uppenbarligen görs
pedagogiska val i de här skolorna som leder till att de traditionella ämnena
inte räcker till för att beskriva det innehåll och de aktiviteter man har för avsikt att ägna sig åt. I Figur 4 nedan visas ett exempel på ett schema från en
försöksskola där man utöver ämnen har lektioner med andra benämningar.
De alternativa beteckningarna är mentorstid, etik/moral, läsning och eget
arbete. Skola, klass och lärarsignaturer har tagits bort eller ”suddats ut” då det
inte är av intresse i det här fallet.
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Figur 6. Schema med både ämnen och alternativa beteckningar

Schemat i Figur 6 är hämtat från skolår 7-9. De alternativa beteckningarna
finns i alla skolår. I tabell 4 återges i bokstavsordning de 62 alternativa
beteckningar som återfanns på schemana för skolår 1-3. I bilaga 3 förtydligas
Tabell 4. Samtliga alternativa beteckningar för skolår 1-3
Skolår 1-3 – alternativa beteckningar
Ansvar
Arbetspass
Arbete med
läsinlärning
Avslappning/
koncentration
Avsluta dagen
Basgrupp
Bad
Bokkunskap
Dagbok
Drama
Efterarbete
Eget arbete

Eget lärande
Faxuellt
Forskning
Fredagskul
Fredagsmys
Fri skrivning
Grupp
Halvklass
Handledning
Helgprat
Helklass
HSL
Högläsning
Kompissamtal

Kulturtimme
Kör
Lek
Lq
Läsecirkel
Läsgrupper
Läskvart
Lässtund
Massage
Mentorstimme
Morgonsamling
Musik och dans
Måndagsprat
P-bok

76

Pilotverksamhet
Planerat arbete
Planering
Positivet
Redovisningarbeten
Rolig stund
Rådstid
Rörelse
Sagostund
Schack
Skapande
& drama

Storsjung
”Tomma”
TT-tid
Tyst läsning
Utetimme
Utvärdering
Valfritt
Veckoblad
Verkstad
X
1, 2, 3

flera av de alternativa beteckningarna. Sammanställningen i tabell 4 visar
vilka alternativa beteckningar som används för år 1-3, men den säger inget
om i vilka kombinationer eller i vilken omfattning de förekommer. Detsamma gäller för tabell 5 där de alternativa beteckningarna för skolår 4-6
finns uppställda. Flera av termerna från skolår 1-3 återfinns på schemana för
år 4-6, men flera andra tillkommer.
Tabell 5. De alternativa beteckningarna för skolår 4-6
Skolår 4-6 – Alternativa beteckningar
A-lektion
Allt
Ansvarsarbete
Arbete medSoc.kompetens
Arbetspass
Arbetsschema
Beting
Bibliotek
Dagbok
Drama
Eftertanke
Eget arbete
Egen planering
Eget val
Etik / moral
EQ
Fadder-EA
Familjegrupp

Flex
Forskning
Fredagsmys
Friskvård
Fröken läser
Gemensamt
Gruppråd
Gruppövningar
Göra färdigt
Handledning
Handstil
Helgprat
HSL
Hustid
Hänt i veckan
Högläsning
Individuellt
arbete

Klassens
timme
Kropp och själ
Kör
Lådbok
Läs
Läxtid
Mentorstid
Mys
Nyheter
Nutidsfrågor
PB
Prata
Promenad
Planering
RedovisningArbeten
Reflektion av
veckan

Reflektionsstund
Rolig timme
Rådstid
Rättstavning
Rörelse
Samling
Samtal
Samtalsstund
Samarbete/
kommunikation/
självförtroende
Simskola udda
veckor
Skapande
Skriv
Skrivarverkstad

Storsamling
Storsjung
Sång på gång
TT-grupp
Tyst läsning
Utetimme
Utvärdering
Veckans dikt
Veckans ord
Veckorapport
Verkstad
Värdtimme
QL
X
Äntligen fredag

Totalt 80 olika alternativa beteckningar fanns på minst ett av schemana i
skolår 4-6. Några av dem som klassens timme, rolig timme och veckans ord
är nog bekanta för många och kan i det närmaste betraktas som vedertagna
inom skolans värld. Andra är säkert inte lika välkända. I både tabell 4 och
tabell 5 finns det beteckningar som härrör från ämnen eller utgör ett ämnesmoment (t.ex. skrivarverkstad och läsgrupp). Anledningen till att de är med
som alternativa beteckningar är att det är en viss aspekt av svenskämnet som
är utbruten och ges återkommande tid. Flera av de benämningarna uttrycker
även att en viss arbetsform ska användas. I tabell 6 nedan redovisas de 30
alternativa beteckningarna från schemana för skolår 7-9.
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Tabell 6. De alternativa beteckningarna för skolår 7-9
Skolår 7-9 – Alternativa beteckningar
A-tid
Allt
Arbetspass
Bokstäver (A, C)
Eget arbete
Egen studietid
Film
Flex

Fotboll
Friskvård
Fysisk träning
flick resp. pojk
Föreläsningar
Handledning
HSL

Kör –
Ensemble
Lärarens namn
Läxläsning
Mentor
Mentorstid
Musik-stuga

Planering/
loggbok
Planering med
klassen
Pro
Projekt
Projektarbete

Rådstid
Stuga
Ute
Utvärdering/
Loggbok
Verkstad

På scheman för skolår 7-9 var variationen av alternativa beteckningar mindre
än för de tidigare skolåren, men det finns ändå några (bl.a. film, föreläsningar
och pro), som inte har förekommit tidigare. Resultatet av vad som kan stå
utskrivet på de scheman som används i de aktuella skolorna presenteras i sin
helhet i bilaga 4.

Fortsatt analys av alternativa beteckningar
Den övergripande kartläggningen av vad som står på schemat visar att det
traditionella, ämnesinriktade ”schemaspråket” har förändrats och blivit mångfacetterat. En mängd olika schemabeteckningar, såväl ämnen som alternativa
beteckningar, används för att visa vad som ska ske i skolan. Uppenbarligen
finns det ett behov på skolorna av att ersätta eller komplettera de gängse
ämnesförkortningarna med andra benämningar. Mångfalden av beteckningar
gör att scheman innehållsmässigt kan se mycket olika ut, såväl mellan som
inom skolor.
Kategorin alternativa beteckningar innehåller många olika beteckningar
och det är svårt att överblicka dem alla. De många benämningarna väcker
frågor om vad olika beteckningar står för och om det går att identifiera några
mönster bland dem. För att kunna ge en tydligare bild av vad de handlar om
och kunna finna eventuella mönster krävdes ytterligare bearbetning. Därför
fokuserades kategorin alternativa beteckningar och en förnyad analys
genomfördes av enbart dessa beteckningar. För det ändamålet användes kvalitativ innehållsanalys där forskaren fortlöpande söker bearbeta data och
omarbeta sina kategorier på ett medvetet sätt (Altheide, 1996). De identifierade alternativa beteckningarna jämfördes med varandra i strävan efter att
finna mönster och fruktbara sätt att kategorisera dem. Det fortsatta analysarbetet ledde fram till sex kategorier, nämligen: (a) Involvering, (b) Mötesform (c) Skriv- och lästid, (d) Metodanvisning, (e) Socialt samspel, och (f)
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Rekreationstid. Var och en av de sex kategorierna inrymmer två till fyra
underkategorier.

Signifikativa beteckningar i skolor utan timplan
Nedan beskrivs vad som karaktäriserar respektive kategori/underkategori
med ett exempel på tillhörande schemabeteckningar. I nästa kapitel redovisas
i vilken omfattning beteckningarna i respektive underkategori förekommer på
försöksskolornas scheman.

Involvering
Kategorin kännetecknas av att de benämningar som ingår i den tyder på att
eleverna på något sätt får vara med och påverka undervisningens innehåll
eller utformning eller att de tilldelas ansvar i verksamheten. Det kan handla
om att eleverna på schemalagd tid är med och planerar eller följer upp skolarbetet, gör aktiva val för vad de ska göra vissa lektioner eller att de under
lektionstid förväntas ta hand om något i skolan. Involvering utgörs av:
Ansvarstid – eleverna får ta ansvar för vissa uppgifter eller sysslor (ansvar).
Organisering – eleverna planerar själva eller tillsammans med läraren sitt
eget eller klassens gemensamma skolarbete (planering).
Valtid – eleverna kan välja mellan olika innehåll för sitt skolarbete (valfritt).
Värderingstid – tid avsatt för att utvärdera eller reflektera (eftertanke).

Skriv- och lästid
Flera benämningar skulle kunna ses som moment av eller inslag i ämnet
svenska, men lärarna har valt att frångå ämnet och använda mer specifika
benämningar. De beteckningar som finns i kategorin skriv- och lästid har
alltid en koppling till skrivning eller läsning, och ibland även till en bestämd
metod eller arbetsform. De två underkategorierna är:
Skrivtid – ett specifikt skrivmoment bearbetas (skrivarverkstad).
Lästid – någon slags läsaktivitet (läsecirkel).

Mötesform
Benämningarna i kategorin mötesform ger uttryck för i vilken konstellation
elever och lärare ska mötas. De anger att en viss grupp av individer ska träffas för att genomföra något. Utgångspunkten för benämningarna i den här
kategorin är i första hand vilka personer som förväntas närvara. Underkategorierna är:
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Vägledningstid – en mindre grupp med elever och en lärare, ofta benämnd
mentor, behandlar diverse aktuella frågor för de inblandade (mentorstid).
Grupptid – anger vilken gruppering som ska träffas (grupp).

Metodanvisning
Flera av de alternativa benämningarna är inriktade mot hur eleverna ska ta sig
an sitt skolarbete eller den aktivitet som de förväntas utföra. Det schemat
talar om för de här lektionerna är att eleverna ska arbeta enligt en på förhand
utvald procedur. De två underkategorierna är:
Arbetsmetodinriktad tid – anger på vilket sätt eleverna förväntas arbeta (hustid).
Nyhetstid – bearbetning av nyheter enligt ett givet tillvägagångssätt (hänt i
veckan).

Social samspelstid
De beteckningar, som förefaller svara mot skolans mer fostrande uppdrag
placerades i kategorin Social samspeltid. De representerar tid på schemat där
kommunikation och socialt samspel sätts i förgrunden. Termerna anmodar
eller ger möjlighet till att på olika sätt bearbeta sociala, relationella och
kommunikativa frågor. Social samspelstid inrymmer:
Dialogtid – tid för eleverna att samtala med varandra (samtalstund).
Social lärtid – tid avsatt för arbete med elevernas socialisering (positivet).

Rekreationstid
Beteckningarna i den här kategorin avser alla aktiviteter som tycks tjäna syftet att eleverna ska få mer tid för något de är kulturellt/estetiskt intresserade
av, ha en trevlig stund eller ägna sig åt fysiskt inriktade aktiviteter. Det kan
handla om att eleverna får sjunga, dansa, mysa eller röra på sig. Rekreationstid består av de tre underkategorierna:
Fysiska aktiviteter – eleverna får ägna sig åt någon fysisk aktivitet (promenad).
Kulturtid – tid för mer kulturellt och/eller estetsikt inriktade aktiviteter (film).
Trivseltid – är tid för att ha trevligt och/eller mysigt (fredagsmys).
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Kategorierna ovan ger uttryck för att det friutrymme försöksskolorna erhållit
används till:


Samtal då man möjliggör för eleverna att på schemalagd tid prata
med varandra om saker som rör dem eller deras skolsituation (vad
och hur).



Att eleverna ska planera och utvärdera sitt skolarbete (vad).



Arbete med fostran och socialisation, vilket sker i form av gruppövningar, Lions quest, drama mm (vad).



Att avsätta tid för att lärare och elever ska träffas i mentors- eller
handledningsgrupper (hur).



Att schemalägga ett visst arbetssätt eller en viss arbetsform, många
benämningar är primärt orienterade mot metod eller form (hur).



Att enbart utgå från den grupp som ska träffas. Underkategorin
grupptid med beteckningar som A-lektion, basgrupp, halvklass osv.
innehåller benämningar som endast redogör för vilka som ska vara
närvarande (hur).



Att bryta ut vissa moment inom svenskämnet och tilldela dem eget
utrymme på schemat. Flera av benämningarna uttrycker även att en
viss arbetsform eller arbetssätt ska användas (vad och hur).

I bilaga 5 och bilaga 6 redovisas utförliga sammanställningar över vilka
schemabeteckningar som ingår i respektive underkategori och i vilka skolår
de återfinns.

Alternativa beteckningar med avseende på
inramning och klassifikation
I och med att man på en försöksskola lägger in en eller flera lektioner på
schemat från någon eller några av underkategorierna ovan blir den/de en del
av skolveckan och den totala undervisningstiden. I mer eller mindre stor utsträckning kommer de här lektionernas innehåll att vara kopplat till eller fristående från andra lektioner. De kommer att erbjuda mer eller mindre stora
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möjligheter för aktörerna att göra undervisningsmässiga val. För att få en bild
av de alternativa beteckningarnas betydelse i de här avseendena följer här en
första analys av de sex kategorierna ovan med begreppen klassifikation och
inramning. Det är viktigt att komma ihåg att de sex kategorierna inrymmer
många beteckningar och att analysen endast synliggör övergripande mönster
och tendenser för vad införandet av alternativa beteckningar på schemat kan
innebära. I och med att analysen utgår från schemabeteckningar och lärares
och rektorers beskrivningar av dem (Bilaga 3) rör sig resonemangen hela
tiden på det intentionella planet. I Figur 7 åskådliggörs de alternativa schemabeteckningarnas betydelse för karaktären av de lektionernas undervisningssammanhang, med hjälp av de två dimensionerna klassifikation och
inramning.
Stark klassifikation (+)

Skriv- & lästid
Social samspelstid
Svag inramning (-)

Rekreationstid

Stark inramning (+)

Mötesform
Involvering
Metodanvisning

Svag klassifikation (-)
Figur 7. De alternativa beteckningarna utifrån stark och svag inramning och stark
och svag klassifikation.

Beteckningar från kategorin involvering motsvarar lektioner där elever tilldelas viss kontroll över t.ex. urval, sekvensering och värdering av moment i
sitt skolarbete. Lektioner där elever planerar och värderar är ofta direkt relaterade till innehållet i ämnen eller på andra lektioner. De leder på så sätt till
svagare inramning, där en del didaktiska valmöjligheter står till buds, men
även i viss mån svagare klassifikation då innehållet (t.ex. planering och värdering) på de här lektionerna konkret kopplas till innehållet i andra lektioner
(t.ex. matematik, svenska, SO). De förhållandena gäller även för en stor del
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av beteckningarna inom kategorin metodanvisningar där eleverna genomför
de val de tidigare har planerat (t.ex. eget lärande). Under de här lektionerna
tilldelas eleverna en viss beslutanderätt över val i undervisningen. Valet av
arbetssätt kan dock i en del fall vara specificerat och föreskrivet (t.ex. forskning), vilket bidrar till en starkare inramning. Innehållet överlappar ofta, men
inte för alla beteckningar, till andra lektioner eller är av ämnesövergripande
karaktär (t.ex. projekt).
Benämningar inom kategorin mötesform där bl.a. vägledningstid återfinns
öppnar för lektioner där lärare och elever kan ha ett betydande inflytande
över både kommunikationsformer och innehåll. Begränsningarna för vad som
kan och inte kan tas upp och hur det kan ske i den pedagogiska processen
luckras upp och man erhåller lektioner med en svag inramning.
Inom rekreation och socialt samspel avses lektioner där innehållet är tydligare avgränsat från andra lektioner och de har i de flesta fall därmed en
stark klassifikation och stark inramning gentemot andra lektioner. Lektionerna kan lämna visst utrymme för att elevernas egna erfarenheter utgör ett
innehåll (t.ex. helgprat) och det försvagar inramningen något. Skriv- och lästid slutligen motsvarar, vilket påpekats tidigare, ämnesdelar från ämnet
svenska men hanteras på schemat som fristående lektioner ofta med en föreskriven metod. Det gör att de kan ses som en förfining av det traditionella
ämnesschemat och att de bidrar till en stark klassificering och en stark inramning.
Analysen indikerar att när benämningar väljs inom kategorierna involvering, mötesform och metodanvisning bidrar de lektionerna till att försvaga de
innehållsliga gränserna mellan lektioner och förser elever och lärare med fler
valmöjligheter i klassrummet. När beteckningar väljs inom kategorierna socialt samspel, rekreation och skriv- och lästid bidrar de till tydligare gränser
mellan lektioner och en undervisning med mer uttalade och fastlagda arbetssätt.

Sammanfattande slutsatser kring schemanas
beteckningar
Försöksskolorna har försetts med ett större handlingsutrymme för att organisera de ungas lärande. På skolornas scheman återspeglas gjorda val och prioriteringar i de schemabeteckningar som används. Utifrån den bild och de
mönster som framträder i det här kapitlet kan konstateras att:


När alternativa beteckningar i vissa fall väljs istället för ämnen skiftas fokus från innehåll till arbetssätt, arbetsform eller aktivitet. Istäl-
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let för att för en viss lektion svarar på den didaktiska innehållsfrågan
(vad) ges istället information angående kommunikationsfrågan (hur).


Olika former för elevernas inflytande och delaktighet ges eget utrymme (involvering). Det handlar om att eleverna kan göra olika val
med avseende på vilket innehåll de ska ägna sig åt under vissa undervisningspass, eller att de deltar i att planera och utvärdera hur arbetet
utförs i skolan. Schemana signalerar att eleverna involveras explicit i
frågor som rör både undervisningens innehåll (vad) och
genomförande (hur).



Aktiviteter som liknar eller har inslag av ämnen förses med egen tid.
I de aktuella fallen handlar det om att man tilldelar utrymme för
skrivning/läsning fysiska aktiviteter och kulturella inslag. Det
innebär att tim- och kursplanebeckningar innehållsmässigt
specificeras eller utvidgas.



Inom kategorin social samspelstid framskymtar ett innehållsfält av
annan art än det ämnesinnehåll scheman vanligtvis har.



En betydande del av de alternativa beteckningarna tyder på att de lektioner de motsvarar leder till en undervisningspraktik med svagare
klassifikation och svagare inramning.

För att ge en mer nyanserad bild av förekomsten av olika beteckningar och de
kvalitativa bilder som presenteras i det här resultatkapitlet, genomfördes
också en kvantitativ innehållsanalys av samtliga scheman med avseende på
förekomsten av olika typer av beteckningar. Tillvägagångssätt och utfall av
de analyserna presenteras i nästa kapitel.
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7. Strukturaspekter på alternativa
schemabeteckningar
I det föregående kapitlet fokuserades innebörder av det innehåll som finns på
försöksskolornas scheman. I det här kapitlet uppmärksammas istället förhållanden mellan skilda slag av beteckningar och i vilken utsträckning alternativa beteckningar uppträder. Fokus flyttas därmed från innehåll till struktur. I likhet med föregående resultatkapitel inleds det här kapitlet med några
metodiska förtydliganden. Därefter redovisas de kvantitativa resultaten. Allra
först kommer dock de frågor som väcktes i samband med att det kvalitativa
resultatet förelåg. De är tillika preciseringar av de två första övergripande
forskningsfrågorna (s 10).
Utifrån avhandlingens syfte och resultaten av den kvalitativa dokumentanalysen riktas här uppmärksamheten mot antal, fördelningar och skillnader.
I kapitlet avhandlas följande forskningsfrågor:
-

Hur ser förhållandet mellan förekomsten av traditionella
ämnen respektive alternativa beteckningar på schemana
ut?

-

I vilken utsträckning används olika typer av alternativa beteckningar?

-

Är det någon skillnad beträffande i vilken utsträckning
alternativa beteckningar används i försöksskolor med avseende på elevernas ålder?

-

Är det någon skillnad beträffande i vilken utsträckning
alternativa beteckningar används i försöksskolor och i
jämförelse med skolor med timplan?

Eftersom timplanen angetts som ett hinder för ämnesövergripande undervisning (DS 1999:1) har även förekomsten av tema och tematiska beteckningar studerats. I den kvalitativa analysen behandlades tema som en kursoch timplanebeteckning eftersom den har sitt ursprung i tidigare läroplaner
och där ej går att särskilja från övriga ämnen. Den explicita frågan blir därför:
-

I vilken omfattning brukas tema som schemabeteckning
och är det någon skillnad mellan olika åldersintervall?
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Andra studier av skolor utan timplan har dessutom kommit att visa att tematiska och ämnesövergripande lektioner har varit ett återkommande inslag på
försöksskolors scheman (se kapitel 3).

Kvantitativ innehållsanalys av schemana
Vissa frågor kan besvaras med kvalitativa analysmetoder andra med kvantitativa. En fördel med metodkombinerande forskning är att forskaren kan
begagna sig av båda metoderna och välja mellan dem utifrån vad det underliggande eller framväxande forskningsintresset påkallar. Bryman (1999)
betraktar, vilket framgått tidigare, valet av metod som en teknisk fråga, vilken dikteras av den specifika forskningsfrågan.
Kvantitativa bearbetningar kan bidra med kunskap om hur användningen
av de olika schemabeteckningarna är fördelad, och i vilken omfattning olika
intentioner för elevernas verksamhet uttrycks. Jag återvände därför till de 326
dokumenten med intentionen att undersöka hur olika beteckningar var fördelade, en karakteristisk målsättning för en kvantitativ analys (Starrin, 1994).
Bryman (2002) använder begreppet innehållsanalys för att rubricera en typ
av kvantitativt inriktad dokumentanalys, som han anser kan tillämpas då
följande analysintentioner föreligger.
Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och
texter som på ett systematiskt sätt syftar till att kvantifiera utifrån kategorier som bestämts i förväg (Bryman, 2002, s 192).

I de kvantitativt inriktade analyserna användes på förhand utformade kategorier eller analysverktyg. De tre delarna i den kvantitativa innehållsanalysen
är fristående i förhållande till varandra, men emanerar alla på olika sätt ur de
kvalitativa resultaten. De kvantitativa analyserna som genomförts i denna del
bygger på hur de olika beteckningarna strukturerats, samt i vilken omfattning
de förekommer. Nedan presenteras en tablå över de tre kvantitativt inriktade
analysstegen, samt var motsvarande resultat redovisas.
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Del 1

Fem olika schematyper kan urskiljas i materialet, dessa används som analysenheter, se Figur 8. Resultatet redovisas i
Tabell 7 och 8.

Del 2

De femton underkategorierna (Bilaga 6) brukas för att kvantifiera förekomsten av alternativa beteckningar. Resultaten återfinns i Figur 9 och Tabell 9 och 10.

Del 3

Analys av förekomsten av temastudier. Resultatet presenteras i
Figur 10 och Tabell 11.

I analys del 2 användes de 15 underkategorierna från det kvalitativa resultatet
för att se i vilken omfattning de förekom på scheman med lektionspositioner
som tilldelats alternativa benämningar. Analys del 3 innebär helt enkelt att
utbredningen av en viss typ av beteckning har granskats. Där bokfördes den
andel av scheman där temastudier förekom. För att kunna uttala sig om förekomsten av eventuella skillnader genomfördes efter innehållsanalysen statistiska analyser i form av Chi-2 tester. Chi-2 är ett test man kan använda när
data befinner sig på nominalnivå (Bryman, 2002). I det här fallet rör det sig
om skillnader av förekomsten av schemabeteckningar i form av schematyper
(data är på nominal nivå). För genomförandet av analysdel 1 utformades i
och med den kvalitativa dokumentanalysen ett specifikt analysverktyg. Hur
det konstruerades och användes presenteras härnäst.

Analysverktyg i form av fem schematyper
Vid den inledande bearbetningen av datamaterialet blev det synligt, vilket
nämnts tidigare, att det förekom vedertagna ämnesbeteckningar, men också
många andra beteckningar som inte var uppenbart relaterade till ämnena. Vad
som också framträdde var att olika ämnen förekom i olika utsträckning i förhållande till de icke ämnesrelaterade beteckningarna. På i stort sett varje
schema fanns ämnena idrott och hälsa och slöjd utsatta, och de ackompanjerades ofta av musik och hem- och konsumentkunskap. Det visade sig att
dessa utgjorde en slags grundstruktur som allt som oftast återkom, de betecknades som grundstruktur A (se Figur 8). Inga andra beteckningar återkom på
detta sätt. Efter ytterligare databearbetning visade det sig att det till denna
grundstruktur på en del scheman lades ytterligare ett block i form av matematik, svenska och engelska, som kom att betecknas grundstruktur B. Utifrån
dessa upptäckter konstruerades en indelningsgrund i fem delar som utgör fem
olika schematyper (se Figur 8).
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De fem schematyperna kan användas för att gruppera scheman i förhållande
till vilka beteckningar som finns på schemat och i vilken utsträckning de
förekommer. Därmed hade jag, i samband med den kvalitativa innehållsanalysen, konstruerat ett analysredskap med vars hjälp det går att få en bild
av i vilken utsträckning de skilda schemabeteckningarna förekommer.
Analysredskapet, bestående av fem olika schematyper, kan även ses som en
taxonomi framtagen utifrån de båda grundkategorierna. Schematyp 1 innebär
att ett schema endast innehåller Alternativa beteckningar, medan ett schema
av schematyp 5 enbart består av Tim- och kursplanebeteckningar. Mellanvarianterna schematyp 2-4 innehåller båda slagen, och har successivt ökade
inslag av Tim- och kursplanebeteckningar. Här följer en utförligare
beskrivning av analysredskapet och innebörden av de fem olika
schematyperna. På nästa sida förtydligas verktyget i Figur 8.
Schematyp 1 - Alternativa scheman
Innebär att schemat endast innehåller alternativa beteckningar.
Schematyp 2 - Ioh, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap
Hit sorteras de scheman som har grundstruktur A (se Figur 8 nedan) och därutöver till övervägande del tidsmässigt (dvs. mer än 50 % av minutsumman)
innehåller alternativa beteckningar. Grundstruktur A utgörs av att idrott och
hälsa, slöjd samt i många fall musik och/eller hem- och konsumentkunskap
förekommer. För skolår 1-2 uppträder inte slöjd i grundstruktur A.
Schematyp 3 - Ioh, sl, mu/hk, bild och matematik, svenska och engelska
Om schemat förutom grundstruktur A (se ovan) även innehåller grundstruktur B grupperas schemat hit om den återstående tiden på schemat består
till övervägande del tidsmässigt (dvs. mer än 50 %) av alternativa beteckningar. Grundstruktur B består av minst två av de tre ämnesbeteckningarna
för matematik, svenska eller engelska och eventuellt därutöver också bild.
Schematyp 4 - Ämnesmajoritet.
Om schemat innehåller grundstrukturen A och B, men den återstående tiden
till hälften eller mer består av ämnesbeteckningar grupperas schemat hit.
Schematyp 5 - Ämnesscheman.
Hit grupperas scheman som enbart innehåller Tim- och kursplanebeteckningar
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1

2

Resterande
delen av
schemat består till 50 %
eller mer av
Endast alter- alternativa
nativa
beteckningar
beteckningar

A. IoH, Sl,
och/eller
musik/Hk

3

4

5

Mer än 50 %
av de återstående
beteckningarna
är alternativa

50 % eller mer
av de återstående beteckningarna är
ämnen

Återstående
beteckningar är
endast ämnen

B. Minst två av
de tre ämnena
Ma/Sv/ Eng
och ev. bild.

B. Minst två av
de tre ämnena
Ma/Sv/ Eng
och ev. bild.

B. Minst två av
de tre ämnena
Ma/Sv/ Eng
och ev. bild.

A. IoH, Sl,
och/eller
musik/Hk

A. IoH, Sl,
och/eller
musik/Hk

A. IoH, Sl,
och/eller
musik/Hk

Figur 8. Indelning av scheman i fem (1-5) olika typer av scheman.

Att sortera scheman enligt kriterierna för de fem typerna ovan visade sig fungera väl. Alla de 326 scheman som har analyserats har gått att inordna enligt
denna indelning. Det förefaller rimligt att fråga sig om det inte finns något
schema som innehåller grundstruktur A och utöver det innehöll mer än 50 %
ämnesbeteckningar? Svaret på frågan är att inget av de insamlade schemana
är av ett sådant slag. Om grundstruktur A föreligger och det sedan är en ämnesmajoritet bland övriga beteckningar så innehåller dessa alltid grundstruktur B. Därmed klassificeras schemat enligt schematyp 3. Det finns inte
heller något schema utöver de av typ 1 som inte innehåller grundstruktur A.
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Alternativa beteckningar – förekomst, frekvenser och skillnader
Här presenteras utfallet av analysen med de fem schematyperna. Samtliga
326 scheman har analyserats och resultatet är uppdelat på skolår 1-3, 4-6 och
7-9 för att bli överskådligt och möjliggöra jämförelser. I Tabell 7 redovisas
antal scheman och relativa frekvenser för respektive schematyp.
Tabell 7. Procentuell fördelningen enligt de fem olika schematyperna
År
Antal
1
2
3
4
1-3
83
2
53
34
6
4-6
106
0
29
43
25
7-9
137
0
5
23
72

5
5
3
0

Av Tabell 7 kan man utläsa att förekomsten av alternativa respektive ämnesbeteckningar varierar mellan olika skolår. I år 1-3 är man mest benägen att
använda alternativa beteckningar och där är schematyp 2 vanligast. För år 4-6
är schematyp 3 vanligast och för år 7-9 dominerar typ 4, dvs. ett schema med
övervägande del av traditionella ämnen. Rent allmänt avtar benägenheten att
använda alternativa beteckningar, till förmån för benämningar från tim- och
kursplaner, med stigande ålder hos eleverna. Ett brott i den tendensen är att
de få rena ämnesscheman som förekommer (typ 5) återfinns i år 1-6. Den
totala sammanställningen visar även att andelarna alternativa scheman (typ 1)
respektive ämnesscheman (typ 5) är små. Det normala är alltså att ett schema
innehåller både ämnen och andra benämningar från skolår 1 till 9.

Skolor med och utan timplan
Efter att ha tagit del av resultatet i Tabell 7 ovan ligger det nära till hands att
fråga sig hur fördelningen av de fem schematyperna ser ut i skolor med timplan och om det är någon skillnad jämfört med skolor utan timplan. Att med
hjälp av ett slumpmässigt och obundet urval ge ett representativt svar på den
frågan ligger utanför den här studiens kunskapsintresse och ram. För att ändå
få en referenspunkt har scheman från 19 skolor, som är styrda av timplanen,
samlats in via ett bekvämlighetsurval. Skolorna är fördelade över 12 kommuner och i likhet med de fyra kommuner med försöksskolor i den här studien är de belägna i södra Sverige.
Datainsamling för skolorna med timplan är gjord under samma läsår
(01/02) som skolorna utan timplan. Totalt har 220 scheman samlats in och av
dessa har 163 stycken analyserats enligt de fem schematyperna. Orsaken till
att 163 scheman på ett stratifierat slumpartat sätt plockades ut ur det insamlade datamaterialet var för att kunna analysera hälften så många scheman för
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varje åldersintervall. På det viset blir förhållandet mellan stadierna detsamma
även om det bara är hälften så många scheman, som i huvudstudien, och det
blir meningsfullt att jämföra de relativa frekvenserna. Utfallet av analysen
framgår av Tabell 8 nedan.
Tabell 8. Andel (%) schema med olika grad av alternativa beteckningar vid
grundskolor med timplan
År
Antal
1
2
3
4
5
1-3
4-6
7-9

42
53
68

0
0
0

55
17
0

14
13
1

19
42
81

12
28
18

Av Tabell 8 ser man att trenden med att användningen av de alternativa
beteckningarna avtar med stigande elevålder är densamma för de här skolorna som för försöksskolorna. Tittar vi på typvärdena för respektive stadium
ser vi att schematyp 2 är vanligast för år 1-3, precis som för skolor utan timplan. För år 4-6 och 7-9 är schematyp 4 mest frekvent, och där skiljer sig
alltså skolorna med timplan för år 4-6 gentemot försöksskolorna där typ 3 var
vanligast. Värt att notera är också att för försöksskolorna var endast 7 av 326
scheman ämnesscheman (schematyp 5), medan 32 av 163 stycken var ämnesscheman för skolorna med timplan.
En jämförelse mellan Tabell 7 och Tabell 8 ger vid handen att användningen av alternativa beteckningar är vanligare för skolorna som arbetar utan
timplan. Om man delar in och slår ihop schematyperna i två grupper, typ 1-3
respektive 4-5, och tar hjälp av grundläggande analytisk statistik för att jämföra skolor med och utan timplan visar det sig att det finns en skillnad. Förekomsten av schematyp 4 och 5 i förhållande till schematyp 1, 2 och 3 är
signifikant större än vad som kan förväntas i skolorna med timplan jämfört
med försöksskolorna Det gäller för alla tre skolårsintervallen: skolår 1-3 χ2(1,
N = 103) = 7.78, p >.01; skolår 4-6 χ2(1, N = 93) = 26.23 p >.01, skolår 7-9
χ2(1, N = 40) = 21.09, p >.01. Jämförelsen visar således att användningen av
scheman med en tidsmässigt större andel av lektioner med alternativa beteckningar (typ 1-3) är mer utbredd i försöksskolorna än i skolorna med timplan.
Från skolår 1-9 i skolorna utan timplan är benägenheten större att ha lektioner
med andra beteckningar än de konventionella ämnena än i skolorna styrda av
timplanen. Det är dock viktigt att beakta de skevheter som kan föreligga på
grund av urvalsförfarandet.
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Frekvens av olika beteckningar
I analysen av schematyper hanterades de alternativa beteckningarna som en
kategori, men vilket framgår i kapitel 6 kan de delas in i 15 underkategorier
(Bilaga 6). Med en kvantitativ innehållsanalys är det möjligt att ge en bild av
i vilken utsträckning de olika underkategorierna förekommer. I figuren nedan
redovisas den absoluta frekvensen med avseende på de 15 underkategorierna,
det vill säga på hur många scheman som en beteckning från en viss
underkategori förekommer. Observera att Figur 9 inte säger något om hur
många gånger en beteckning finns på samma schema, eller hur mycket tid
som tas i anspråk.
Ansvarstid

5

Valtid

18

Skrivtid

18

Nyhetstid

18

Underkategorier

Kulturtid

22

Dialogtid

26

Social lärtid

39

Trivseltid

40

Värderingstid

47

Organisering

58

Fysiska aktiviteter

70

Lästid

92

Grupptid

109

Vägledningstid

122

Arbetsmet. tid

216
0

50

100

150

200

Antal scheman

Figur 9. Absolut frekvens av beteckningarna inom de olika underkategorierna, på
scheman från år 1 till 9.

Att arbetsmetodinriktad tid är den mest frekvent förekommande underkategorin i ett 1-9 perspektiv framgår tydligt av Figur 9. Knappt 2/3 av schemana innehåller minst en beteckning av det slaget. Det är förvisso den underkategori som innehåller störst antal beteckningar, men flera av dem har
samma eller i stort sett samma innebörd (exempelvis eget arbete, PB, och
stuga), dvs. ett individorienterat arbetssätt. Den därpå mest frekvent förekommande underkategorin är vägledningstid, men dessa beteckningar används företrädesvis inom skolår 7-9. Därpå följer grupptid vars benämningar
finns utskrivna på ungefär en 1/3 av de 326 schemana. Tittar man på i vilken
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omfattning de här beteckningarna uppträder inom respektive åldersintervall
blir bilden över de mest frekventa lite annorlunda. I Tabell 9 har de fyra vanligaste sorterna av beteckningar lärare väljer om de frångår de traditionella
ämnena listats för respektive skolårsintervall. Av Tabell 9 framgår det också
att χ2-värdena när de tre skolåldersintervallen jämförs med varandra för
respektive underkategori är signifikanta (p< .01).
Tabell 9. De fyra mest frekvent förekommande underkategorierna angivna som relativ frekvens (%) varje skolårsintervall
1-3
4-6
7-9
p
χ2
Arbetsmetodinriktad tid
Vägledningstid

69
1

76
24

57
70

10.44
117.52

<.01
<.01

Grupptid

47

25

31

10.13

<.01

Lästid

41

45

7

51.50

<.01

För skolår 1-6 är det i första hand arbetsmetodinriktade benämningar som
ersätter ämnena. I skolår 4-6 innehåller tre av fyra scheman den här typen av
schemapositioner. I alla tre åldersintervallen finns det en arbetsmetodinriktad
beteckning på mer än vartannat schema i de undersökta skolorna. För skolår
7-9 är det däremot vanligast att man väljer en av benämningarna inom kategorin vägledningstid. Mentor, mentorstid och dylika rubriker återfinns på 70
% av schemana för skolår 7-9 och användningen av dem är betydligt större
jämfört med för skolår 1-6. För benämningarna inom lästid är förhållandet
det motsatta. Användningen av dem för skolår 1-3 och 4-6, är större än för
skolår 7-9. Vad gäller grupptid är det mer frekvent förekommande för skolår
1-3, än 4-6 och 7-9. Fysiska aktiviteter, som finns på 70 scheman totalt, uppvisar en liknande fördelningsprofil och existerar i störst utsträckning skolår 13, följt av skolår 7-9.
Schemauttrycken inom underkategorierna kulturtid och värderingstid
existerar från skolår 1 till 9. I jämförelse med föregående kategorier är skillnaderna mellan de relativa frekvenserna mindre mellan olika stadier för dessa
två. I Tabell 10 nedan ges en mer detaljerad bild av hur fördelningen ser ut
mellan de tre stadierna för social lärtid, organisering och värderingstid.
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Tabell 10. Absolut frekvens för respektive årskursintervall av beteckningarna för tre
underkategorier
1-3
4-6
7-9
Organisering
Värderingstid
Social lärtid

22
15
23

27
20
16

9
12
0

I Tabell 10 redovisas absoluta frekvenser, det vill säga på hur många scheman som minst en beteckning från en viss underkategori förekom. Valet att
på schemat avsätta separat tid för lektioner i etik/moral, EQ, Lions quest etc.
görs enbart för år 1-6. Även organseringstid och värderingstid är mer utbrett
på de yngre elevernas scheman. Som framgick i Tabell 9 ovan finns vägledningstid utskrivet på signifikant fler av schemana för år 7-9 än för de tidigare
åren. Det är inte otänkbart att innehållet i vägledningstid i viss mån kan motsvara vad de separata beteckningarna inom de tre andra kategorierna i Tabell
10 står för eller att det återfinns inom lektioner med andra benämningar (t.ex.
samling), men i vilken mån det faktiskt förhåller sig så är en empirisk fråga.

Förekomst av temastudier på veckobasis
Som tidigare nämnts i texten genomfördes parallellt med analysen en bokföring av hur många scheman där tema eller tematiska studier fanns utskrivet.
I Figur 10 illustreras hur fördelningen av tema ser ut för respektive skolårsintervall
40
35

Antal schema

30
25
20
15
10
5
0
År 1-3

År 4-6
Skolår

År 7-9

Figur 10. Absolut frekvens över antalet schema med tema utskrivet.
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Tema eller tematiska studier anges totalt sett på ca 1/5 av de scheman som
har studerats, företrädesvis för år 1-3. Tema förekommer ungefär på lika
många scheman för år 1-3 (34) som för år 4-6 (17) och 7-9 (13) tillsammans.
Totalt förekom temabeteckningar på 64 av de 326 analyserade scheman. Ett
χ2 -test visar att förekomsten av tema för skolår 1-3 gentemot mot 4-6 och 7-9
är större än vad man kan förvänta sig (χ2 (2, N = 64) = 33.73, p<.01). Viktigt
att beakta är att analysen är gjord ur ett klass- och veckoperspektiv. Det innebär att tematiska studier i form av temadagar eller temaperioder, eller klassövergripande temastudier inte syns i den här sammanställningen. I Tabell 11
nedan redovisas förekomsten av tema i förhållande till de fem schematyperna.
Tabell 11. Förekomst (%) av tema för olika schematyper
År
Antal
1
2
3
1-3
83
0
39
50
4-6
106
0
19
22
7-9
137
0
29
3

4
40
4
10

5
25
0
0

I genomsnitt innehåller vartannat schema av typ 3 för år 1-3 beteckningar för
temastudier. Det är den schematyp där tema är vanligast för år 1-3 och 4-6. I
skolår 7-9 finns typvärdet för schematyp 2. Av Tabell 11 framgår att det
företrädesvis är på scheman av typ 2-4 som temabeteckningar används.

Sammanfattande analys med avseende på klassifikation
och inramning
Analysen med de fem schematyperna visar att de traditionella skolämnena
med stark klassifikation och stark inramning utgör en tydlig grund inom försöksskolorna. Men de kvantitativa resultaten visar också hur den samlade
koden försvagas när de alternativa beteckningarna tar plats på schemat. De
betydande inslagen av arbetsmetodinriktad tid, vägledningstid och grupptid
löser upp gränser mellan lektioner och öppnar för ett ökat inflytande för
lärare och elever. Även temabeteckningar (ett exempel på integrerad kod)
finns med på ca 1/5 av de analyserade schemana och bidrar därigenom till
scheman och undervisningspraktiker med svagare klassifikation och svagare
inramning. De alternativa beteckningarna som används i störst utsträckning
inom försöksskolorna är av den arten att de, i jämförelse med det konventionella schemat, ger scheman med svagare klassifikation och svagare inramning.
Tittar man på utfallet för respektive skolintervall är bilden däremot inte
lika entydig. I skolår 1-3 och 4-6 är beteckningar från underkategorin lästid
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förhållandevis vanligt förekommande (Tabell 9). Det är även för skolår 1-6
samtliga beteckningar inom underkategorin social lärtid förekommer.
Beteckningarna inom både dessa underkategorier bidrar till ett schema och en
undervisning med hög klassifikation och inramning.
På det hela taget tyder resultaten i det här kapitlet på att när alternativa
beteckningar väljs leder det i de flesta fall till att försvaga innehållsliga gränser mellan lektioner och stärka aktörernas möjligheter att påverka didaktiska
val i skolvardagen. För skolår 1-6 är det emellertid inte ovanligt att valet av
alternativa beteckningar även kan motsvara lektioner med stark klassifikation
och inramning.

Sammanfattning av strukturaspekter
Nästan alla schema innehåller både ämnen och alternativa beteckningar
Oavsett vilken klass en elev går i på någon av de 33 skolor som ingår i urvalet för den här rapporten så finns det förmodligen på klassens schema såväl
ämnen som alternativa beteckningar. Av de 326 scheman, som har studerats
innehåller 317 båda delar. För de yngre eleverna (år 1-3) används de alternativa beteckningarna i störst omfattning, för att sedan minska successivt ju
äldre eleverna blir.
Traditionella ämnen utgör till stor del schemats byggstenar
På 324 av 326 scheman är idrott och hälsa, slöjd (ej år 1-2) och i många fall
musik och/eller hem- och konsumentkunskap schemalagt. Dessa ämnen intar
således en särställning schemamässigt, vilket också kan antas få betydelse för
hur övrig tid organiseras i skolan. De ämnen som därefter utgör de vanligaste
ämnesinslagen är matematik, svenska, engelska och bild. Svenska, engelska
och matematik finns också många gånger i praktiken ”bakom” alternativa
beteckningar som exempelvis Stuga och Eget arbete. För år 7-9 utgör också
de främmande språken en frekvent förekommande byggsten schemamässigt.
Det innebär att de ämnen som lärare i första hand väljer att ”ersätta” med
alternativa beteckningar är de natur- och samhällsvetenskapliga. Som helhet
har den etablerade ämnesterminologin en framträdande roll på schemana och
den anger det kunskapsområde (vad i vid mening) lärare och elever ska ägna
sig åt på de lektionerna.
Tema på veckobasis, framförallt för de yngre eleverna
I likhet med de alternativa beteckningarna är förekomsten av tema mest frekvent i de tidiga skolåren. För år 7-9 är det den relativa förekomsten av tema
störst för schematyp 2, dvs. ett schema som utöver grundstruktur A (Ioh, sl,
mu/hk) till övervägande del tidsmässigt innehåller alternativa beteckningar.
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Beteckningen tema anger att ett utvalt innehållsligt område, förmodligen
ämnesövergripande eller ämnesintegrerat, utgör undervisningens grundval. I
likhet med ett konventionellt ämne besvaras den didaktiska vad-frågan, men
inte alls lika specifikt och manifest.
I första hand ersätts innehåll med arbetssätt och arbetsform
På 216 scheman förekommer minst en arbetsmetodinriktad beteckning. Det
vanligaste år 1-6 och det näst vanligaste år 7-9 är alltså att istället för de
gängse benämningarna använda en arbetsmetodinriktad beteckning. Kännetecknande för dem är att de ger ringa information om verksamhetens innehåll; de anger ett arbetssätt eller metod. Kategorin grupptid vars benämningar
skrivits ut på 109 scheman anger endast aktuell elevgrupp (form), men säger
inget om innehållet. I de här fallen anger schemat hur, istället för med vad,
elever och lärare ska sysselsätta sig eller formera sig under den avsatta lektionstiden.
Mentorstid vanligt för år 7-9
Ett vanligt inslag på scheman för skolår 7-9 var någon av beteckningarna
mentor, mentorstid, mentorstimme eller handledning. De förekom på 96 av
de 137 scheman som användes för skolår 7-9, och på 122 av 326 för år 1-9.
De här beteckningarna beskriver att en avgränsade konstellation med att elever och lärare ska ses, men säger inget närmare om lektionens innehåll.
Primärt besvaras alltså hur-frågan innan lektionen börjar.
Planering och utvärdering från skolår 1 till 9
Att schemalägga planering och utvärdering görs i viss utsträckning. På 58
(organiseringstid) respektive 47 (värderingstid) scheman från år 1-9 avsätts
separat tid varje vecka för att eleverna ska planera respektive värdera sitt
arbete. Benämningarna pekar mot utförandet av en procedur eller aktivitet –
hur eleverna ska arbeta – som i sin tur kan tänkas vara kopplad till lektionsinnehåll och arbetssätt.
Arbete med normer och värden syns på schemat
På 39 scheman för år 1-6, ger man uttryck för ett mer explicit arbete med det
som i läroplanen omnämns som normer och värden. Benämningarna markerar att tiden ska motsvara spörsmål av social och relationell karaktär. Eleverna och lärarna vet därmed utifrån schemat vad de förväntas ägna sig åt
under de här lektionerna. Motsvarande rubriker på schemat finns inte utskrivet för år 7-9.
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Friskvård och kultur
På 70 scheman finns inslag av fysikiska aktiviteter förutom att eleverna har
ämnet idrott och hälsa. På motsvarande sätt förekommer kulturtid på 22
scheman förutom att eleverna har praktiskt-estetiska ämnen. Lektionsrubrikerna kännetecknas av att de primärt visar vad det är för slags innehåll
eleverna ägnar sig åt, även om några också beskriver hur det hela ska utföras.
Enkelt uttryckt kan man säga att tonvikten läggs på vad men med inslag av
hur.
Skriv- och lästid som egna ämnesrubriker på schemat
Beteckningar som läs, läsecirkel eller skriv används företrädesvis år 1-6.
Främst är det läsning i olika former som regelbundet tilldelas separat tid.
Lästid finns på 82 av 189 scheman för år 1-6, medan skrivtid endast finns på
18 av dessa. De här benämningarna specificerar främst ett undervisningsinnehåll från svenskämnet, även om det förekommer sammankopplingar med
en viss metod.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att i skolor utan timplan har ämnena fortfarande en stark ställning på schemat, men att de i de allra flesta fall
har kombinerats med en eller flera alternativa benämningar. Utöver ämnena
används en mångfald av andra termer (se föregående kapitel). Mot bakgrund
av den kvantitativa analysen framgår det att när man vid försöksskolorna
väljer att inte schemalägga ett traditionellt ämne så väljer man i första hand
att flytta fokus från ett givet innehåll till en bestämd metod eller viss gruppering av elever och lärare, dvs. från vad till hur. Benägenheten att ersätta
och komplettera de traditionella ämnena med andra beteckningar är större i
de undersökta försöksskolorna än i skolor med timplan, och ju yngre eleverna
är desto mer benägen är man inom försöksskolorna att använda alternativa
beteckningar.
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8. Att studera elevers upplevelser av lagtid, verkstad och mentorstid
Att det på de analyserade schemana förekom en mängd olika alternativa
beteckningar visar, att det på skolorna finns ett behov av eller önskemål om
att komplettera eller ersätta de traditionella ämnesbeteckningarna för att visa
vad som ska ske under lektionstid. De här schemabeteckningarna kan ses som
ett uttryck för lokala, och i någon mening medvetna tidsval.
Dokumentanalysen ger en bild av hur lärare utnyttjar friutrymmet med slopad
timplan, vilka typer av val man prioriterar och till vad man avser att använda
tiden. Analysen av scheman bidrar till en god översikt, men väcker frågor om
beteckningarnas innebörder i praktiken och vad som utspelar sig under
lektionspassen. Som framgår av kapitel 4 handlar undervisning till stor del
om val och konsekvenser av val. Två av de mest centrala valen rör undervisningens innehåll och hur det ska bearbetas.
Hur upplever eleverna de här lektionspassen och vad uppger de att de
ägnar sig åt då? Syftet med den här delstudien är att öka kunskapen om vilka
erfarenheter och upplevelser elever har av lektioner med alternativa beteckningar. Schemastudien har bidragit med insikter om avsikter och didaktiska
intentioner men ger inte någon kunskap om faktiskt genomförd undervisning.
För att erhålla kunskap om genomförd undervisning krävs andra typer av data
och datainsamlingsmetoder, exempelvis i form av observationer eller
intervjuer. Det ställer även krav på andra typer av urval och forskningsfrågor.
De forskningsmässiga valen redovisas i det här kapitlet, men först formuleras
delstudiens forskningsfrågor.

Intervjustudiens frågeställningar
Mot bakgrund av avhandlingens övergripande forskningsfrågor och didaktiska perspektiv, formuleras följande frågeställningar:
o

Vad utgör enligt elever undervisningens innehåll på de lektioner som
på deras schema betecknas med lagtid, mentorstid och verkstad?

o

Hur (på vilka sätt och i vilken form) menar elever att undervisningens innehåll behandlas på de lektioner som på deras schema betecknas med lagtid, mentorstid och verkstad?
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o

Vilka upplevelser uppger elever att de har av genomförda lektioner i
lagtid, mentorstid respektive verkstad?

Frågorna ovan är inriktade mot skolarbetets innehåll, undervisningens utformning och elevernas erfarenheter och syftet med att studera dem är att
genera kunskap om vad elever och lärare ägnar sig åt under den aktuella
undervisningstiden, samt öka förståelsen för vad några av de gjorda tidsvalen
i en skola utan timplan kan innebära för elever i grundskolan. För att kunna
besvara de frågorna har gruppintervjuer med elever genomförts. I det följande avhandlas urval, genomförande av gruppintervjuer och analys.

Urval
Många av de 138 alternativa beteckningarna i schemastudien väcker frågor
om vad de står för och vad de innebär. Att närmare studera dem alla är dock
orimligt, utan ett urval av något slag är nödvändigt. De tre mest frekvent
använda typerna av schemabeteckningar återfinns inom arbetsmetodinriktad
tid, vägledningstid och grupptid. Därför fick de tre underkategorierna bli
vägledande för valet av lektionsbeteckningar (jfr sammankoppling). Valet
föll på en skola vars aktuella schema innehöll verkstad (exempel på
arbetsmetodinriktad), mentorstid (exempel på vägledningstid) och lagtid
(exempel på grupptid).
Kontakt togs med den utvalda försöksskolan, vars scheman innehöll de
önskade beteckningarna. På skolan träffade jag både elever och lärare för att
informera om min forskning samt inhämta deras samtycke. Lärarna informerades muntligt i samband med arbetslagsmöten. Eleverna informerades i
samband med att de hade undervisning, och de fick också enskilt fylla i en
enkät om de kunde tänka sig att vara med på en intervju eller ej. Vidare
skickades ett brev ut till elevernas föräldrar med information om den
tilltänkta forskningen.
Skolans scheman för år 8 och 9 innehöll både mentorstid och lagtid och
scheman för skolår 6 innehöll verkstad. Av tabell 12 nedan framgår i vilken
omfattning och under vilka veckodagar eleverna hade de aktuella lektionspassen. Schemana för klass 8 och 9 var identiska vad gäller de här lektionerna och detsamma gällde för de två klasserna i år 6 som kom att ingå i studien.
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Tabell 12. Mentorsid, lagtid och verkstad, i minuter per dag enligt elevernas
schema
Mentorstid
Lagtid
Verkstad

Måndag
40
80

Tisdag
15

Onsdag
15
80

Torsdag
15
80

Fredag
15
80

Totalt
100
80
240

Eleverna i åttan hade tre mentorer och var indelade i tre mentorsgrupper.
Eleverna i niondeklassen hade två mentorer och var följaktligen indelade i
två mentorsgrupper. De båda sexorna hade verkstad tillsammans med en
tredje klass i samma årskurs.

Val av datainsamlingsmetod
Frågeställningarna för delstudie 2 påkallade empiri i form av elevers beskrivningar och upplevelser av lektioner med alternativa schemabeteckningar.
Önskan var att kunna ta del av och inhämta data om aktiviteter, händelser och
skeenden som elever varit med om under lektionstid. Intervjuer är en lämplig
metod när data ska inbegripa emotioner, erfarenheter och upplevelser (Denscombe, 2003). Kvalitativa intervjuer är en datainsamlingsmetod där forskaren
är intresserad av att inhämta beskrivningar av hur intervjupersonen tolkar en
del av sin livsvärld (Bogdan & Biklen, 2003; Kvale, 1997). Mitt val av datainsamlingsmetod föll därför på kvalitativa intervjuer.
Ett alternativ till intervjuer är givetvis deltagande observationer. Det är
dock en tidskrävande metod och även om man observerar ett stort antal lektioner kommer man inte upp i det antal en elev har varit med om. Ytterligare
ett motiv för valet av intervjuer var det faktum att elever har aktuella och
omfattande erfarenheter av genomförda lektioner, och genom att samtala med
dem kan deras upplevelser dokumenteras. Att samtala med elever gör det
också möjligt att verbalisera deras version av hur olika lektioner ter sig, och
vilka innebörder de tillskriver olika alternativa lektionsbeteckningar på sitt
schema. Fraser (1998) skriver att ”students are at a good vantage point to
make judgements about classrooms beacuse they have encounterd many different learning environments and have enough time in a class to form accurate impressions” (s 8). Elever har goda förutsättningar för att uttala sig om
klassrumspraktiken. Granström & Einarsson (1995) betonar i sin genomgång
av svensk klassrumsforskning att elever är trovärdiga informanter när det
gäller att delge sina upplevelser och erfarenheter av genomförd undervisning,
och att dessa är viktiga att ta vara på. En annan aspekt jag tog hänsyn till vid
valet av intervju istället för observation var att elevers versioner av vad som
utspelar sig i ett klassrum i mångt och mycket sammanfaller med vad en ob-
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servatör registrerar. I sin översikt av nio betydande skattningsinstrument för
att studera klassrumsmiljön och forskning som har bedrivits med dem konstaterar Fraser (1998) bland annat att elevers uppfattningar av sin lärmiljö
överensstämmer väl med forskares observationer av deras undervisning.
Elevers bilder kan dock av förklarliga skäl skilja sig från lärares bilder.
Studier från flera länder (USA, Israel och Nederländerna) visar att lärare tenderar till att ha postivare uppfattningar av klassrumsmiljön än sina elever
(Fraser, 1998). Elevers bild uppvisar alltså god samstämmighet med forskares observationer men skiljer sig från lärares bild. Istället för att göra egna
observationer kan man genom att intervjua elever ta del av både deras iakttagelser och upplevelser, och med kvalitativa barnintervjuer kan man erhålla
data om perspektiv och erfarenheter som annars inte är åtkomliga (Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen, 2003). Det är emellertid viktigt att komma
ihåg att eventuell större samstämmighet med forskares observationer inte
betyder att elevers bilder och upplevelser skulle vara mer sanna än lärares.
Granström & Einarsson (1995) påpekar att man inte kan ifrågasätta
sanningshalten i en upplevelse och att både elevers och lärares bilder därför
är lika sanna. Givet önskemål om typ av empiri kontra de forskningsmässiga
förutsättningarna framstod intervjuer som ett motiverat val för insamling av
data.

Gruppintervjuer med elever
En typ av intervjuer är gruppintervju eller fokusgrupp då flera personer intervjuas samtidigt om ett visst område. Att jag valde gruppintervjuer före individuella intervjuer var ett medvetet val. Några av de fördelar med gruppintervjuer jag ville dra nytta av var att deltagarna kan stimulera varandra till
att uttrycka sina tankar och utmana varandras inlägg, vilket generar intressanta data, och att eleverna får möjlighet att tänka över vad de ska säga under
tiden andra pratar. Deltagarna kan också introducera ämnen eller frågor som
en intervjuare inte tänker på eller har kännedom om. En nackdel med grupper
är att enskilda deltagare kanske känner sig osäkra i gruppsituationen och därför inte delger sina erfarenheter utan istället överlämnar allt talutrymme till
de andra deltagarna (Bryman, 2002; Kruger & Casey, 2000). En försvårande
omständighet forskningsetiskt vid gruppintervjuer är en ökad risk för att konfidentialiteten bryts om någon av deltagarna berättar för andra om vad någon
har sagt i samband med intervjun.
Ett annat motiv för valet att intervjua elever i grupp var att de inte kände
mig så väl och de då skulle känna sig bekvämare och tryggare i intervjusituationen än om det hade varit enskilda intervjuer. Vid intervjuer med barn motverkar samtidigt grupptillhörigheten maktasymmetrin gentemot den vuxna
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forskaren något, vilket gör att barn kan känna sig mindre avskräckta från att
dela med sig av sina tankar. Det gäller speciellt om intervjuaren inte är välkänd för barnen (Lewis, 1992). Även om jag inte var välkänd för eleverna var
jag inte heller obekant för dem. Intervjuerna föregicks av en veckas deltagande observationer i varje klass för att jag skulle bli bekant med dem och de
med mig. Jag följde lektioner och rörde mig en del bland eleverna och pratade informellt med dem under deras raster. Om man ska intervjua obekanta
elever rekommenderar Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) att man
först ska försöka lära känna dem och deras skolmiljö. Genom att vistas i den
miljö där undersökningen ska genomföras erhåller forskaren en ökad förtrogenhet för sammanhanget och vad informanterna talar om i intervjuerna
(Bryman, 2002). Tre beslut jag hade att fatta, som följer med valet av gruppintervjuer, var att bestämma hur stora grupperna skulle vara, hur de skulle
vara sammansatta och hur många grupper som skulle intervjuas.
Det finns många åsikter om hur stort antalet personer bör vara vid en
gruppintervju. I metodlitteraturen förespråkas allt från 3-15 deltagare (Bryman, 2002; Lewis, 1992). Större grupper kan göra att fler uppfattningar
kommer fram samtidigt som det kan vara så att fler drar sig för att uttala sig i
en större grupp. För att få en balans mellan flera erfarenheter och möjligheten
att delta valde jag att ha grupper med 3-5 deltagare. Nästa fråga att ta ställning till rör deltagarnas bakgrund och inbördes relationer. Ska deltagarna
känna varandra eller ej? Ska deltagarna vara homogena eller heterogena med
avseende på exempelvis kön eller ålder? Det överordnade kriteriet enligt
Morgan (1997) måste vara att deltagarna känner sig bekväma i gruppen och
kan diskutera det avsedda ämnet. Som tidigare berörts kom eleverna från fyra
klasser på samma skola, två från högstadiet och två från mellanstadiet. Det
innebar att eleverna kände eller kände till varandra. Jag rådfrågade därför
elevernas lärare när grupperna skulle sättas samman för att eleverna skulle
komma i en grupp där de var med andra elever som de trivdes med. Det
resulterade i att alla grupper bestod av elever från samma klass. Fem grupper
innehöll både flickor och pojkar och övriga fem var könshomogena.
Vad gäller antalet intervjuer anger Morgan (1997) 3-5 grupper som en
tumregel för att uppnå mättnad i datamaterialet, och Bryman (2002) menar att
det förmodligen inte är tillräckligt att endast intervjua en grupp. Sammanlagt
gjordes tio gruppintervjuer. Fem intervjuer var med elever från två klasser i
skolår 6, tre stycken med elever i skolår 8 och två med elever i skolår 9.
Totalt intervjuades 41 elever, 30 pojkar och 11 flickor. En bidragande orsak
till den sneda könsfördelningen var att klasserna innehöll betydligt fler pojkar
än flickor.
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Genomförande av gruppintervjuer
Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på skolan. När eleverna och
jag hade slagit oss ned runt ett halvrunt bord redogjorde jag kort för avsikten
med intervjun, men fokuserade mest på att beskriva vad den skulle komma
att handla om och hur samtalet skulle gå till. Eleverna upplystes om att intervjun var frivillig, att inspelningen skulle hanteras konfidentiellt och att de
inte behövde svara på en fråga om de inte ville. Vidare betonade jag att de
inte fanns några felaktiga svar utan att de skulle säga precis vad de tänkte,
kände eller hade upplevt. Eleverna fick också innan själva intervjun startade
pröva på att säga något och sedan lyssna på det för att avdramatisera användningen av bandspelare.
Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan jämställda parter (Kvale,
1997). Vid inledningen av en intervju bör informanterna informeras om syftet
med intervjun och försäkras om att vad de säger kommer att hanteras konfidentiellt (Bogdan & Biklen, 2003). För att skapa en god samtalssituation med
barn bör intervjuaren berätta vad samtalet ska handla om och varför det ska
äga rum (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003). Dels handlar det om att
uppfylla de forskningsetiska kraven, dels att försöka minska intervjusituationens inneboende maktasymmetri. Forskaren definierar samtalets fokus och
kontrollerar premisserna för samtalet. Att då tydligt beskriva hur samtalet
kommer att gå till och vad det ska handla om såg jag som ett sätt att försöka
utjämna maktasymmetrin något.
Efter min information och när eleverna hade lyssnat på hur de lät inleddes
själva intervjun med att jag tog fram ett exemplar av elevernas schema. På
det var de alternativa beteckningarna markerade med en grön överstrykningspenna. Vi tittade lite tillsammans på schemat och sedan bad jag eleverna att
berätta för mig om de lektionspass som var markerat med grönt utifrån frågor
som: Vad är det för något? Vad händer då?
Vid intervjuer med barn är öppningsfrågan av avgörande betydelse för
samtalets fortsatta progression (Yarrow, 1960; Rich 1968, i Kortesluoma
m.fl., 2003). Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) rekommenderar att
intervjun inleds med en känd situation eller konkreta händelser snarare än att
informanten får reflektera över ett begrepp. Ett sätt för att få informanter att
tala om det aktuella forskningsintresset som Törrönen (2002) rekommenderar
är att använda sig av något slags stimulusmaterial (t.ex. foton, annonser, texter). Ett väl valt stimulusmaterial kan bidra med att fokusera fundamentala
aspekter och ge underlag för att ställa relevanta intervjufrågor. Schemat fungerade utmärkt som stimulusmaterial och eleverna valde själva ut en av
beteckningarna och började berätta om den. Under intervjuns gång bidrog
sedan schemat med att fokusera och strukturera samtalet, och eleverna valde
själva i vilken ordning de talade om de olika beteckningarna.
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Kvalitativa forskare betonar vikten av att man inför en intervjusituation
inte ska låsa sig med specifika frågor, då det på förhand kan vara svårt att
avgöra vad som kommer att vara relevanta frågor under själva intervjun
(Hitchcock & Hughes, 1995). Min huvudambition var att lyssna aktivt på
eleverna och uppmuntra deras berättande genom att ställa frågor i relation till
vad de själva tog upp. Jag försökte överlag ställa korta och enkla frågor anpassade till barnets mognad (Kortesluoma m.fl., 2003). I strävan att täcka in
de önskvärda områdena utan att bli låst av förutbestämda frågor valde jag att
utforma en intervjuguide med ett antal tänkbara frågor som jag kunde ta stöd
av under intervjuernas gång (se Bilaga 7). Det var frågor i relation till områdena lektionernas innehåll/form, upplevelser och intervjuns avslutning. Den
kvalitativa intervjun är en intervjuform med få standardregler och metodologiska konventioner och Kvale (1997) karaktäriserar den som en
halvstrukturerad intervju som omfattar vissa teman och förslag till lämpliga
frågor. Min intention var att i första hand lyssna på eleverna och ställa frågor
i relation till vad de själva tog upp. Intervjuguiden hjälpte mig dock med att
komma ihåg och använda goda följdfrågor samt ställa frågor inom de tre områdena. Intervjuerna varade mellan 15 till 25 minuter och spelades in på band.

Analys av elevintervjuer
Vid kvalitativ forskning i allmänhet precis som vid kvalitativ analys finns det
en stor uppsättning metoder att välja mellan, antingen i form av enhetliga
koncept eller eklektiska lösningar, och för en forskare kan det finnas goda
skäl till att begagna sig av ett mer konsistent såväl som ett mer transcendent
förhållningssätt (Holloway & Todres, 2003). Givet studiens design och perspektiv föll valet av analysmetod inom den senare varianten. I nedanstående
text redovisas val av analytiska procedurer och tekniker, och hur de har
tillämpats i bearbetningen av gruppintervjuerna.

Tematisk analys av elevintervjuerna
Mitt analysarbete tog sin början när gruppintervjuerna var slutförda, och det
var primärt inspirerat av Braun & Clarks (2006) version av tematisk analys
(TA). De inspelade intervjuerna bearbetades i fyra steg; transkribering och
strukturering, kodning, tentativ tematisering och precisering och etikettering.
En fördel med att välja TA var att den inte är bunden till ett speciellt perspektiv eller forskningsansats utan kan väljas och brukas fristående, vilket
ligger i linje med förhållningssättet i den här studien där val av forskningsmetoder görs utifrån deras funktion snarare än att de ingår i eller tillhör en
viss ansats eller metodlogisk tradition. Braun & Clark (2006) menar att:
”through its theoretical freedom thematic analysis provides a flexible and
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useful research tool, which can potentially provide a rich and detailed, yet
complex, account of data” (s 78).
Tematisk analys är ett utbrett och vanligt förekommande analyssätt inom
diverse discipliner och forskningsmetoder. Trots det finns det ingen konsensus kring hur den bör utföras och den tillämpas på en rad olika sätt (Boyatzis,
1998; Braun & Clark, 2006). Vad är då målet vid TA och vad är ett tema?
Boyatzis (1998) menar att ”a theme is a pattern found in the information that
at the minimum describes and organizes possible observations or at a maximum interprets aspects of the phenomenon” (s vii). Braun & Clark (2006) i
sin tur anser att ett tema i relation till forskningsfrågan, utgör en representation av ett meningsfullt mönster som fångar något centralt i data. Tre basala
element inom TA är data, kodning av data och identifiering av teman och en
forskares uppgift vid tematisk analys är att identifiera ett begränsat antal teman som på ett adekvat sätt återspeglar mönster inom empirin. TA syftar inte
till att generera teori även om den ökade förståelsen en tematisk analys av ett
empiriskt material bidrar med i förlängningen kan tänkas leda fram till utveckling av teori (Howitt & Cramer, 2008).
Ett resultat i form av ett begränsat antal teman som fångar centrala inslag
och mönster med avseende på innehåll, arbetsformer, arbetssätt och de upplevelser elever ger uttryck för bedömdes ha potential att ge en adekvat resultatbild och ett fullgott svar på den här delstudiens frågeställningar.

Bearbetningens grund
En utmaning för mig i analysen var att finna en balans mellan öppenhet för
innehållet i data och systematiska procedurer. Analys är ett möte och samspel
mellan forskare och data som på samma gång ställer krav på både kreativitet
och ett metodiskt tänkande. För att kunna kombinera kreativitet och systematik är forskaren betjänt av att ha tillgång till analytiska verktyg, procedurer
och tekniker (Strauss & Corbin, 1998). Jag valde att utveckla en systematik
för bearbetningen av intervjuerna med stöd av Braun och Clarks (2006) version av tematisk analys. Den består av följande sex steg, här mycket kort
återgivna:
1.
2.
3.
4.
5.

Att bekanta sig med data (transkribering, genomläsning och noteringar)
Initial kodning (systematisk kodning och gruppering av intressanta data)
Tentativ tematisering av koder (kollation av koder till potentiella teman)
Omprövning/revision (granskning av teman gentemot koder och empiri)
Definition och etikettering (ytterligare analys och framskrivning av teman)
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6. Resultatsammanställning (urval av excerpter, justeringar och slutlig sammanställning)
Även om analysstegen i de båda uppräkningarna ovan presenteras i form av
separata moment i en given sekvens framhåller Braun & Clark (2006) att de i
praktiken går i varandra och att forskaren rör sig fram och tillbaka mellan
dem under bearbetningens gång, dvs. bearbetningen är iterativ och inte en
linjär process. Braun & Clark (2006) poängterar att de sex steg de presenterar
ska vara ledsagande snarare än styrande och att forskaren tillämpar dem efter
eget gottfinnande.
Analytiskt tillvägagångssätt
Braun & Clarks (2006) sex steg ovan var vägledande för analysen och omsattes konkret i de fyra faserna transkribering och strukturering av data, kodning, tentativ tematisering och precisering och etikettering. Faserna uttrycker
den ambition och inriktning jag har haft i analysarbetet. I det praktiska hantverket är inte faser och moment så strikt sekvenserade och åtskiljda. Procedurerna har bidragit med struktur till analysen men de har inte följts och genomförts bit för bit i en strikt sekvens utan de har använts på ett flexibelt sätt.

Transkribering och strukturering av data
Intervjuerna har transkriberats ordagrant men ljudläten, tonlägen och
harklingar/hostningar har utelämnats om de inte har haft betydelse för analysen. Generellt sett har talspråksuttryck redigerats till skriftspråk (t.ex. sedan i
stället för sän). Skälen till det var att uppnå en ökad läsbarhet och att göra
utskrifterna bättre lämpade för tematisk analys. Vid tematiska analyser har
man vanligtvis inte någon användning av så detaljerad information och kan
därför välja en mer litterär stil vid transkriberingen. Det viktiga är att intervjuutskrifterna innehåller den information som behövs (Braun & Clark, 2006;
Howitt & Cramer, 2008).
Det är inte oproblematiskt att transformera talspråk till skriven text och
hur man än gör går det inte att uppnå en objektiv eller om man så vill sann
omvandling (Kvale 1997). Istället för att fråga sig vilken utskrift som är den
korrekta rekommenderar Kvale (1997) att man frågar sig vilken typ av intervjuutskrift som är lämplig för det forskningssyfte man har. Om avsikten är att
koncentrera eller kategorisera mening i det informanterna uttrycker kan det
vara befogat med viss redigering av utskrifterna.
I och med transkriberingen började jag sätta mig in i det empiriska
materialet. För att ytterligare lära känna data läste jag igenom transkriptionerna flera gånger. En god idé enligt Braun & Clark (2006), som jag
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begagnade mig av, är att i samband med genomläsningarna skriva små korta
noteringar om intressant innehåll i intervjuerna inför det kommande analysarbetet. Innan det var dags för kodning markerades alla utsagor som bedömdes ha ett relevant innehåll i relation till delstudiens frågeställningar och avhandlingens didaktiska perspektiv. Vid kvalitativa studier med omfattande
datamaterial i form av text behöver överflödiga data sållas bort medan det
som anses väsentligt sparas för vidare bearbetning (Denscombe, 2007). Enligt Kvale (1997) ska ”urvalet” av vad som väljs respektive väljs bort vara
avhängigt undersökningens syfte och teoretiska antaganden. I och med transkribering och markering av utsagor hade de data som bedömdes vara adekvata för de aktuella schemabeteckningarna urskiljts och klarlagts.

Kodning
Efter att jag hade bekantat mig med data och valt ut relevanta delar vidtog
den initiala kodningen. I den benämndes, jämfördes och grupperades väsentliga delar av intervjuerna. Det Braun & Clark (2006) benämner initial kodning kan jämföras med Straus & Corbins (1998) begrepp öppen kodning. Den
syftar till att ”öppna upp data” och blottlägga och begreppsliggöra de idéer,
uttryck och betydelser som finns i data. Vid öppen kodning granskas ord,
meningar och utsagor noggrant och jämförs med varandra med avseende på
likheter och skillnader. Vad i data som kodas avgörs i huvudsak av syfte och
frågeställningar. Rent konkret kan det handla om händelser, handlingar, aktiviteter, utlåtanden, åsikter, känslor och antydda innebörder (Denscombe,
2007).
Att ställa olika slags frågor till data är en typ av analytiskt verktyg som
främjar kodningen. Rent allmänt föreslår Strauss och Corbin (1998) att man
under kodningen ställer frågor som Vem? När? Varför? Var? Vad? och Hur?
I relation till dessa frågor, som är centrala, ställdes under analysen bl.a. följande frågor till utsagor i data:
Vad-aspekten – Vad utgör undervisningens innehåll? Var hämtas innehållet? Hur presenteras innehållet? Vilken relation har eleverna till innehållet? I vilken mån är det personligt/allmänt? Hur definieras/beskrivs
innehållet?
Hur-aspekten (organisation) – Hur är eleverna grupperade? Hur är formerna för interaktion mellan elever, och mellan elever och lärare? Hur är
aktiviteterna organiserade?
Hur-aspekten (arbetssätt) – Hur bearbetas innehållet? Vilka arbetar med
det? På vilka sätt? Vad gör eleverna när de arbetar med skolarbete? Vilka
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krav ställs på eleverna för att utföra arbetet? Hur vet eleverna hur de förväntas arbeta/vad de ska göra?
Elevupplevelser - Vilka upplevelser ger eleverna uttryck för? Vilka utlåtanden, evalueringar och reflektioner gör eleverna med avseende på
genomförda lektioner? Vilka åsikter, känslor och antydda innebörder
framkommer?
Frågorna ovan var ett konkret hjälpmedel i analysen. Kodningen gick till så
att de ord, meningar eller stycken som uttryckte relevant information markerades och kodades i form av korta noteringar i marginalen. Därpå ställdes och
användes olika frågor och frågetekniker (se ovan) för att se data på nya/andra
sätt. De svar, tankar och idéer som de olika frågorna gav upphov till sammanställdes i s.k. memos. I dem dokumenterades fortlöpande under analysens
gång de funderingar, insikter och frågor som framkom i relation till själva
kodningen.

Tentativ tematisering
Efter kodningen jämfördes olika koder och de tillhörande dataenheterna med
varandra med avseende på likheter och skillnader, för att på så vis gruppera
och tematisera koder och dataenheter. Tematisering kan ses som kodning av
koder. Genom att jämföra och kombinera koder med varandra söker man
finna överbryggande teman (Braun & Clark, 2006; Howitt & Cramer, 2008).
Med Bruce le Bergs (2004) terminologi kan man säga att koderna i den här
bearbetningsfasen transformeras till tentativa teman eller kategorier. Här
finns inte någon på förhand given indelning, utan de teman som växer fram
blir en av flera möjliga konstruktioner (Ryen, 2004). Därför prövades och
modifierades de framväxande temana och undertemana fortlöpande mot empirin. Arbetet med att formulera teman var inte en linjär process utan dataenheter och teman jämfördes och grupperades och jämfördes igen och grupperades om fram tills att det inte verkade bidra till några substantiella förbättringar.

Precisering och etikettering
Avslutningsvis formulerades utförligare beskrivningar av teman och underteman och hur de är relaterade till varandra. Det är viktigt att försöka klargöra
temanas konturer, innehåll, nivåer och hur de är relaterade till varandra. Det
är också viktigt att försöka förfina de arbetsnamn temana har haft så att de
ger en koncis och god bild av vad temat handlar om (Braun & Clark, 2006).
Temabenämningar eller rubriker kan primärt härstamma från informanterna,
litteratur/teori eller forskaren själv (Merriam, 1998). I den genomförda analy-

109

sen är det främst det sista alternativet som har använts. Då rubriker och teman
var slutligt framskrivna placerades de in under respektive schemabeteckning.
Utfallet av analysarbetet presenteras i de tre följande resultatkapitlen om
lagtid, verkstad och mentorstid.
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9. Elevers upplevelser av lagtid
I det här kapitlet redovisas elevers beskrivningar och upplevelser av lektioner
benämnda lagtid. I kapitlet görs även sammanfattningar och analyser utifrån
avhandlingens didaktiska perspektiv och Bernsteins begrepp inramning och
klassifikation.

Lagtid
Lagtid är tillfällen när elever inom samma arbetslag träffas och har gemensamma lektioner. Ett arbetslag utgörs av en grupp lärare med ansvar för vissa
klasser eller elevgrupper. Av elevernas utsagor att döma är lagtid ett konglomerat av diverse aktiviteter och arbetssätt där arbetsformen med åldersblandade grupper utgör den överordnade organisationsprincipen. ”Då är det
typ sjuor, åttor och nior så är hela arbetslaget tillsammans. Så gör man olika
saker och aktiviteter” (pojke, år 9). Under lagtiden har eleverna lektioner
tillsammans med elever från de andra klasserna i arbetslaget (tre klasser totalt). Analysen av vad eleverna menar att de ägnar sig åt under lagtiden återges i de tre stråken (a) tematiskt grupparbete, (b) extra pluggtid och (c)
sportaktiviteter. De tre delarna är innehållsmässigt åtskilda och genomförs
var för sig. Eleverna vet vad som gäller vid ett visst tillfälle med hjälp av ett
separat schema ”Det finns ett schema som står vad vi ska göra (flicka, år 8)”.
Av excerpten nedan framkommer det hur schemat fungerar i praktiken.
Henrik: Typ som ibland får några grupper åka iväg och bada och så. Medan
dom andra grupperna då…
Frida: Gör annat.
Herik: Dom som badar sist får sy istället och så vidare.
(elever i år 8)

När en del ägnar sig åt ett stråk ägnar sig andra åt ett annat, och sedan byter
grupperna stråk med varandra. Henrik ovan kommer in på att de får sy på
lagtiden. Det är en aktivitet inom tematiskt grupparbete, som beskrivs härnäst.

Tematiskt grupparbete
Eleverna refererar till det här stråket som tema eller tema-arbete. Undervisningens innehåll bestäms av lärarna och utgörs av aktuella samhällsföreteelser eller verklighetsliknande scenarion. Tre förekommande teman är Valet är
ditt (tema V), Olympiska spelen (tema OS) och Familjen - sims in real life
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(tema F). Valet är ditt genomförs i samband med att det är val och är inriktat
mot val, politik och politiska partier. På liknande vis genomförs OS under ett
år med olympiska spel och där nischas eleverna gruppvis mot ett av deltagarländerna. Tema F utgår från en påhittad persons livsförutsättningar.
Det sista temat går i första hand ut på att se till att personen klarar sig
ekonomiskt. Ämnesinnehållet i stråket hämtas utanför skolan och anknyter
till samtida omvärldshändelser eller vardagslivet. Mer specifikt inrymmer
temana estetiska, språkliga, matematiska och praktiska inslag i samband med
att eleverna intervjuar, skapar, konstruerar och beräknar. Här ges ett exempel
på när eleverna konstruerar:
Casper: Sedan fick man bygga lägenheten i kartong och papp.
Björn: Man fick ritningen så..
Adam: Man fick fixa sin ritning, man hyrde lägenheten och så fick man skaffa
en sådan ritning och så skulle man bygga.
(elever i år 8)

Av dialogen ovan framgår det att eleverna fick ordna sin ritning och bygga en
modell efter den. I stort sett allt innehåll bearbetas inom arbetsgrupperna eller
faddergrupperna som de också kallas av eleverna. De utgör en genomgående
dimension av det tematiska grupparbetet. Alla grupper sätts samman så att de
är könsblandade och består av äldre elever (år 8 och 9) och yngre elever (år
7). I de här grupperna försöker de äldre eleverna ta hand om de yngre eleverna. ”Det är så att vi nior har så här sjuor som vi ska ta hand om och så gör
vi saker med dom” (pojke, år 9). Det eleverna gör inom det här stråket är
alltid kopplat till ett tema, men oavsett vilket det aktuella temat är verkar det
tematiska grupparbetet innehålla de tre inslagen introduktion, återskapande
och nyskapande och redovisning. De inslagen sätter agendan för hur stoffet
bearbetas.
Introduktion
Vid introduktionen presenterar lärarna ett temaområde (tema OS, tema V)
eller ett verklighetsliknande scenario (tema F) med föreskrifter om innehåll
och procedurer för gruppernas arbete. Här beskrivs upptakten av tema F:
Frida:
Julia:
Frida:

Vi hade en sådan där storträff första gången.
Samlingen.
Så berättade dom (lärarna) hur man skulle göra
och så fick man ett papper och då stod det vad
man hade för jobb och hur mycket vi hade i skuld
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och sådana saker.
(elever i år 8)

Eleverna tilldelas alltså här premisserna för arbetet samt ramarna för vad
lärarna anser vara ett legitimt innehåll. De delas också in i köns- och åldersblandade arbetsgrupper med elever från olika klasser. Varje grupp tilldelas
samma uppgift men uppgiftsvillkoren kan vara gruppspecifika.
Återskapande och nyskapande
Efter den gemensamma introduktionen för alla elever i arbetslaget tar genomförandet vid och det kan sträcka sig över flera månader. Inom de givna
ramarna får eleverna i sina åldersblandade grupper tillsammans driva sitt
arbete. Några elever berättar hur de i sina grupper arbetar inom de angivna
ramarna för tema F.
David: Då hade vi om familjen
Casper: Familjen, ja.
Adam: Då fick man en person så skulle man…
David: Flytta hemifrån.
Adam: Skulle man se till så att den personen klarade sig.
David: Det var en fantasiperson.
Intervju: Jaha
Adam: Den hade ett jobb och…
Casper: Räkna ut vad den tjänade och hyra lägenhet och sådant.
Björn: Och mat å kläder..
Edward: Och köpa möbler och lägenhet och hus
Intervju: Gjorde ni det själva eller gjorde ni det…
Flera: Ja det gjorde vi.
Adam: Vi fick ju liksom en person.
(elever i år 8)

För att se till att fantasipersonen klarar sig utifrån de givna premisserna gör
eleverna en del egna val och väljer i viss mån vilken inriktning deras genomförande av arbetet ska ta. Elevernas genomförande av det tematiska grupparbetet sker i enlighet med vissa ramar men inom de ramarna utför de det hela
på ett självständigt sätt. De här båda sidorna, med att följa angivna direktiv
kontra att mer frihetligt utforma arbetet återfinns också i de återskapande
respektive nyskapande inslagen i tematiskt grupparbete.
Att så är fallet framkommer när eleverna talar om att det är vissa moment
de utför enligt anvisade procedurer. De återskapar en produkt eller ett inne-
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håll enligt en given förlaga. ”Ja man har ju liksom ett land och till det landet
ska man sy en flagga” (flicka, år 8). De här momenten utförs av samtliga
grupper på ett i stort sett identiskt sätt. Det kan handla om att föra en kassabok.
Casper: Sedan kassaboken skulle man ha hand om.
David: Varje månad skulle man skriva in vad man köpte.
(elever i år 8)

Excerptet visar att eleverna återkommande ska utföra en viss procedur på ett
angivet sätt. Förutom de här återskapande momenten förekommer det
nyskapande inslag där eleverna försöker tänka i egna banor och skapa något
eget. Det kan dels handla om verklighetsliknande och problembaserade inslag
där eleverna själva får söka svar på frågor på något sätt de själva finner
lämpligt. Det kan innebära att de tar kontakt med arbetsgivare, hyresvärdar,
politiker etc. ”Man ringde och kollade en lägenhet, hur mycket hyran kostade
och allt” (pojke, år 8). Eleverna får själva välja hur de ska ta reda på något
eller lösa uppgifter. Dels kan det gå ut på att eleverna ska hitta på något helt
själva och komma med egna idéer och förslag. ”Jo just vi fick göra ett eget
parti också så som man tyckte själv” (pojke, år 9). Det kan vara att arbetsgrupperna ska ta fram och presentera ett eget politiskt parti eller hitta på
galna sporter:
Robert: Vi blev inspirerade av vad hette det? Monte Python
Rickard: Ja Monte Python inspiration hade vi. Så skulle vi hitta på galna
sporter, friidrottssporter var det.
Knut: 100 meter kundvagn
(elever i år 8)

Robert och Rickard berättar hur de fick inspiration till att uppfinna nya och
galna sporter. Att komma på galna sporter är ett exempel eleverna ger på hur
de själva hittar på och producerar något nytt. I de nyskapande delarna söker
sig eleverna också stundom utanför skolan för att finna svar på frågor eller få
tag i information.
Redovisning
Det sista inslaget, oberoende av tema, inom tematiskt grupparbete är en
summering eller redovisning. Då presenterar varje arbetsgrupp sitt arbete och
ger prov på återskapande och nyskapande innehåll. ”Just nu tränar vi till
redovisningskvällen, då ska vi redovisa saker. Vi ska redovisa dom saker vi
har gjort på lagtiden” (flicka, år 9). Redovisningen görs vid ett särskilt till-
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fälle då lärare, elever och ibland även föräldrar medverkar. Här berättar några
pojkar om hur tema F och tema OS avslutades:
David:
Adam:

Ja vi hade en redovisningskväll.
Då har vi en avslutning. Då har man så att föräldrar och så får
komma och kolla.
Casper: Vad man har gjort, sedan är det oftast nått i kapphallen.
Adam: Som nu i OS skulle man upp på Nackavallen som temaavslutning.
David: och ha ett litet OS..
(elever i år 8)

Pojkarna beskriver hur de tematiska grupparbetena redovisas och avslutas
med ett gemensamt arrangemang. Arbetsgrupperna visar vad de har gjort och
producerat under det tematiska grupparbetet och det blir slutpunkten för ett
område.
Tematiskt grupparbete - innehåll och utformning
Vid tematiskt grupparbete organiseras elever från flera klasser i mindre
åldersblandade arbetsgrupper. Inom en given uppgiftsram, med ett samhällsanknutet tema eller ett verklighetsliknande scenario, får de gruppvis arbeta
med att lösa uppgifter, undersöka, hitta på, tillverka och skapa. I korthet karakteriseras tematiskt grupparbete av följande:
Innehåll
Innehållet utgörs av aktuella samhällsföreteelser i form av teman eller vardagliga företeelser.
Arbetsform/organisation
Eleverna är organiserade i ålders- och klassblandade grupper från skolår 7, 8
och 9 i samma arbetslag med både flickor och pojkar. Lärarna sätter samman
grupperna.
Arbetssätt
Arbetssättet består av att eleverna i sina arbetsgrupper bearbetar de av lärarna
förelagda uppgifterna. Arbetet är både av återskapande och nyskapande art
och avslutas med en gruppredovisning.

Extra pluggtid
Det här stråket inom lagtid beskrivs av elever som pluggartid eller studietid.
Det kan ses som extra tid eller ett stöd till elevernas arbete i övriga skol-
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ämnen. Undervisningens innehåll, säger eleverna, utgörs av sådant de förväntas ha gjort i ämnena eller på andra lektioner. ”På lagtiden så kan man
jobba i kapp om man ligger efter i något” (pojke, år 9). Det är upp till eleverna att göra en avvägning av vad, inom övriga ämnen, de behöver arbeta
med. Pluggtid kännetecknas därför av självavvägt arbete med ett inhämtat
stoff. Det är eleverna själva som gör en avvägning av vad det är de inte hunnit
med eller som de behöver ta i kapp. Varje elev har alltså att ta ställning till
frågor i stil med: Ligger jag efter? Vad behöver jag komma i kapp med? Har
jag läxor jag behöver göra? En återkommande beskrivning av pluggtiden är
att det eleverna ägnar sig åt är att ”jobba med det som man inte hunnit med
under veckan” (pojke, år 8). Innehållet kommer från eller hämtas direkt från
andra ämnen och lektioner än lagtiden och avgörs för den enskilda eleven av
vad han/hon anser sig behöva ta i kapp. Innehållet kan därmed alltid sägas
vara individualiserat i någon mening. Pluggtid utgör enligt eleverna ett tillfälle för att plugga, ta igen, göra klart och arbeta med hemuppgifter. Lärare
finns tillgängliga i några klassrum och söks upp av eleverna. ”Och då finns
det ju lärare som kan hjälpa om man behöver” (pojke, år 8). Lärarnas pedagogiska insatser styrs av elevernas önskemål och det behov av hjälp de anser
sig ha.
Av hur eleverna skildrar pluggtiden tycks innehållet förutsätta, eller vara
beroende av, att eleverna på något sätt ligger efter eller inte har gjort något de
planerat eller förväntas göra i sitt skolarbete under den aktuella veckan. Om
de inte har något att ta i kapp eller göra klart leder det därför till att det inte
finns något egentligt lektionsinnehåll. När det inträffar saknas det stoff för
elevens skolarbete ”och ibland så har man inget som man ligger efter så man
sitter ju bara” (pojke år 8). Elevens uttalande visar på betydelsen av att ligga
efter och en grundpremiss för att pluggtiden ska ha ett stoff är följaktligen
antagandet att alla elever när de ska ha lagtid alltid ligger efter i sitt skolarbete.
Extra pluggtid - innehåll och utformning
Innehållet i pluggtid är beroende av och får sitt berättigande av andra ämnen
och lektioner. Den underliggande premissen och undervisningens utgångspunkt är att eleverna på något sätt ligger efter i sitt skolarbete och behöver
lektionstid för att komma i kapp.
Innehåll
Innehållet består av sådant som en elev ligger efter med och behöver ta i
kapp, och det hämtas från övriga ämnen, lektioner eller läxor. Varje elev
avgör själv vad han/hon ska arbeta med.
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Arbetsform/organisation
Grupper av elever som har valt att individuellt ägna sig åt ett visst ämnesområde.
Arbetssätt
Eleverna väljer arbetssätt själva och arbetar självständigt, men de kan vända
sig till en lärare i fall de vill ha hjälp med något.

Sportaktiviteter
Det tredje stråket inom lagtid utgörs av sportaktiviteter. Vid de här tillfällena
ägnar sig eleverna åt någon fysisk aktivitet. Det kan t.ex. handla om att bowla
eller åka till simhallen och bada. ”Ibland får några grupper åka i väg och bada
och så” (flicka, år 8). Primärt handlar det om det sistnämnda.
Hanna: Fast ibland är det rätt skönt att ha aktiviteter, eller så här som idrott.
Anders: Bada och så där.
(elever i år 9)

Eleverna ägnar sig åt idotts- eller friluftsinriktade aktiviteter tillsammans i
ålders- och klassblandade grupper. I första hand sker det i form av simning
och bad i simhallen. Eleverna pratar om sportaktiviteterna som ett mer kompletterande inslag till de övriga stråken i lagtid.
Sportaktiviteter - innehåll och utformning
Innehåll
Idrottsinriktade aktiviteter primärt bad och simning i simhallen.
Arbetsform/organisation
Arbetsformen är ålders- och klassblandade grupper från skolår 7, 8 och 9 i
samma arbetslag.

Arbetsform och arbetssätt präglar lagtiden
Elevernas upplevelser av lagtiden påverkas till väsentlig del av den organisatoriska utformningen och av deltagandet i det tematiska grupparbetet.
Grupptillhörigheten och hur gruppens arbete gestaltar sig påverkar till stor
del hur en elev upplever de här lektionspassen. Arbetet och lärandet beskrivs
som mindre bokstyrt i jämförelse med lektioner i de traditionella skolämnena
och lagtiden kan ses både som ett tidsmässigt stöd för skolarbetet och ett
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slöseri med lektionstid. Upplevelserna av lagtid gestaltas i de fyra temana (a)
arbetsgruppsproblem, (b) friare lärande, (c) tidstillskott och (d) tidsbortfall.
Arbetsgruppsproblem
Eleverna tycker att de tillbringar en betydande del av undervisningstiden i
arbetsgrupperna och att det därmed blir betydelsefullt för dem hur de trivs i
gruppen och hur den fungerar. Arbetsgruppsproblemen uppträder när gruppmedlemmar inte bidrar till gruppens arbete eller när det blir dålig ordning och
stökigt i arbetsgruppen. De säger sig vara positiva till att grupperna är åldersblandade. Risken finns dock att de inte trivs så bra i sin grupp eftersom den
sätts samman av lärarna. Frida förklarar:
Frida:

Ja, dom kan sätta ihop personer som man verkligen hatar, så man kan
inte jobba med dom..
Intervju: Mm.
Frida: som i en grupp till exempel…ja
Intervju: Är det just det att det blir elever från andra klasser?
Frida: Nej, men liksom en del jobbar och då får dom göra allt, och en del gör
ingenting dom sitter bara och babblar. Då blir det liksom att det är två
eller tre stycken som gör arbetet och dom andra bara babblar och går
runt.

(elever i år 8)
Fanny tar också upp problematiken med ojämn arbetsfördelning i arbetsgruppen. När arbetsgrupperna inte fungerar blir det jobbigt att ha lagtid. Orsakerna till det kan alltså vara ansvarsdiffussion och skiftande arbetsinsatser,
men också oklara instruktioner om hur de ska arbeta i grupperna.
Intervju: Vad är det som gör att det blir så att gruppen inte fungerar?
Julia:
Jag vet inte.
Kevin: Ingen visste vad dom skulle göra
Intervju: Nej.
Kevin: Det var ju det.
Julia:
Först gjorde ju vi lite..
Kevin: Ja vi gjorde lite men sedan glömde vi bort och skriva i böckerna vad vi
hade gjort och allting..
Julia:
Mmm.
Kevin: Så då fick vi göra det sista gången.
(elever i år 8)
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Elevernas upplevelse av lagtiden avgörs till stor del av arbetssättet och de
känner att de är beroende av arbetsgruppens sammansättning och grupprocesserna i den. Om arbetsgruppen inte fungerar utan det blir stökigt eller att
arbetsbördan fördelas orättvist inom grupperna färgar det intrycket av lektionerna så att eleverna tycker att det är jobbigt att ha lagtid.
Friare lärande
Till skillnad från undervisningen under andra lektioner är lagtiden inte lika
kopplad till och fylld av att sitta och läsa och jobba med läroböcker. Istället
tycker de att de får arbeta mer fritt. Så här säger Steven och Robert:
Steven: Det här är ju lite mer fritt så att säga. Liksom har du matte då jobbar du
i boken i 60 minuter sedan gör du inget annat. Här liksom ändras det
mycket mer vad man ska göra sedan får man…
Robert: Det är inte så mycket jobba i böcker det är lite så här...
Steven: Nej
Robert: Vi fick ju sy flaggor och hålla på, hitta på egna sporter. Inte bara sitta
och läsa i boken.
(elever i år 9)

Arbetet och de aktiviteter eleverna ägnar sig åt under lagtiden är mer varierade och mindre läroboksstyrda. Undervisningen, skolarbetet och lärandet
framstår därför som friare i förhållande till deras övriga studier i skolan.
Ovan refererar eleverna till tema OS och när de kommer in på tema V ger de
uttryck för att de upplevde att de lärde sig med hjälp av att läsa, men också
genom att gå ut i staden och intervjua politiker.
Robert: Annars det här valet är ditt och man fick lära sig om olika partier för
det fick man göra då när det var val för det lärde man sig ganska
mycket om också.
Intervju: Hur gjorde ni då för att lära er om det?
Knut: Fick läsa och hade det på…
Steven: Sedan gå ner och fråga där dom brukar ju stå vid torget
Rickard: Valstugorna
Robert: Valstugorna.
(elever i år 9)

I elevernas ögon är inte lärandet inom lagtiden, primärt då tematiskt grupparbete, lika förknippat med att sitta och arbeta i läroböcker. Det gäller även för
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tema F och Frida upplever det arbetet som att ”man fick liksom mer en bild
av verkligheten så”.
Tidstillskott
En del av Lagtiden utgörs av extra pluggtid. Det stråket ses av en del elever
som att de får extra tid för att hinna med sitt skolarbete. På en fråga om vad
som är det bästa med lagtiden säger Olle att ”Det är om man ligger efter och
har en inlämning. Man får studietid, kan man jobba ikapp.” Lagtiden framstår
som en extra resurs för de här eleverna och Martin och Niklas ser det som
lektionernas syfte.
Martin: Extrahjälp för läraren..nej för elever.
Niklas: Ta igen alltså om man ligger efter.
(elever i år 8)

Att den extra pluggtiden upplevs som ett reellt tidstillskott, och att den till
och med är i längsta laget framkommer när Niklas berättar hur lektionerna
kan kännas ”Långa lektioner, det är så lång lektion det känns som..om man
har sån här studie..om man arbetar med sånt som man ligger efter med..det är
ju så lång tid”. Den studietid eller extra pluggtid som inryms i lagtiden bidrar
till att den för en del elever ter sig som ett tidstillskott för att bättre hinna med
sitt skolarbete.
Tidsbortfall
Lagtiden kan också upplevas som ett slöseri med lektionstid eller överflödig.
Den upplevelsen utrycks i kontrast till andra lektioner och det faktum att eleverna inte får betyg i lagtid.
Hanna: Det är onödig tid.
Intervju: Jaa
Anders: Man får ju ändå inte betyg
Intervju: Nej
Hanna: Det var bättre som det var förut att man kunde plugga och sådant för nu
i nian skulle vi verkligen ha behövt det, 80 minuter varje vecka att
plugga.
Intervju: Vad skulle du vilja plugga på då?

Hanna: Alla läxor du har som i alla ämnen det är ju olika. För just nu
känns lagti..det känns bara onödigt och försöka sy en flagga när
det liksom bara, när du har så mycket att göra man känner att
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man vill vara hemma och plugga så här. Eller vill väl inte men
man måste.
(elever i år 9)
Hanna, som går i skolår nio, efterfrågar mer extra pluggtid där eleverna själva
avgör vad det är de behöver ägna sig åt. Istället för att ha tematiskt grupparbete, vilken upplevs som onödigt, önskar Hanna mer tid för att arbeta med
det hon anser att hon måste arbeta med. Det kan dock vara så att det är den
extra pluggtiden, vilken Hanna efterlyser mer av istället för tematiskt
grupparbete, som känns onödig. Det är för de elever som inte har något de
behöver ta igen (se extra pluggtid ovan). Här svarar Martin på en fråga om
hur det är att ha extra pluggtid när man inte har något att ta igen.
Intervju: Hur är det då? När det blir så hur känns dom passen?
Martin: Det känns onödigt sitta i skolan och inte ha något att göra.

Såväl tematiskt grupparbete som extra pluggtid kan upplevas som ett tidsbortfall av undervisningstid. När eleverna inte har något skolarbete att ägna
sig åt, eller anser att det finns viktigare skolarbete att göra, upplevs lagtiden
som onödig och att det är lektionstid som borde användas på ett bättre sätt.

Sammanfattande analys av lagtid
De betydelsefulla och framträdande delarna i lagtid är tematisk grupparbete
och extra pluggtid. Sportaktiviteterna har enligt eleverna en underordnad roll.
Från ett didaktiskt perspektiv utgör de båda bärande delarna något av
varandras motpoler. Vid tematiskt grupparbete väljer lärarna ut både innehåll
(ett tema) och hur det ska bearbetas. Lärarna sätter samman arbetsgrupperna
och ger direktiv för gruppernas arbetsgång. Eleverna får sedan, i stort sett
uteslutande, bearbeta innehållet inom respektive arbetsgrupp. Arbetsformen
och arbetssättets framträdande roll visar sig dessutom i elevernas upplevelse
av arbetsgruppsproblem. I och med att en given arbetsform dominerar så
kraftigt är det inte konstigt att den upplevs som problematisk i de fall den inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
När det är extra pluggtid är det istället eleverna som väljer innehåll och
arbetssätt. Tanken är att eleverna ska välja något de behöver arbeta mer med
från andra lektioner. Elevernas val begränsas av befintliga skolämnen och de
lektioner de har, men det är de och inte lärarna som väljer lektionsinnehåll
och en del elever upplever att det är en tidsmässig resurs i deras skolarbete.
Till skillnad från tematiskt grupparbete, där lärarna formulerar ett tema,
hämtas innehållet vid extra pluggtid ifrån de etablerade skolämnena. Trots
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det kan elever uppleva att de inte finns något innehåll för dem att arbeta med
på ett meningsfullt sätt när de har extra pluggtid, och det beror på att de inte
tycker att de har något speciellt att ta igen eller göra klart. Lagtid karaktäriseras alltså av två, didaktiskt sett, artskilda undervisningspraktiker. En där lärarna väljer både innehåll och arbetsform, och där arbetsformen alltid är densamma och dominerar elevernas upplevelse. En där eleverna gör motsvarande
val inom ramen för befintliga ämnen.
Som helhet får lagtid sägas ha svag inramning och svag klassifikation,
även om det finns inslag av motsatt art (jfr Bernstein 1996/2000). Inom tematisk grupparbete är arbetssättet tillrättalagt av lärarna med bestämda procedurer som eleverna har att följa. Inom tematiskt grupparbete möts dock
eleverna över årskursgränser och arbetssättet ger visst utrymme till egna initiativ. Eleverna ger också uttryck för att de i vissa avseenden får arbeta och
lära sig mera fritt än vid ämneslektioner. Innehållet i vid mening utgörs av
aktuella samhällshändelser eller vardagsföreteelser och i relation till det
framstår det inte så märkligt att eleverna upplever lärandet som friare än när
undervisningens innehåll primärt är knutet till läroböcker.
Den extra pluggtiden ger eleverna stort inflytande över såväl urval av
innehåll som hur och var de ska arbeta, vilket bidrar till den svaga
inramningen. Lärarna intar en mer passiv och stödjande roll i undervisningen.
Lektionsinnehållet hämtas från och är kopplat till andra lektioner (ämnen) på
schemat och bryter på så sätt i viss mån upp en stark klassifikation. Lagtiden
med sin i huvudsak svaga klassifikationen och svaga inramning värderas av
eleverna i relation till lektionerna med starka motsvarigheter. Lagtiden kan då
upplevas som slöseri med lektionstid eftersom eleverna anser att de har
viktigare saker att göra i sina ämnen (som de får betyg i). Men en fördel med
lagtiden enligt en del elever är att om den motsvaras av extra pluggtid kan
den bli en resurs till de starkt inramade och klassificerade lektionerna
(ämnena).
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10. Elevers upplevelser av verkstad
I det här kapitlet presenteras elevers redogörelser för och upplevelser av lektioner benämnda verkstad. Kapitlet innehåller dessutom didaktiska summeringar och en analys med begreppen inramning/klassifikation.

Verkstad
Två framträdande drag när eleverna pratar om verkstad är att de är indelade i
grupper med elever från tre parallella klasser (år 6) och att de under de lektionerna (tre tillfällen varje vecka) går runt till fyra stationer eller verkstäder.
”Alla sexor är uppdelade i olika grupper. Det är blandat” (flicka, år 6). Stationerna kallar eleverna för läs och skriv, labbet, ateljén och datorteket och de
finns utplacerade i var sitt klassrum. ”Ja, och så går man runt i läs och skriv,
ateljé och labbet, olika stationer” (pojke, år 6). Vilket innehåll eleverna ägnar
sig åt på stationerna avgörs av vad de har för tema för tillfället. Inom ett tema
inryms diverse ämnesområden och eleverna möter en stoffmässig blandning
med inslag från historia, geografi, naturvetenskap, svenska och teknik. ”Dom
(lärarna) försöker få in så mycket ämnen som möjligt i det här temat” (pojke,
år 6). Arbetet med ett tema sträcker sig över en termin och leder i slutändan,
säger eleverna, fram till ett häfte, även kallat temablock eller temajobb. ”Sedan i ateljén har vi gjort fram- och baksida. När man har gjort klart det sätter
man in allt i ett häfte” (flicka, år 6).
Utifrån elevernas horisont är skrivandet centralt inom verkstad och alla
verkstadsaktiviteter tycks vara kopplade till att eleverna i något avseende
skriver i eller illustrerar sitt eget framväxande häfte.

Framställning av en slutprodukt i tre faser
När eleverna talar om hur de arbetar inom verkstad återkommer de ofta till att
de skriver. ”För labbet där skriver läraren på tavlan och sedan så skriver man
bara av” (flicka, år 6). Det kan vara att de skriver av, skriver med egna ord
eller renskriver.
Intervju: Vad är det man läser för något?
Mia:
Läser texter och så sedan ska man..
Rasmus: Historia och..
Sara:
Sedan ska man skriva av nej inte skriva av precis man ska..
Tilda: Skriva med egna ord.
(elever i år 6)
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I utdraget ovan betonas betydelsen av att skriva med egna ord. Eleverna läser
en text och omformulerar sedan vad de läst i en egen text. Eleverna beskriver
förfaranden av det slaget vid alla fyra stationerna och hur de får möta eller ta
del av ett lektionsinnehåll som antingen leder till produktion av text eller
illustrationer till temahäftet. I det första fallet återger eller omformar eleverna
text (tal eller skriven text) i någon form till egna texter. ”Då ska man komma
ihåg vad de (lärarna) säger och sedan så ska man skriva ned det” (flicka, år
6). I det andra fallet skapar de egna teckningar eller tar del av färdiga bilder
för att illustrera sina texter. ”Skriva ut bilder och så” (flicka, år 6). Elevernas
skrivande och bildskapande kan åskådliggöras i form av tre återkommande
faser och när eleven har genomfört dem ett antal gånger leder de fram till det
färdiga alstret. De tre faserna är stoffmöte, text- och bildgenerering och sluteditering (se Figur 11).

Stoffmöte
(fas 1)

Text- och
bildgenerering
(fas 2)

Sluteditering
(fas 3)

Slutprodukt

Figur 11. De tre fasernas sekvensering.

När eleverna kommer till en station möter de ett temarelaterat stoff (fas 1)
som ger eleverna underlag för att skriva egna arbetstexter (fas 2). Förfarande
upprepas till en kumulativ textproduktion. I fas 3 renskriver och förfinas sedan texterna innan de sammanställs till ett häfte (slutprodukt).
Ett sätt att se på faserna är att de är bärande delar i den process som är
tänkt att leda fram till att varje elev har gjort sitt eget temajobb med texter
och bilder. Av Figur 11 framgår även hur de tre faserna är relaterade till varandra och hur de leder fram till det slutliga resultatet. Varje nytt stoffmöte,
oberoende av vilken miljö det sker i, resulterar i egenproducerad text som
ökar kumulativt. De egengenererade texterna utgör arbetsmaterial som tas
med till det tredje steget där de ska förfinas och iordningställas.
Stoffmöte och text- och bildgenerering (fas 1-2)
Inom verkstad får eleverna komma i kontakt med temarelaterat innehåll för
att få underlag för att framställa och samla ihop material till ett häfte. Enligt
eleverna använder lärarna olika sätt för att presentera det temarelaterade
innehållet och elevernas möte med och bearbetning av det mynnar ut i att de
skriver utkast (kladdar) och tar fram illustrationer. När eleverna ska skriva
egen text möter de det temarelaterade stoffet genom att:
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−
−
−
−
−

läraren berättar för eleverna
eleverna läser texter
eleverna ser på film
läraren skriver på tavlan
laborationer med dokumentation.

Textproduktionen går alltid ut på att eleverna, oberoende av hur lektionsinnehållet gestaltas, var och en skriver på sin egen text. De säger att de får
klara direktiv om att merparten av texten ska vara skriven med deras egna
ord.
När eleverna skriver på sin text rör det sig i samtliga fall om texttransformering, det vill säga att eleven överför/omformulerar text i någon form till en
egen skriven text. Eleverna lyssnar, tittar och läser för att ta del av stoffet. De
tolkar den presenterade informationen och skriver sedan själva sin egen text
om det aktuella stoffet. Tuva och Adnan beskriver hur de läser och skriver
egen text.
Tuva:

Man får ju läsa samma och så skriver alla var sin, alltså papper
man skriver ju den uppfattning man fått av papperet.
Intervju: Jaa.
Adnan: Så alla skriver inte exakt samma sak
Intervju: Ok.
Adnan: Men det handlar om samma sak.

(elever i år 6)
Även i samband med laborativa inslag skriver eleverna underlag till sina
texter. Eleverna får antingen genomföra egna laborationer eller observera när
läraren utför ett experiment. När eleverna ska skriva om de experiment de har
utfört eller observerat följer de lärarens exempel på tavlan. På så vis leder
även de laborativa inslagen fram till textransformation enligt följande procedur.
Elin:
Nej alla skriver av det läraren skriver så alla får likadant.
Mårten: Fast man skriver ju inte helt likadant, för när man skriver
hypotes, eller när man ska gissa vad som händer med experimentet och
sådant där så skriver ju inte alla lika.
Elin:
Nej, men det mesta.
Mårten: Ja.
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Elin och Mårten enas om att merparten av vad de skriver är snarlikt men att
hypoteserna kan skilja sig åt. Vid undervisningspass i verkstad ägnar sig eleverna även åt bildgenerering. Då tar de fram eller färdigställer bilder, teckningar och figurer för att illustrera innehållet i texterna. De använder bilder
från Internet eller ritar egna teckningar med hjälp av helt eller delvis färdiga
förlagor (t.ex. kartor och kretslopp). I likhet med när eleverna ska skriva text
är undervisningens innehåll vid bildgenerering relaterat till det aktuella temat.
Eleverna ägnar sig åt bildgenerering vid alla fyra stationer dock främst vid
ateljén där det är en vanlig aktivitet. ”I ateljén brukar vi rita och måla saker”
(flicka, år 6).
Sammanfattningsvis kan sägas att i fas 1 och 2 tar eleverna fram egna
texter och bilder med hjälp av olika typer av källor och när det är gjort tar fas
3 vid (se Figur 11).
Sluteditering (fas 3)
Slutediteringen innefattar renskrivning, sammanställning och värderingar
och de syftar till att häftet (slutprodukten) blir klart. I samband med läs- och
skriv eller datortek renskriver eleverna sina texter antingen för hand eller på
dator så att de blir färdiga för att kunna införlivas i det slutliga häftet. Här
berörs renskrivning på datorteket.
Dino:

Där kan man renskriva istället för att skriva på papper i läs och skriv eller i labbet.
Intervju: Ja man renskriver det man gjort i labbet?
Fabian: Nej man renskriver allting.

(elever i år 6)
Till slutediteringen hör också den slutliga sammanfogningen av alla separata
texter, bilder och omslag till en sammanhäftad skrift. Fas 3 inrymmer också
två kontrollfunktioner, en fortlöpande och återkommande (krysschema) och
en slutlig i form av en slutvärdering (utvärderingsblad).
Renskrivningen utförs fortlöpande och för att ha koll på att man ligger i
fas med sitt arbete har varje elev ett s.k. krysschema. ”Det är rätt så kul eller
bra för då kan man hålla koll på vad man har gjort eller hur mycket man har
kvar eller så där” (pojke, år 6). Krysschemat hjälper eleverna att se vad ska
göra, vad de har gjort och vilka moment de har kvar att genomföra. Eleverna
visar under intervjun upp ett krysschema och på det finns de moment eleven
anmodas genomföra på verkstadspassen uppställda i en matris med rutor och
när ett moment är renskrivet och klart markeras det med ett kryss. ”När jag är
klar med renskrivningen så fyller jag i rutan” (flicka, år 6). Om en elev inte
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har hunnit renskriva klart på lektionspassen i skolan får han/hon göra klart
det hemma. En elev betonar vikten av att följa schemat och hålla arbetstakten. ”För om det är en vecka då ska man ha hunnit klart med alla grejer
som man håller på med den veckan, nästa vecka ska man ha hunnit med en
sak till i varje verkstad (station) och så vidare” (pojke, år 6).
När en elev har genomfört de tre faserna för sista gången ska allt slutediterat material läggas samman till ett häfte med fram- och baksida. Till slutprodukten bifogas också en slutvärdering. I den värderar eleven själv, andra
klasskamrater, läraren och föräldrarna slutprodukten. I excerpten nedan
berättar några elever hur det hela går till.
Alex:

Ja de (lärarna) utvärderar också, sedan byter man med en kompis så att
kompisen också får utvärdera ens arbete.
Mia:
Utvärdera vårt det här
Tilda: Och skriva vad man tycker, om man har skrivit fint och till exempel..
Mia:
Och ritat snyggt
Intervju: Det skriver läraren, eller kompisen?
Mia:
Nej, kompisen
Alex:
Och sen ska föräldrarna också skriva
Tilda: Ja och lärarna.
Intervju: Var skriver man allt det här? På speciella lappar?
Tilda: Nej
Alex:
Nej på den där utvärderingen.
Mia:
För det finns olika rutor.
Alex:
Så finns det jag själv tycker, min kompis tycker, läraren tycker.
Mia:
Och föräldrarna.
(elever i år 6)

Flera parter involveras i utvärderingen och ett slags interbedömarförfarande
tillämpas för en slutlig värdering av den produkt eleven har framställt. Det
färdiga häftet och den avslutande interbedömarvärderingen sätter punkt för
en hel termins verkstadsarbete. Eleverna har då gått runt till de fyra stationerna och genomfört de tre faserna ett antal gånger och det synliga resultatet
är ett illustrerat temahäfte som de själva har skrivit för hand eller på dator.
Undervisningens innehåll och utformning
Inom verkstad tar eleverna del av olika ämnesinnehåll inom ramen för ett
tema. Med hjälp av en stationsbaserad arbetsform och tre återkommande
faser i undervisningen genereras texter och bilder som läggs ihop med varandra. Elevernas deltagande och aktiviteter vid de olika stationerna ska suc-
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cessivt leda fram till en individuellt producerad slutprodukt i form av ett
häfte.
Innehåll
Undervisningens innehåll hämtas från en rad ämnesområden som är relaterat
till det aktuella temat.
Arbetsform/organisation
Klassblandade grupper från flera parallella klasser. Lektionerna är arrangerade enligt ett stationssystem med fyra stationer i skilda klassrum. Vid varje
station finns en ansvarig lärare och eleverna går till tre olika stationer varje
vecka.
Arbetssätt
Produktion av egen text framstår som central och textransformering och bildgenerering tycks utgöra det metodologiska navet. På de fyra stationerna möter eleverna förmedlande, undersökande och praktiska arbetssätt. I samtliga
fall återger de och skriver ned i någon form vad de har utfört, uppmärksammat, hittat eller uppfattat. Med hjälp av ett krysschema stämmer eleverna
fortlöpande av vilka moment de har utfört och hur arbetet fortskrider. Slutligen sker en utvärdering av sin egen och andras slutprodukt.

Krävande men lärorikt skrivande
Eleverna anser att deras lektioner och arbetet inom verkstad är ansträngande,
lärorikt och till stor del går ut på att skriva. Elevernas upplevelser av verkstad
återges i form av följande tre teman skrivdominans, studiekrävande och lärorikt.
Skrivdominans
Till stor del präglas elevernas bild av verkstad av skrivandet. Det har en
framträdande roll i elevernas upplevelse av verkstad. Mycket av dominansen
härrör från läs och skriv men även de andra stationerna inryms. Eleverna
tycker att de ägnar mycket tid och kraft åt att skriva. Dessutom uppträder
skrivandet på flera sätt och vid flera moment vilket kan leda till en känsla av
att det eleverna framförallt ägnar sig åt under de här lektionerna är att skriva.
I excerpten nedan skildras skrivandets centrala ställning. Celina inleder med
att hänvisa till att lärarna (Kaj och Mona) pratar och att eleverna ska skriva.
Celina: Och sedan så kanske Kaj säger en grej så säger Mona en gång
till.
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Tuva:

Ja och så ska man liksom komma ihåg vad de säger och sedan så ska
man skriva ned det.
Adnan: Ibland tycker jag när man ska skriva…
Celina: Och sedan efter det får man massa faktatext så ska man skriva om det
också.
Intervju: Jaa
Adnan: Typ om man har skrivit klart Columbus så ska man fortsätta på
något annat, alltså man kanske ska skriva lite mer.
Elin:
Ja först bara och sedan något annat och något annat och något annat
och så där håller det på, man bara orkar inte mer.
Adnan: Alltså man slutar inte skriva man måste nästan typ skriva hela tiden.
(elever i år 6)

Utöver att eleverna ovan beskriver skrivandets omfattning och varierande
former antyder Elin hur arbetsamt hon tycker det är med allt skrivande. Det
omfattande skrivandet ger upphov till att en del elever uttrycker olust inför
verkstadspassen eller tycker att de är jobbiga eller tråkiga.
Robin: Åhh inte verkstad.
Alex:
Jippi (ironiskt)
Intervju: Varför tänker du så? Åhh inte verkstad, varför tänker du så?
Robin: Det är så tråkigt.
Tilda: Det jobbigaste är att renskriva allting för om man skriver för hand, det
tar så lång tid. Det är roligare på datorn.
(elever i år 6)

Eleverna förknippar verkstad med att skriva och upplever att det är ett dominerande inslag i undervisningen.
Studiekrävande
Eleverna upplever att lektionerna och de studier de bedriver inom verkstad är
krävande och jobbiga. De finns inslag som inte är så krävande men den
huvudsakliga bild eleverna ger i sina beskrivningar är att verkstadspassen är
studiekrävande både ansträngningsmässigt (jobbigt) och studiemässigt
(svårt/utmanande). Upplevelsen av att verkstad är studiekrävande i allmänhet
och läs och skriv i synnerhet kan uttryckas med hjälp av de tre dimensionerna
tankemöda, självständighet och arbetskrav.
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Tankemöda motsvarar i vilken mån uppgifter och undervisningens innehåll
upplevs som kognitivt krävande eller svårt att förstå.
Självständighet innebär i vilken grad eleven finner att han/hon ska utföra
uppgifter och driva sitt arbete själv eller med stöd av andra klasskamrater
eller läraren.
Arbetskrav avser de krav och förväntningar eleven känner vad gäller noggrannhet i arbetet, prestationernas kvalitet och omfattning samt att hålla
arbetstakten.
Den förhärskande bilden eleverna ger är att verkstad innebär hög tankemöda,
höga förväntningar på självständighet och höga arbetskrav vilket gör att det
upplevs som studiekrävande. Det betyder inte att det inte finns inslag av annan art. Vid laborationer exempelvis är kraven på självständighet lägre. De
tre dimensionerna och hur de upplevs kommer nu att exemplifieras med utdrag från intervjuerna. Först kommer tankemöda och självständighet.
Tuva:
Elin:
Tuva:

Ritar, man får, man är liksom man behöver inte tänka lika mycket.
Nej.
När man har läs och skriv då bara snurrar det i hjärnan och vet inte vad
man ska skriva.
Elin:
Nej man blir stressad bara…
Celina: Vi måste vara klar med det här.

(elever i år 6)
Tuva och Elin beskriver att läs och skriv är tankemässigt fordrande, till skillnad mot när de ritar (ateljé). Celina lyfter fram förväntningstrycket på att
hinna klart i tid. Även Joel upplever att det kan vara studiekrävande.
Joel:

Då är det svenska, men….Det är skillnad alltså. Jag tycker det är, verkstaden kan vara ganska svår ibland.
Intervju: Ok.
Joel:
Det kan bli mycket att man får ta hem och göra.

När Joel jämför verkstad (läs och skriv) med ämnet svenska tycker han att det
är skillnad och att verkstadspassen är svårare (jfr hög tankemöda). En följd
av det blir då att han får ta hem och göra klart det han inte hunnit på lektionspasset för att hålla arbetstakten (höga arbetskrav). En annan del av de höga
arbetskraven rör kvaliteten på elevernas prestationer. Tilda och Anton beskriver hur de upplever det.
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Tilda:

Jag har till exempel här, hitta nemo-boken då måste man skriva allt det
här.
Anton: Alltså skriva det jättesnyggt.
Tilda: Man ska skriva det jättefint på papper.
(elever i år 6)

Utöver en viss kvantitet förväntas eleverna vara noggranna. Något som bidrar
till verkstadens studiekrävande karaktär. En annan sida av elevernas skrivande under verkstad är att det kan ställa höga krav kognitivt, och på att klara
av det själv.
Anton: Jobbigt också och sitta och lyssna och så där.
Fabian: Ja, jag fattar inte.
Ville: Man måste komma ihåg själv.
Intervju: Vad är det man inte fattar?
Fabian: På film så skulle man skriva så här upp vad dom sa som man hörde
själv, men man hinner ju inte med och så körde dom bara en gång och
så får man inte så mycket papper om det heller.

(elever i år 6)
Pojkarna ovan tycker att det är svårt att själva komma ihåg och förstå det de
har lyssnat på. De upplever heller inte att de får så mycket stöd utan att de i
första hand måste komma ihåg själva vad det är de ska skriva. De ger uttryck
för hög tankemöda och hög självständighet. Elevernas erfarenheter i stort är
att verkstad är studiekrävande lektioner och det kan härledas till deras upplevelser av hög tankemöda, hög grad av självständighet i arbetet och höga
arbetskrav.
Lärorikt
Ett återkommande synsätt är att verkstadspassen är lärorika. Eleverna upplever att de lär sig saker och det är positivt. Alla stationer bidrar med kunskaper av något slag, och lärandet i sig kan vara både roligt och tråkigt. I
dialogen nedan framkommer att eleverna tycker att det lär sig inom alla de
fyra stationerna.
Intervju: Är det något med verkstad som ni tycker är bra med verkstad?
Adnan: Man lär sig i datorteket.
Tuva: Ateljé
Elin:
Ateljé
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Intervju: Vad är det som är bra med ateljén?
Adnan: Man lär sig rita
(elever i år 6)

Något senare i samma dialogsekvens kommer eleverna in på lärandet inom
labbet och läs och skriv.
Adnan: Men man lär sig ju ibland, det är ju det man lär sig ju..lite
Celina: Det är väl det i så fall som…
Intervju: Vad lär man sig lite?
Adnan: Ja skriva experiment och sådant där
Celina: Det är ju det som är bra i läs och skriv att man lär sig men det är inget
roligt.
Tuva: Nej.

Celina anser att hon lär sig även om det inte är roligt. Det är dock något det
råder delade meningar om bland eleverna och Zoran är av en annan uppfattning. ”Man måste kunna röra på sig lite, inte bara sitta still och lyssna och
skriva. Det är inte roligt. Man kan inte lära sig om man inte tycker att det är
roligt” (pojke, år 6). Trots det Zoran ger uttryck för tycker eleverna i stort att
de tillägnar sig kunskaper när de har verkstad. Ibland är det roligt och ibland
är det tråkigt, men de upplever att de lär sig.

Sammanfattande analys av verkstad
Inom verkstad kommer den didaktiska hur-frågan i förgrunden. Innehållet
kan variera, men arbetsform och arbetssätt är alltid detsamma och ligger fast.
Framförallt är det övergripande individbaserade arbetssättet, beskrivet i tre
återkommande faser, framträdande i undervisningen. Varje elev förväntas
producera ett häfte med text och illustrationer. Inom ramen för den arbetsprocessen möter eleverna även helklassundervisning, demonstrationer och
laborationer i mindre grupper. I relation till det övergripande arbetssättet har
eleverna också att kontrollera, bokföra och följa upp sitt arbete. Att organisera, administrera och värdera skolarbete blir därigenom på sätt och viss ett
innehåll i verkstad. Den didaktiska selektionsfrågan besvaras alltså i viss mån
av hur man har valt att besvara kommunikationsfrågan. Annars anges undervisningens huvudsakliga innehåll av ett aktuellt tema. Det består i sin tur av
innehåll från en rad ämnesområden. Både hur eleverna ska arbeta och med
vad avgörs av deras lärare.
Lektionerna i verkstad är exempel på undervisningspass med stark inramning och svag klassificering. Särskilt tydlig är den starka inramningen. Den
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visar sig i att eleverna har låg kontroll över innehåll, organisering och tidsdisponering. Även om de tilldelas en viss kontroll över sitt eget arbete och är
med och organiserar och värderar det, verkar deras faktiska valmöjligheter
mycket små. De förutsätts följa en klart definierad arbetsgång med bestämda
arbetsmoment och uttalade ansvars- och prestationskrav. Om de inte håller
arbetstakten får de ta hem och arbeta ikapp. I realiteten är det de metodiska
val läraren har gjort som reglerar undervisningens kommunikationsformer,
och eleverna har begränsade valmöjligheter. Den starka inramningen bidrar
till att eleverna upplever verkstadspassen som studiekrävande och dominerade av skrivprocedurer.
Verkstadslektionernas svaga klassificering visar sig i den tematiska utgångspunkten där stoff hämtas från ett flertal ämnen och områden. Enligt
eleverna försöker lärarna integrera så många ämnen som möjligt i temana.
Verkstad i sig består av fyra separata stationer, men innehållet i dem överlappar och är samlat kring en gemensam process och produkt. Den svaga
klassificeringen framskymtar även genom att grupperna sätts samman av
elever från flera klasser.
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11. Elevers upplevelser av mentorstid
I det här kapitlet redovisas elevers beskrivningar och upplevelser av lektionspass i mentorstid. Därutöver görs sammanfattningar och analyser utifrån avhandlingens didaktiska perspektiv och begreppen inramning och klassifikation.

Mentorstid
När eleverna har mentorstid träffar de sin mentor (lärare) i en s.k. mentorsgrupp. I den ingår vanligtvis 10-14 elever i form av en halvklass. På
mentorstiden berörs sådant som händer på skolan och i vissa fall även på
elevernas fritid. Det kan röra såväl ämnesmässigt innehåll som frågor om
värden och normer. På ett allmänt plan tycks eleverna se mentorstiden som
ett tillfälle där de kan ta upp och prata om veckans aktiviteter och händelser.
Henrik: Det är här ju mentorstid då när vi sitter i våra mentorsgrupper och pratar om..ja
Kevin: Vad som har hänt i veckan och sådant.
Frida: Och vad som kommer att hända i veckan.
(elever i år 8)

Undervisningens innehåll utgörs således inte av ett givet pensum eller färdigformulerat stoff utan konstrueras till stor del i det aktuella sammanhanget
utifrån de elever och den mentor som ingår i mentorsgruppen. Mentorstiden
byggs upp av de tre delarna elevspörsmål, skoltillvaro och skolinsatsinventering.

Elevspörsmål
Lektionstidens innehåll utgörs huvudsakligen av elevinitierade spörsmål och
utgår i första hand ifrån vad eleverna önskar eller väljer att ta upp och delge
varandra och mentorn. ”Resten av de andra mentorstiderna (lektionstillfällen
i mentorstid) då är det typ om man har något själv att berätta för läraren eller
om det har hänt något” (pojke, år 8). Arbetssättet är berättande med inslag av
interaktion i gruppen. Stoffet är sprunget ur eller direkt hämtat från elevernas
livsvärld, och utgörs således av erfarenheter eleven så att säga tar med sig till
skolan, eller som uppkommer i mötet med skolpraktiken. Ämnet konstrueras
i samband med lektionen och det som står i centrum är elevernas egna livshändelser och funderingar. Det elevinitierade innehållet delas in i elevberät-
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telser och elevfrågor. Ibland efterfrågas elevernas synpunkter, t.ex. i form av
enkäter, vilket sker i form av elevsvar.
Elevberättelser
Elevberättelser är beskrivningar och berättelser från enskilda elever om vad
de har gjort eller erfarit. ”Man berättar vad man har gjort i helgen” (flicka, år
8). Vanligtvis är det händelser eller aktiviteter från fritiden. ”Ifall man har
gjort något speciellt på ett lov, helgen eller så” (pojke, år 8). Bearbetning av
elevernas erfarenheter görs i mentorsgruppen genom att en elev i taget berättar och övriga lyssnar. Eleverna väljer själva om och vad de vill delge de
övriga i gruppen.
Adam: Det är om man vill berätta något själv något som har hänt.
Intervju: Jaa.
Adam: Då kan man få berätta det.

Inslagen kan också vara mer informella till sin natur, vilket innebär att eleverna sitter och samtalar med varandra som de själva vill. En pojke i år 9
säger ”man bara sitter där och lyssnar och pratar med kompisar ”.
Elevfrågor
En funktion mentorstiden också har enligt eleverna är, att den är ett tillfälle
för dem att kunna ta upp specifika frågor med en lärare. ”Det är väl om det
händer någonting att man ska kunna prata med en lärare som mentorn”
(pojke, år 8). Det kan vara något eleven upplever som problematiskt, är missnöjd med eller undrar över i allmänhet. ”Om man har fått problem då kan
man prata med lärare om man inte hittar sin lärare dom andra dagarna, då har
man ett tillfälle där och prata (pojke, år 8).” Antingen tar eleven upp sin fråga
enskilt med mentorn eller så tas den upp i mentorsgruppen och diskuteras
gemensamt.
Elevsvar
I en annan del av mentorstiden riktas intresset mot elevers svar och deras
åsikter. Här väljer inte eleverna vad som ska tas upp. Ett återkommande inslag eleverna pratar om är att de deltar i enkätundersökning som inte initierats
av vare sig elever eller mentorn.
Rickard: Vi brukar ju fylla i enkäter så här ibland.
Robert: Ja just det.
Intervju: Vad kan det vara för enkäter?
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Steven: Det kan vara sådan här röker du och..
Robert: Jaa om man dricker och hur man mår.
(elever i år 9)

En del enkäter rör elevernas skolsituation. ”Fyller i enkäter ibland, om hur
skolan är och sådant…” (flicka, år 9). Mentorstiden används således för att
inhämta information från eleverna om dem själva eller om hur de ser på sin
skoltillvaro.
Undervisningens innehåll och utformning
När det är elevspörsmål inom mentorstiden tar man i mentorsgruppen fasta
på vad eleverna har upplevt, vill berätta eller föra fram. Mer precist är det
sammansatt enligt följande:
Innehåll
Elevernas erfarenheter, funderingar och åsikter samt händelser hämtade från
deras vardag.
Arbetsform/organisation
Halvklass i form av en mentorsgrupp med 10-14 elever och en mentor.
Arbetssätt
Interaktivt där eleverna och mentorn berättar för varandra eller samtalar med
varandra, alternativt att eleverna svarar på enkäter.

Skoltillvaro
Skoltillvaro är en del av mentorstiden när eleverna i mentorsgruppen erhåller
information och blir påminda om aktiviteter och skeenden på skolan. Då får
de reda på saker eller händelser som rör elevernas klass, flera klasser eller
hela skolan. ”Vi har halva klassen, och får information om hur dagen ser ut
om det är något eller också veckan om det är något som har hänt och så”
(flicka, år 9). Skoltillvaro återspeglas i de två innehållsliga varianterna
skoluppdatering och mötesrapportering.
Skoldagsuppdatering
Skoldagsuppdatering handlar om klargöranden och förtydliganden av vad
som hänt eller kommer att inträffa i skolan. Konkret kan de ämnen som tas
upp röra inställda lektioner, vikarierande lärare, konserter, skolbio eller vilken mat som serveras på skolan. ”Sedan berättar hon (mentorn) om någon
lärare är sjuk, om man har håltimme eller nått under dagen, så man vet det”
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(pojke år 9). Eleverna berättar om ett innehåll som orienterar och upplyser
dem om förhållanden och premisser för skoldagens genomförande. Information är ett nyckelord inom skoluppdatering och här nämner en elev att de vid
varje mentorstid kollar upp om det eventuellt finns något att informera om.
”Varje morgon så har vi mentorstid och pratar med våra mentorer om vi har
fått någon information eller någonting. Om vad som ska hända i veckan eller
under den dagen” (pojke, år 9). Informationen delges hela gruppen av mentorn och kan sägas ge eleverna svar på frågor som: Vilka lektioner kommer
jag att ha idag? Vilka lärare kommer jag att möta? Vilken mat kommer jag att
bjudas på?
Mötesrapportering
Vid mötesrapporteringen förmedlas information från formella möten som
anses vara av särskilt intresse för eleverna. Det är exempelvis elevrådsmöten
och möten för mentorer. Elevrådsrepresentanten går igenom vad som har
avhandlats på elevrådsmötet. ”Jag brukar gå igenom elevråd ibland, som jag
är med i” (flicka år 9). I det senare fallet berättar mentorn för eleverna vad
som har tagits upp och sagts vid de mötena. ”Ja det är mentorerna, dom har ju
möte tidigare på morgonen så pratar dom, så berättar dom vad dom har sagt”
(pojke år 8). De båda mötena avhandlas på samma vis, dvs. att en elev respektive mentorn rapporterar från respektive möte.
Undervisningens innehåll och utformning
Skoltillvaron tycks primärt ha en upplysande och påminnande funktion där
elever och mentor utbyter information om vad som är på gång och vad som
händer i skolan.
Innehåll
Information från möten eller kopplat till elevernas skoldag och skolaktiviteter.
Arbetsform/organisation
Halvklass i form av en mentorsgrupp med 10-14 elever och en mentor.
Arbetssätt
Förmedlande, mentorn eller en elev delger övriga något.

Skolinsatsinventering
Inom skolinsatsinventering avhandlas vad som sker på eller bör ske på eller i
relation till andra lektioner än just mentorstiden. Förenklat kan lektionsinne-
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hållet utryckas som elevernas insatser på andra lektioner. Eleverna ger uttryck för att de utvärderar såväl lektioners ämnesmässiga som sociala spörsmål. Termer som eleverna använder sig av när de tar upp frågor inom
skolinsatsinventering är planering, utvärdering, loggbok och portfoliopärm,
och de återfinns och omsätts i praktiken inom momenten arbetsdisposition,
elevbedömning, enskild studiegenomgång och normöverträdelser.
Arbetsdisposition
På ett mentorspass i veckan, vanligtvis på måndagen planerar eleven sin
skolvecka med hjälp av en loggbok. Den proceduren utförs enskilt av eleverna, men inom mentorsgruppens ram, och inbegriper momenten inskrivning i loggboken och godkännande av mentor.
Intervju: Hur går det till när man planerar?
Martin: Vi har fått var sin loggbok.
Niklas: Och så skriver man upp i den..
Intervju: Sitter man själv och skriver eller?
Flera: Jaa.
Linus: Var och en skriver för sig själv.
Niklas. Man sitter i mentorsgruppen och så skriver man upp.
Martin: Och så kollar läraren av att du har gjort och så skriver en kommentar.
Intervju: På slutet av veckan eller då?
Martin: Ja alltså då planeringen.
(elever i år 8)

Det eleverna skriver i sin planering i loggboken är vad de tänker utföra på
eller framförallt till vissa lektioner i form av inlämningsuppgifter, läxor och
prov. Det är vad eleverna tror de ska göra eller förväntas hinna med som utgör stommen i deras arbetsdisposition, vilket framkommer i intervjuutdraget
med elever i skolår 8 nedan.
Björn: Skriver upp vad man ska göra och skriver upp prov och..
Intervju: Hur vet man då vad man ska skriva?
Adam: Man vet ju, till exempel på måndagar då vet man ju om man har
någonting som ska vara klart, inlämnat på onsdag eller.. Då skriver
man ner att man måste göra det…det ska vara inlämnat på onsdag.

Utöver uppgifter, prov och dylikt bokförs i loggboken också saker eleverna
behöver komma ihåg till vissa dagar, t.ex. gympakläder.
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Elevbedömning
Eleverna gör också värderingar och bedömningar. De utför dels kontinuerliga
utvärderingar av skolarbetet varje vecka med hjälp av sin loggbok, men också
specifika bedömningar någon gång då och då av utvalda alster (se portfoliopärm nedan).
När eleverna på ett mentorspass i slutet av varje vecka har vad de kallar
för utvärdering bedömer var och en bland annat ”hur lektionen går och om
man har skött sig och om man har gjort allting” (pojke, år 8). Lektionsinnehållet, och tillika innehållet för elevernas värdering är således vad som har
genomförts på lektioner, hur det har genomförts och vilket skolarbete de har
utfört. För att värdera sin arbetsinsats utgår de från planeringen i loggboken
och kompletterar sedan med några andra aspekter. Eleverna skriver in sin
värdering i loggboken och den läses sedan i sin tur av mentorn som anger om
den är godtagbar eller inte. Här beskrivs proceduren närmare av elever i år 8:
Casper: Sen är det utvärdering till fredagen, utvärdering..
Adam: Utvärdera veckan.
David: Hur lektioner går och…om man har skött sig och om man har gjort allting.
Intervju: Vem är det som utvärderar, och vem är det som avgör om man har
skött sig, gör ni det själva eller?
Flera: Jaaa
Adam: Vi skriver själva vad vi tycker liksom om veckan…lektioner om det
har varit någon speciellt stökig lektion.
Edvard: Och sedan får mentorn…vad heter det skriva dit vad dom
tycker…en kråka.
David: Om inte dom tycker att man har skött sig så…skriver dom det.
(elever i år 8)

Utöver elevernas värdering av om de har gjort sitt beting, och om de har skött
sig gör avslutningsvis mentorn en värdering och godkänner eller korrigerar
då elevernas självvärderingar. I första hand är det dock eleverna själva som
ägnar sig åt att utvärdera när de har utvärdering och de moment eleverna
menar att de bedömer i sina utvärderingar är:
−
−
−

om eleven har gjort det skolarbete som var planerat
hur eleven har skött sig på lektionerna
hur de andra i klassen har skött sig på lektionerna
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−
−

vad som har varit/gått bra och dåligt under veckan
om eleven har råkat ut för något.

Den sista punkten är överlappande med elevspörsmål och indikerar att lektionstid avsätts då eleverna, om de vill, kan ta upp om något har inträffat i
skolan.
Vad gäller portfoliopärmen frågar läraren om eleverna har något de vill
sätta in i den. Eleverna sätter in det som de vill spara i pärmen i form av arbeten, läxor eller prov. De skriver också ett omdöme om vad som gick bra
och dåligt med det som de väljer att ha kvar i sin pärm. I likhet med övriga
inslag i elevbedömning utför eleven här en självvärdering. Att blicka tillbaka,
granska och värdera sina prestationer är bärande aktiviteter inom elevbedömningar; i viss mån evalueras också andra elevers insatser i skolan.
Enskild studiegenomgång
Elevens insats på andra lektioner och i andra ämnen är innehållet också för
momentet enskild studiegenomgång. Inför elevens utvecklingssamtal träffas
mentorn och en elev enskilt för ett samtal där elevens studier och prestationer
i de olika ämnena gås igenom och bedöms.
Linus: Ja, man skulle träffas enskilt så där.
Niklas: Mmm, för samtal.
Linus: Ja.
Intervju: Det är något ni gör också?
Linus: Ja, innan man ska på utvecklingssamtal.
Intervju: Ja.
Martin: Man kollar igenom allt om man..
Niklas: Hur man ligger i ämnena och så.
(elever i år 8)

Studiegenomgången är således en slags övergripande inventering och förberedelse inför ett kommande utvecklingssamtal.
Normöverträdelser
Om en klass eller en elevs agerande och uppträdande på lektioner inte faller
inom ramarna för skolans normer blir det till ett lektionsinnehåll på mentorstiden. Enligt eleverna handlar det om att det är stökigt i klassen eller att elever bråkar. ”Det är det mycket, det är det vi pratar om mest. Mentorstiden det
är då vi pratar om det…problem, klassen är för stökig eller..” (pojke, år 8).
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När normöverträdelser behandlas sker det antingen genom diskussion i hela
gruppen, eller som enskilt samtal mellan elev och mentor.
Adam: Det händer ibland bara att det bara är mentorn och en elev.
Björn: Då pratar man.
Intervju: Ja.
David: Om den personen har gjort någonting
Intervju: Ja, bra eller?
David: Nej inte bra.
Intervju: Jaså?
Björn: Det är väl både ock..
Adam: Ibland går man igenom alla liksom, innan utvecklingssamtal och sånt
där.
Casper: Oftast är det dom som..
Björn: Bråkar.
(elever i år 8)

De två anledningar eleverna anger för att mentorn genomför enskilda samtal
med elever är att förbereda utvecklingssamtal (se studiegenomgång ovan)
eller ta upp normöverträdelser. I det förra fallet genomför alla elever samtalet, i det senare fallet är det bara vissa elever. Närmare bestämt de som inte
anses ha följt normer och regler på skolan. Innehållet i normöverträdelser
behandlar elevers uppträdande eller beteenden både på individ- och gruppnivå.
Undervisningens innehåll och utformning
Innehåll
Elevernas skolrelaterade insatser och beteenden på andra lektioner än mentorstiden, både socialt och kunskapsmässigt.
Arbetsform/organisation
Mentorsgruppen eller individuella samtal
Arbetssätt
Samtal i grupp eller enskild planering och utvärdering.

Ingen riktig lektion
Mentorstid betraktas inte som en vanlig eller ”riktig” lektion av eleverna utan
mer som en upptakt eller ingress till övriga lektioner. ”Det är ingen lektion.
Det är mer en start på dagen bara. Det är inget riktigt viktigt, det är inte så

141

strikt” (flicka, år 9). Trots att mentorstiden är schemalagd på samma sätt som
övriga lektioner tillmäts den inte samma dignitet eller värde. Samtidigt är den
i flera avseenden värdefull för eleverna och deras skolsituation. Den här
innebördsparadoxen av mentorstiden kan förstås mot bakgrund av de tre
aspekterna informationsvärde, uppstartslektion och mentorsrelation.
Informationsvärde
Mentorstiden fungerar som en värdefull informationskälla för eleverna om
det sammanhang de ingår i. En elev säger att: ”Mentorstiden det är ju bra att
man får veta grejor, få information om vad som ska hända” (pojke, år 9). Innehållet, som rör händelser och skeenden i elevernas skola och under deras
skoldag, är kontextuellt förankrat, aktuellt, informativt och uppenbart relevant för dem. Därmed blir innehållet angeläget och värdefullt.
I och med att eleverna får ta del av vad andra framför, delger eller upplyser dem om, får de möjligheten att ha bättre kontroll på sin skolsituation och
de känner sig informerade. En flicka menar att mentorstiden bidrar till ”att
man vet vad som kommer att hända under dagen, om det är något speciellt, vi
får alltid reda på det tycker jag” (flicka, år 8). Mentorstiden bidrar på så sätt
till att skapa förutsägbarhet, något eleverna uppskattar. Den förefaller också
fungera samanhållande, som ett kitt för att hålla ihop olika delar under skolveckan.
Uppstartslektion
Utöver mentorstidens informationsvärde framhåller eleverna att de upplever
den som en lugn start på skoldagen (eleverna har mentorstid varje morgon).
Hanna: Information, istället för att ta lektionstid till att stå och prata om det så,
sedan är det en bra start helt enkelt.
Intervju: Vad är det som gör att det är en bra start?
Hanna: Det är en lugn.
Pontus: Det är en lugn start.
Hanna: Och sedan vet du att du har hela dagen framför dig när du har gått igenom den.
(elever i år 9)

Mentorstiden är en skön upptakt på skoldagen. Flera inslag i mentorsgruppen
innebär att eleverna på ett informellt sätt sitter i gruppen och pratar med varandra. Mentorstiden blir i de fallen till ett tillfälle att träffas och umgås med
klasskamrater. ”Sedan kan det vara skönt och sitta innan och snacka bara
innan man börjar med lektionerna. Det kanske är jobbigt att börja med lek-
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tioner på en gång” (pojke, år 8). Interaktionen och också lektionens innehåll
är i de avseendena mer av gemenskapsinriktad karaktär och ansträngningsnivån tycks i elevernas ögon vara låg. Mentorstiden ses som en mjukstart
innan de riktiga och jobbiga lektionerna börjar och att den av eleverna inte
betraktas som en riktig lektion står bl.a. att finna i det gemenskapsinriktade
innehållet och den förhållandevis låga ansträngningsnivån.
De inslag av mentorstiden där eleverna sitter och pratar fritt kan också
ses som onödiga och att eleverna ”bara sitter av lektionstid”. Här pratar två
elever om hur det kan vara.
Martin: Det är värdelöst att sitta där.
Olle:
När det inte händer något speciellt, när det är som alla andra
veckor.

Då innehållet i mentorstid (se elevspörsmål och skoltillvaro ovan) till stor del
ska initieras av eleverna och hämtas från den aktuella skolsituationen, kan det
leda till att det vid en del tillfällen inte finns tillräckligt med lektionsinnehåll
för den avsatta tiden. Eleverna sitter då av tiden utan att ägna sig åt någon
aktivitet som anses utgöra ett skolrelaterat lektionsinnehåll. Det menar Olle
är onödigt och något man kan ägna sig åt när man inte är i skolan. ”Ja men
det kan man göra på sin fritid och så där”. Avsaknaden av ett manifest och
stipulerat lektionsinnehåll gör att det stundom inte finns något specifikt innehåll. Det bidrar till att mentorstiden å ena sidan blir lugn och skön, men å
andra sidan att det kan upplevas som slöseri med tid.
Mentorsrelation
Mentorsrelation återspeglar upplevelsen av att relationen till mentorn är av
ett annat slag än till övriga lärare. Det har betydelse för hur eleven interagerar
med sin mentor och vad de pratar med mentorn om. Till mentorn har eleverna
en nära, personlig och vardaglig relation till skillnad från de mer ämnesmässiga relationer de har med övriga lärare.
Henrik: Man snackar mer om saker som…så här vardagliga eller så här..
Frida: Vardagliga
Henrik: Ja jag vet inte, men lärare på andra ämnen brukar man bara snacka om
själva ämnet, inom det.
Intervju: Ja.
Henrik: Det behöver man inte göra med mentorn då, på mentorstiden så.
Frida: Man pratar om liksom saker utanför skolan.

(elever i år 8)
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Det faktum att eleverna träffar sin mentor på mentorstiden fem dagar i
veckan förefaller också ha betydelse för relationen mellan mentor och elev.
Eleverna etablerar en annan relation vad gäller både kvalitet och kvantitet till
sin mentor än till övriga lärare. Företrädesvis vänder sig eleverna till sin
mentor om de tycker något är problematiskt, vill framföra kritiska synpunkter
gällande skolan eller mår dåligt.
Robert: För att få information och en lärare som man kan gå till om
man..
Knut: Mår dåligt.
Robert: Mår dåligt kanske.
Steven: Man har en lärare som man är med mer än andra lärare liksom.
(elever i år 9)

Mentorn utgör för eleverna en stödperson att vända sig till för att prata om
mer specifika och personliga frågor som inte är av ämneskaraktär.

Sammanfattande analys av mentorstid
Mentorstidens grund finns i mentorsgruppen samt hur eleverna och mentorerna är organiserade. Arbetssätten varierar då deltagarna informerar, diskuterar, värderar och dokumenterar, men det sker för de mesta inom mentorsgruppens ram. Arbetsformen är överordnad och utgör lektionspassens
gemensamma nämnare. Undervisningens innehåll är diversifierat och finns
inte nedtecknat i något styrdokument. Det emanerar från händelser på skolan,
elevernas erfarenheter och skolsituation. Därigenom är det beroende av närliggande skeenden och dagsaktuella företeelser. På ett övergripande plan har
det karaktären av ett metainnehåll över elevernas skolsituation och det artikuleras i mentorsgruppen under lektionspassen.
En analys av mentorstid med Bernsteins begreppsapparat leder odelat
fram till att mentorstid är lektioner med svag klassifikation och svag inramning. I elevernas ögon är det inte en riktig lektion i jämförelse med ämneslektionerna (stark klassifikation och stark inramning). Dess svaga klassifikation manifesteras i att innehållet är direkt knutet till och sammankopplat med
andra lektioner och skoltillvaron i stort. Dessutom utgör elevernas liv och
vardagserfarenheter ett efterfrågat inslag i undervisningen.
Den svaga inramningen kommer till uttryck bl. a. i elevernas möjlighet att
påverka vad som tas upp. Frågor de tycker är intressanta eller viktiga kan
utgöra ett legitimt innehåll. Kommunikationsformerna är av mer vardaglig
karaktär då eleverna kan interagera med varandra och mentorn på ett mer
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informellt sätt. Eleverna beskriver vidare att de har en närmare och mindre
ämnesbaserad relation till mentorn än till övriga lärare. I samband med de
moment där eleverna förväntas planera och utvärdera sitt skolarbete är de
förvisso mer styrda och inramningen något starkare. Värdet av mentorstiden
härrör från den svaga inramningen med den mer personliga relationen till
mentorn och den skapar förutsägbarhet i skoltillvaron. Innehållets svaga
klassifikation och kommunikationens svaga inramning kan dock stundtals
bidra till att eleverna tycker att lektioner i mentorstid är att misshushålla med
lektionstid.
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12. Diskussion
Det här kapitlet består av tre huvuddelar. I de två inledande delarna diskuteras avhandlingens resultat i relation till syfte, frågeställningar, det didaktiska
perspektivet, den teoretiska referensramen och tidigare forskning. I den avslutande delen förs en diskussion kring metodologiska spörsmål och studiens
räckvidd.

Schemavalen i didaktisk belysning
Under större delen av 1900-talet var tilltron till att centralt styra skolans
stoffurval (vad) och arbetsformer (hur) framträdande. Johansson (2000) använder metaforen skelett för att illustrera den temporala stomme, ytterst manifesterad i skolornas scheman, som försåg alla skolor med en likriktad verksamhet. I och med de senaste läro- och timplanerna har de didaktiska besluten överlåtits allt mer till skolledarna och lärarkåren. Den trenden förstärktes
ytterligare ett steg för de försöksskolor som under läsåret 2000/2001 befriades från den nationella timplanen.
På scheman i skolor som ingår i denna studie finns kurs- och timplanebeteckningar och alternativa beteckningar. Analyser med hjälp av fem schematyper visar att andelen tid som benämns med alternativa beteckningar är
signifikant större i de 33 försöksskolorna än i skolor med timplan. Analyserna visar även att det är vanligare att en större andel av lektionerna har alternativa beteckningar (schematyp 2 och 3) för de yngre barnen än för de äldre.
Resultaten i den här avhandlingen indikerar därmed att en del av det friutrymme den slopade timplanen ger tas i anspråk av försöksskolorna.
Den övergripande resultatbilden visar att ämnena utgör en betydande del
av schemana, och att några ämnen förekommer mer frekvent än andra. Minst
två av de tre ämnena matematik, svenska och engelska är utlagda på 242 av
326 (ca 3/4) scheman. Bakom flera alternativa beteckningar, exempelvis eget
arbete, planeringsbok eller hustid är det ofta dessa tre ämnen som eleverna i
första hand kan välja att arbeta med. Utan att ifrågasätta de tre ämnenas betydelse, kan man ändå förmoda att de för elever och lärare intar en speciell
plats i skolvardagen (fenomenet kallas ibland för ”treämnesskolan”, jfr Eriksson, m.fl., 2004). Ämnena idrott och hälsa, slöjd (ej skolår 1-2) och hem- och
konsumentkunskap upptar en ännu tydligare plats i elevernas skolvecka. På
324 av de 326 scheman var några eller alla av dessa ämnen representerade. I
andra försöksskolor (Eriksson m.fl., 2004; Hansen & Lander, 2005a,
Johansson m.fl. 2005) har lärare återgett hur de här ämnena (med special-
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salar) intar en särställning på skolornas schema och hur andra lektioner får
rätta sig efter dem. På vissa skolor ses de till och med som verksamhetens
skelett (Westlund, 2003). När de organisatoriska ramarna försvagas i skolor
utan timplan utgör istället de fysiska ramarna en utbredd möjlighetspremiss
för schemaläggningen. En möjlighetspremiss som på konventionellt sätt anger ett ämnesinnehåll (vad).
Den del av schemat och elevernas skolvecka som är kvar utöver de två
ämnesdelarna ovan, är mer diversifierad och tydligare färgad av lokala initiativ. Här framträder enskilda lärares eller arbetslags önskemål och behov i
form av tema, projekt, friskvård, kompissamtal mm. Även inom den här delen finns det inslag av ämnesförkortningar, men inte lika explicit återkommande som i de övriga delarna. Frågan är om försöksskolorna har fått ett
tredelat schema, där den första delen innehåller idrott och hälsa, slöjd och
hem- och konsumentkunskap, den andra de tre kärnämnena och den sista
delen en mer lokalt nischad del. Det är i den tredje delen, som kvalitetspremisserna kommer tydligast till uttryck, inte minst i form av de alternativa
beteckningarna. Sammantaget visar analysen med de fem schematyperna att
delar av det gemensamma skelett Johansson (2000) beskriver har luckrats
upp till förmån för en betydligt mer diversifierad lektionsrepertoar. De resultaten är i linje med tidigare forskning. Ökad temporal decentralisering leder
till ökad diversitet på scheman och i undervisningsinnehåll (Hansén m.fl.,
1998; Stevenson & Baker, 1991). Timplanen finns dock fortfarande ofta kvar
som ett rättesnöre i försöksskolorna (Eriksson m.fl., 2005; Johansson m.fl.,
2005; Tinglev, 2005). Kursplanernas uppdelning i ämnen ses dessutom av
många lärare som en fingervisning om att undervisning ska bedrivas i form
av ämnen. Därtill kommer en mängd strävansmål, uppnåendemål och betygskriterier som uppmuntrar till en ämnesindelad undervisning (SOU 1997:121).

Ämnena får sällskap på schemat
Det mest förekommande var att det på elevernas schema fanns både ämnen
och alternativa beteckningar. Av de 326 schemana innehåll 317 stycken båda
sorterna. Det framgår tydligt att lärare och elever från skolår 1-9 både använder sig av en vedertagen (ämnen) och en lokalt utformad (andra beteckningar)
terminologi. Vad spelar det då för roll om det står matematik, engelska, kompissamtal eller egen planering? Vad säger de här resultaten om skolornas
lektioner i ljuset av ett didaktiskt perspektiv?
Hur man talar om och vilka termer skolans aktörer använder sig av, står i
en ömsesidig relation till skeenden, aktiviteter och den mening verksamheten
får för deltagarna (Gudmundsdóttir, 2001). Till att börja med lägger en lektionsbenämning en grund för under vilka premisser lärare och elever träffas,
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samt vilka förväntningar de har på lektionens innehåll och förlopp. Den skapar också förutsättningar för vad som anses vara legitimt att ägna sig åt. Mot
bakgrund av språkets betydelse i skolpraktiken har val av lektionsbenämningar och de utgångspunkter de ger förmodligen också betydelse för undervisningens och lärandets didaktiska kvalitet (jfr Kroksmark, 1997). Valet av
schemabeteckningar ger på så sätt en didaktisk utgångspunkt som lärare och
elever har att förhålla sig till.
Traditionellt sett har ämnena med sina inneboende strukturer utgjort undervisnings bas (jfr Hartman, 1995; Svingby, 1978). När det står ett ämne på
schemat utgör det undervisningens utgångspunkt och därmed är vad-frågan i
centrum. Lärare och elever måste därefter göra ett urval samt fatta beslut om
hur det utvalda stoffet ska behandlas. När alternativa beteckningar väljs kan
det leda till att undervisningens didaktiska utgångspunkt ändras. I Figur 12
jämförs ämnen med några av de vanligt förekommande typerna av alternativa
beteckningar.
ÄMNEN
Ämnet med dess karaktär,
struktur och inneboende
dynamik utgör
undervisningens grundval
och anger ett visst kunskapsinnehåll (vad-frågan).

METODANVISNING
Ett speciellt sätt för eleverna
att arbeta på blir undervisningens grundläggande
betingelse. Det är antingen ett
individ- eller grupporienterat
arbetssätt (hur-frågan).

Undervisningens
utgångspunkt
SOCIAL SAMSPELSTID
Normer, värden, relationer
mellan människor och hur vi
umgås med varandra utgör
utgångspunkten. Fokus ligger
på ett socialt inriktat innehåll.
(vad-frågan)

MÖTESFORM
Elever och lärare möts i en
viss arbetsform (grupp) och
det är i den gruppens
sammansättning
undervisningen har sin grund
(hur-frågan).

Figur 12. Undervisningens utgångspunkt för fyra typer av schemabeteckningar.

Inom kategorin social samspelstid återfinns innehållsrelaterade beteckningar.
De motsvarar förmodligen lektioner inom den undervisningspraktik Eriksson
m.fl. (2005) kallar för den demokratifostrande. Till skillnad från de övriga
undervisningspraktiker de identifierat är den undervisningen inte kopplad till

148

skolans kunskapsuppdrag utan är inriktad mot skolans fostransuppdrag. I
likhet med ämnena utgör ett innehåll lektionens bas, men istället för att utgå
från stoff hämtat från ämnesdiscipliner och kursplaner är det frågor om normer, värden och social samvaro som konstituerar vad undervisningen ska
handla om. Från en del försöksskolor har lärare rapporterat att de har värdegrund, i form av ett eget ämnesområde, på schemat (Elmeroth m.fl., 2003).
I de fall en lektion har en beteckning från kategorin metodanvisning utgör
ett visst arbetssätt undervisningens bas. Istället för att ange med vad eleverna
ska arbeta berättar schemat hur arbetet ska utföras. Ett visst tillvägagångssätt
för att ta sig an skolarbetet utgör lektionernas grundläggande premiss. Många
gånger finns det ett begränsat antal ämnen eller ett anvisat ämnesområde
kopplat till arbetssättet, men det är den didaktiska hur-frågan som besvaras i
första hand. Den vanligaste informationen eleverna i försöksskolorna får när
en lektion har en alternativ beteckning är hur de förväntas gå tillväga för att
lära sig. Det näst vanligaste när de möter en alternativ beteckning är att de får
information om att en viss sammansättning av elever och lärare ska ha lektionstid tillsammans. Beteckningarna inom kategorin mötesform meddelar
hur eleverna är organiserade och att undervisningen tar sin utgångspunkt i en
arbetsform. Med vad och på vilket sätt eleverna ska sysselsätta sig är enligt
schemat underordnat arbetsformen. I båda fallen, metodanvisning och mötesform, sker en förskjutning från vad-frågan till hur-frågan.
En förskjutning från vad till hur
Ett sätt att se på utbredningen av arbetsmetodinriktad tid och grupptid är att
skolorna har skapat sig förutsättningar för att arbeta målstyrt. En uttalad intention med försöksverksamheten var att stärka målens betydelse i skolan
(DS 1999:1). Med benämningar som är mer allmänt inriktade mot skolarbete
och dess organisering ger lärarna sig själva och eleverna möjlighet att på ett
flexibelt sätt fortlöpande kunna formulera, omformulera och omsätta olika
mål. Eleverna involveras, med diverse tekniker, i planering och uppföljning,
samt förväntas själva vara med och reglera sitt skolarbete. Utvärderingar har
visat att eleverna i försöksskolorna lär sig att arbeta mot kortsiktiga mål och
kontinuerligt stämma av hur långt de har nått (Hansen & Lander, 2005b). Att
eleverna får övning i att reglera sitt arbete själva (kanske på speciella planerings- och utvärderingslektioner) har positiv betydelse för elevernas kapacitetsupplevelse i att göra just det, men det kan vara värt att notera att den reguljära undervisningen har tre gånger så stor effekt på den nämnda kapacitetsupplevelsen (Hansen & Lander, 2005a).
I ett skolsystem där varje ny version av läroplaner och kursplaner sedan
1960-talet i allt mindre grad har föreskrivit hur man bör arbeta i skolan, för
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att ge lärare och elever en ökad valfrihet, kan det tyckas vara något av en
paradox att lärare i så pass stor utsträckning schemalägger ett bestämt arbetssätt. Istället för att följa centrala riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas, väljer lärarna i försöksskolorna på förhand ut vissa arbetssätt, som sedan
kraftfullt styr hur man ska arbeta. En stark central styrning i timplanen ersätts
med en stark lokal styrning på schemat. Det kan leda till att ett enda arbetssätt får ett stort genomslag i undervisningen. För de elever det är ett lämpligt
sätt att lära sig på kan det vara gynnsamt, men om arbetssättet inte passar en
elev blir det ett återkommande hinder i lärandet. Elevernas upplevelser av
verkstad, med stark inramning, speglar den här problematiken. Flera elever
anser att de lektionspassen är lärorika, men några elever tycker att de har
svårt att lära sig eller riktigt klara av den dominerande arbetsprocessen.
Söderström (2006) fann i sin studie att elever med läs- och skrivsvårigheter
löpte en stor risk att missgynnas av en undervisning baserad på eget arbete
och eget ansvar. Det finns alltså en uppenbar risk med att låsa sig vid ett
arbetssätt under en viss typ av lektioner. Det kan systematiskt missgynna
enskilda elever eller grupper av elever.
Utvecklingen mot allt mer individualiserade arbetssätt är emellertid inte
unik för försöksskolorna. Klassrumsforskning har visat att andelen individuellt arbete, på bekostnad av helklassundervisning och grupparbete, successivt
har ökat i grundskolan under de senaste 40 åren. Det tycks finnas en generell
utveckling mot att en ökad andel av lektionstiden avsätts för individuellt
arbete (Granström, 2003). Olika former av eget arbete har visat sig vara ett
sätt för att uppnå lugn och arbetsro i klassrummet (Carlgren, 1997, Granström, 2007). En nackdel med individuellt organiserade arbetssätt är enligt en
enkät, som i första hand besvarades av lärare, att möjligheterna att arbeta med
gruppdynamik och gemensamma samtal försämras (Leuchowius & Magnehed, 1999). Edlund och Sundell (1999) har i en annan studie påvisat att elever
med högre andel självständigt arbete hade sämre sociala färdigheter än elever
med lägre andel. Individualisering i form av egen planering och eget arbete
kan minska förutsättningarna för elevernas möten och samtal i grupp, och
därmed hämma utvecklingen av bredare kompetenser (Granström, 2007;
Skolverket, 2000). Det är därför tänkbart att en ökad användning av individuellt arbete behöver kompenseras med inslag av social samspelstid. Schemamässigt skulle det kunna innebära att elever först ska lära sig matematik eller
svenska var för sig enligt en individuell planering på Eget arbete. Sedan får
de senare på dagen lära sig sociala färdigheter när de har samtalsstund eller
Lions quest på schemat.
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Mot en svagare inramning och klassifikation
Av kapitel 7 går det att utläsa att beteckningarna inom kategorierna metodanvisning, mötesform och involvering sammantaget används i mer än dubbelt
så stor utsträckning som benämningarna inom kategorierna skriv- & lästid,
rekreation och social samspelstid. Givet analysen med Bernsteins begrepp av
nämnda kategorier i kapitel 6 innebär det att ca 1/3 av de gånger en alternativ
beteckning väljs är det i form av lektioner med samlad kod (skriv- & lästid,
rekreation och social samspelstid). Vid majoriteten (ca 2/3) av de tillfällen en
alternativ beteckning används bidrar schemapositionen däremot till en svagare inramning och klassifikation (metodanvisning, mötesform och involvering).
Om vi jämför konklusionerna ovan med det konventionella ämnesschemat
och använder Bernsteins begreppspar framträder följande mönster (Figur 13):
Stark klassifikation (+)
Ämneschema
(vad)

Svag inramning (-)

Stark inramning (+)

Scheman i
skolor utan
timplan (hur)
Svag klassifikation (-)
Figur 13. Det konventionella schemat i jämförelse med scheman i skolor utan timplan utifrån begreppen inramning och klassifikation.

När skolorna utan timplan ersätter ämnena med alternativa beteckningar leder
det huvudsakligen till schemapositioner med svagare inramning och svagare
klassifikation. Pilen i Figur 13 illustrerar den huvudtrenden. Förskjutningarna
med merparten av de alternativa beteckningarna jämfört med ett konventionellt schema (samlad kod) utmärks av: (1) ett större utrymme för eleverna att
explicit påverka urval, sekvensering och tempo (t.ex. metodanvisning), (2)
elevers vardagskunskaper (erfarenheter) och intresse kan utgöra ett efterfrå-
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gat innehåll (t.ex. mötesform), och (3) att lektionsinnehållet överlappar och är
sammankopplat med andra lektioner (t.ex. involvering). Gränser mellan lektioner luckras upp, elevernas kontroll ökar över vissa inslag i undervisningen
och rollfördelningen mellan elev och lärare ändrar karaktär. Mönstret sammanfallet till stor del med att den didaktiska utgångspunkten skiftar från vad
till hur.
När övriga alternativa beteckningar (skriv- & lästid, rekreation och social
samspelstid) väljs bidrar de till att vidmakthålla en stark klassifikation och
inramning. Det sker dels i form av en ökad specificering av ett ämnesinnehåll
(skriv- & lästid och rekreation) och införandet av ett annat ämnesområde
(social samspelstid). I Figur 13 illustreras ett framträdande mönster på försöksskolornas scheman, men det innebär inte att alla skolor är en del av det.
På en del försöksskolor har reformen med slopad timplan inte medfört någon
förändring av tidstrukturerna, och undervisningen kännetecknas av en stark
klassifikation och en stark inramning (jfr Sundberg, 2005; Tinglev, 2005).

Elevernas upplevelser av lektioner med svag klassifikation och inramning
I kapitel 9-11 presenterades elevers upplevelser av de tre alternativa beteckningarna lagtid, verkstad och mentorstid. Om vi sammanför analyserna av de
tre lektionerna med Bernsteins begreppspar erhålls följande bild (Figur 14).
Stark klassifikation (+)

Svag inramning (-)

Stark inramning (+)
Verkstad
Lagtid
Mentorstid

Svag klassifikation (-)
Figur 14. Lagtid, verkstad och mentorstid utifrån begreppsparet inramning/ klassifikation.
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Trenden för de tre utvalda lektionerna i Figur 14 liknar den för de övergripande kategorierna i de 33 försöksskolorna. Införandet av lagtid och
mentorstid bidrar till lektioner med svagare inramning och svagare klassifikation. Det betyder att eleverna har ökade möjligheter att påverka när, hur
och i vilken takt lektionsinnehållet ska behandlas av dem. Lektionsinnehållet
vid de här passen är av ämnesövergripande karaktär och anknyter till andra
lektioner eller elevernas egna erfarenheter och intressen. Verkstad kännetecknas av stark inramning och svag klassifikation. Detta kommer till utryck
genom elevernas låga kontroll över arbetssätt och arbetsformer och det tematiska och ämnesintegrerade innehållet.
Analysutfallet är inte förvånande med tanke på att det i intervjuerna framkommer att eleverna gör skillnad mellan de här lektionspassen och ämneslektioner. Utsagor om att lärandet är årskursblandat, upplevs friare (lagtid)
och att elevernas egna erfarenheter utgör ett innehåll (mentorstid), kan förstås
i form av svag inramning och svag klassifikation. Lektionspassen i mentorstid och lagtid ger eleverna möjlighet, eller ställer krav på dem om man så vill,
att själva göra didaktiska val rörande urval, sekvensering och bearbetning av
innehåll. Ett innehåll som många gånger är hämtat ur eller direkt knutet till
andra lektioner och skolämnen. En svagare klassifikation visar sig även inom
verkstad där eleverna berättar att det knyter an till och hämtar innehåll från
flera skolämnen. En pojke säger ”dom (lärarna) försöker få in så mycket ämnen som möjligt i det här temat” (pojke, år 6). Men vad verkstad anbelangar
talar eleverna dessutom om att det innehåller klart uttalade arbetsmoment
(kumulativ textproduktion) och prestationskrav (arbetskrav) vilket motsvarar
en stark inramning.
Förtjänster, brister och status på schemat
Sadovnik (1991) och Sundberg (2005) har tidigare uppmärksammat bristen
på praxisnära forskningsstöd för Bernsteins teori. Den senare har dessutom
påtalat problemet med att förstå och förklara klassrumsnivån utifrån skeenden på ett strukturellt plan (nivådelningsproblemet). Den här avhandlingens
empiriskt grundade resultat tyder på att förändringarna på det strukturella
planet, i form av en minskad nationell tidsreglering, motsvaras av och öppnar
upp för inslag av försvagad inramning och klassifikation på skolnivå och i
klassrummen.
En överordnad ambition i forskningsprocessen har varit att studera hur
försöksskolor har hanterat den strukturella valfriheten, men också vad de lokala valen kan medföra utifrån aktörernas horisont. Om undervisningens inre
dynamiska processer negligeras ökar risken för en bristande tolkningsdyna-
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mik (jfr Sundberg, 2005). Därför har elevernas upplevelser utgjort en viktig
grund för analyserna ovan. För att tillföra ytterligare en dimension i hur eleverna ser på och upplever lektioner med svagare inramning och klassifikation
väljer jag att här lyfta fram hur eleverna mer specifikt ger uttryck för hur de
värderar undervisningen i lagtid och mentorstid. Vad är det eleverna uppskattar eller är missbelåtna med i förhållande till de här lektionerna med svag
inramning och svag klassifikation?
Det finns inte en entydigt positiv eller negativ hållning som går att relatera
till svag eller stark klassifikation/inramning, men de finns tydliga mönster.
Eleverna uppskattar att (a) de får arbeta med verklighetsanknutet och relevant innehåll, (b) de inte är lika kravfyllda och ansträngande som övriga lektioner, och (c) de ger utrymme för gemenskapsinriktade aktiviteter. Eleverna
är däremot missbelåtna med att (a) det kan förekomma innehållslösa moment
då innehållet inte alltid är givet på förhand och (b) att det stundom blir slöseri
med lektionstid då de har viktigare skolarbete att ägna sig åt.
Det är uppenbart att eleverna upplever att innehållet och kommunikationsformerna är av en annan art under dessa lektioner jämfört med de traditionella lektionerna. En intressant aspekt är att trots att eleverna värdesätter innehållet tycker de ibland att de egentligen har viktigare skolarbete att ägna
sig åt. Eleverna ger uttryck för en statushierarki på schemat där lektionspositioner med svag inramning och klassifikation inte anses vara lika viktiga som
ämnena. Hur viktigt elever anser att ett ämne är hänger ihop med dess status
(se Lord, 2003). Ser vi till en del av det innehåll eleverna berättar om i mentorstid och lagtid är det inte konstigt att så blir fallet. Ofta har de nämligen en
avlastande och kompletterande funktion till skolämnena. Pluggtid, arbetsdisoposition och elevbedömning är några av de aktiviteter eleverna utför för
att förbereda, stödja och följa upp sitt arbete på ämneslektionerna. Sammantaget torde det här sända ett tydligt budskap till eleverna att det viktiga händer på lektionerna med stark inramning och stark klassifikation och att en
central funktion för lektionerna med svag inramning och svag klassifikation
är att avlasta och understödja de förra.
En förklaring i sammanhanget är naturligtvis betygen och lärares uppgift
att se till att alla elever minst når uppnåendemålen i kursplanerna. Att både
lärare och elever i försöksskolor tycker att betygen är viktiga och att de styr
hur lektionstiden organiseras har påvisats i flera studier (Eriksson m.fl., 2004;
Johansson m.fl., 2005; Sundberg, 2005). Ett uttryck för det är hur elever i en
skola skrev protestlistor för att de tyckte att arbetet med temastudier tog tid
från ämnena, och därmed kunde inverka menligt på deras betyg (Sundberg,
2005). De elever som har intervjuats i den här studien utgör inget undantag.
Det faktum att de inte får betyg i lagtid och mentorstid utgör en tydlig skiljelinje gentemot ämneslektionerna. Kontentan blir att trots att eleverna i vissa
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avseenden verkligen uppskattar lektionerna med svag inramning och svag
klassifikation så uppger de att de har en lägre status än lektioner med stark
inramning och stark klassifikation.

Potentiella risker med vagare gränser
Som helhet pekar både de kvantitativa och kvalitativa resultaten på att när de
studerade försöksskolorna väljer en alternativ beteckning istället för ett ämne
leder det i de flesta fall till lektionspass med svagare klassifikation och/eller
inramning. Förskjutning på schemana mot svagare klassifikation/svagare
inramning utgörs till stor del av arbetsmetodinriktade beteckningar, organisering och värderingstid. De motsvaras i sin tur av lektioner där eleverna planerar, kontrollerar och värderar skolarbete. I intervjuerna berättar eleverna hur
de regelbundet ägnar sig åt dessa uppgifter. Arbetsuppgifter som tidigare
utfördes av läraren. Det finns en uppenbar risk för att den starka decentraliseringen i de timplanelösa skolorna gör att arbetsuppgifter i organisationen
delegeras ända ned till eleverna (Westlund, 2005).
Vi vet sedan tidigare att barn från arbetarklasshem har svårare än barn
från medelklasshem att klara sig i utbildningsmiljöer med svag inramning
och svag klassifikation. Den förra gruppen barn missgynnas och den senare
gynnas av de förhållandena (Bernstein, 1996/2000; Bernstein, 1983; Power &
Whitty, 2002). Mot bakgrund av resultaten i den här avhandlingen är det därför inte förvånande att tidigare studier entydigt har visat att alla elever inte
klarar av de kraven det individuellt organiserade skolarbetet ställer (jfr
Johansson, m.fl., 2005; Nyroos, 2006, Söderström, 2006; Westlund, 2003).
När skolorna blir mer självstyrande förväntas även eleverna bli mer självstyrande i sitt arbete. En lärare beskriver hur en förälder reagerade på att hennes dotter skulle utvärdera sitt arbete. ”Jag vet jag hade förra året här en
mamma som blev så himla arg på mig när jag ville att hennes dotter på fredagen…skulle göra en utvärdering; det kan ju inte ens jag som är vuxen, sa
hon” (Sundberg, 2005, s 194). Inte många elever klarar av det individuellt
organiserade arbetet utan träning, och hur barn förhåller sig till och hanterar
det självstyrande arbetet återspeglas av föräldrarnas yrken och hemmets ekonomiska och kulturella resurser (jfr Österlind, 1998). Lägger vi till det
Hansen och Landers (2005a) resultat om hur lärare bedömer sin förmåga att
främja elevernas självstyrande arbete är det inte svårt att förstå att en del elever får problem med att klara av lektioner när de ska planera och värdera sitt
eget skolarbete. I de 123 skolor studien omfattade skattade nämligen ca 60 %
av lärarna att de som kollektiv inte var bra (ca 40 % ansåg att de var bra) på
att stimulera eleverna i deras självreglerande arbete .
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Den inre eller upplevda läroplan eleverna ger uttryck för motsvarar på sätt
och vis den uppfattade och den genomförda läroplanen i Goodlads (1979)
indelning. Men till skillnad från Goodlads definition där det är läraren som
tolkar och omsätter innehållet i läroplanen, är det här eleverna som konkret
tolkar och omsätter frågor om innehåll och arbetssätt i undervisningen. I de
båda formella läroplanerna från 60-talet (Lgr 62 och Lgr 69) lämnades ett
marginellt tolkningsutrymme till lärarna när de skulle operationalisera läroplanen. I de följande läroplanerna (Lgr 80 och Lpo94) ökades det utrymmet
successivt för lärarna. Eleverna upplever nu att de involveras i, och under
lärarnas överinseende, själva anmodas att fatta beslut om innehåll och arbetssätt. Beslut som tidigare var detaljerat reglerade på nationell nivå har nu elever att hantera på lokal nivå under schemalagd lektionstid
Tidigare forskning om scheman har visat att högpresterande elever med
höga betyg gynnas mer av, och är positivare inställda till, blockscheman (svagare inramning och svagare klassifikation) än lågpresterande elever med
lägre betyg (Marchant & Paulson, 2001). De lågpresterande eleverna hade
sämre relationer till sina lärare och tyckte att det var svårt att organisera sitt
arbete och hålla koncentrationen under de långa blocklagda lektionspassen.
Marchant & Paulson (2001) menar att blockpassen ställer krav på att lärarna
behöver lära sig hur de ska arbeta för att inte de lågpresterande eleverna ska
missgynnas.
Resonemangslinjen ovan accentuerar betydelsen av lektioners didaktiska
utgångspunkt. Man kan tycka att det inte spelar någon roll att det står studiepass eller någon motsvarande beteckning på schemat eftersom eleverna ändå
många gånger håller på med ämnen (ma, sv, eng). Men då förbiser man effekterna av att benämningen innebär att kommunikationsfrågan (hur) redan är
besvarad, och att de lektionerna ställer andra krav på både lärare och elever
än vad reguljär undervisning gör.

Skäl för alternativa beteckningar på schemat
Även om rektor formellt sett har det yttersta ansvaret för schemat är det i
huvudsak lärare som står för val på schemat (jfr Skolverket, 2003). Eleverna
har vanligtvis ytterst lite inflytande över schemat, och det verkar stämma
även för skolor utan timplan (jfr Granström och Einarssons, 1995; Hadenius,
2005). Det betyder att de mönster med alternativa beteckningar vi ser på
schemana i försöksskolorna primärt kommer sig av de prioriteringar och val
lärare har gjort inom ramen för handlingsutrymmet på sina respektive skolor.
Ett framträdande mönster i flera andra studier av försöksverksamheten
med skolor utan timplan var att tid, utöver de traditionella ämnena, avsattes
för tematiska och individorienterade lektionspass (Johansson m.fl., 2005; Ny-
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roos, 2006; Sundberg, 2005; Westlund, 2003). Av den här studien framgår
det nu att man kan addera involvering, socialt samspel, mötesform, rekreation
och skriv- & lästid till det mönstret. Tillsammans med ämnesövergripande
(tema) och individorienterande (jfr arbetsmetodinriktade) är det de huvudsakliga schemapositioner försöksskolorna har valt när de inte har valt ett
ämne. Det betyder att de mönster med alternativa beteckningar vi ser på
schemana i försöksskolorna primärt kommer sig av de prioriteringar lärare
har gjort inom ramen för handlingsutrymmet på sina respektive skolor. Vad
är det som föranleder dessa val på schemat när skolorna inte styrs av den
nationella timplanen? Vad kan tänkas ligga bakom lärarnas prioriteringar?
Vilka skäl har lärare till att använda alternativ beteckningar?
I en av de försöksskolor Sundberg (2005) studerade användes lektionstiden, utöver ämnena, till att möta elevers enskilda behov, elevers personliga
intressen och skolans ambition att bryta den traditionella indelningen i ämnen. Även om de tre behoven härrör från endast en försöksskola framskymtar
de även hos försöksskolorna i den här avhandlingen. I denna studie finns
dessutom beteckningar som tycks svara mot lärares och elevers behov av
kontroll och överblick, lärares önskan att etablera närmare relationer med
eleverna, skolornas behov av att regelbundet arbeta med värden och normer
samt att man vill säkerställa tid för baskunskaper. Utifrån de behov Sundberg
(2005) fann i en försöksskola och med stöd av andra studier om skolor utan
timplan kan resultatet från de 33 försöksskolorna ge en mer heltäckande bild
av vad som influerar lektionsval när inte timplanen styr. I Tabell 13 listas sex
tänkbara förklaringar till att schemana i de timplanelösa skolorna innehåller
de alternativa beteckningar som de gör.
Tabell 13. Bakomliggande skäl för valen av alternativa schemabeteckningar

Bakomliggande skäl i timplanelösa skolor
Skolornas behov av att bryta ämnesindelningen
Tillgodose elevers enskilda studiebehov
Fånga upp elevers personliga intressen

Typ av schemabeteckningar
Tema och ämnesövergripande

Lärares och elevers behov av struktur och
kontroll
Möjlighet att skapa goda relationer mellan
lärare och elever
Reserverad tid för regelbundet värdegrundsarbete
Säkerställa tid för träning av baskunskaper

Organisering, värderingstid och
vägledningstid
Vägledningstid och dialogtid
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Arbetsmetodinriktad
Rekreationstid och valtid

Social samspelstid
Skriv- & lästid

Först kommenteras de tre aspekter Sundberg (2005) beskrivit och hur de tolkas i Tabell 13. Därefter utvecklas resonemangen kring de fyra skäl som
framkommit i denna studie.

Tema, individuella studiebehov och personliga intressen
Enligt Sundberg (2005) är de ämnesövergripande lektionspassen ett svar på
skolans behov av att bryta den gängse uppdelningen i ämnen. Lärare i skolor
Eriksson m.fl. (2004) observerat uppger liknande skäl. De tycker att undervisningen i de enskilda ämnena har svårt att ge eleverna en helhetsbild. Den
behöver därför kompletteras med, eller brytas upp med, tematisk undervisning och ämnesövergripande arbetssätt.
En intention med att slopa timplanen var att stärka mål- och resultatstyrningens betydelse i skolan. Lärare i skolor inom försöksverksamheten uppger
att det är en central uppgift för dem är att försöka få alla elever att nå uppnåendemålen och bli godkända (Eriksson m.fl., 2004; Johansson m.fl., 2005).
Ett led i det arbetet är att skapa utrymme för individualisering och kunna
svara upp mot elevers olikheter. Ett flertal studier har visat hur försöksskolor
prioriterar individualiserad undervisning och individualiserade arbetssätt
(Eriksson m.fl., 2005; Johansson m.fl., 2005; Söderström, 2005 Nyroos,
2006). På schemat syns det här behovet primärt i form av den stora andelen
arbetsmetodinriktade beteckningar. Vid Eget arbete och motsvarande lektioner finns det även möjlighet för specialpedagoger/speciallärare att på ett smidigt sätt arbeta med elever utifrån deras individuella behov utan att skilja dem
från sin klass (Hansen & Lander, 2005b). Behovet av att möta elevers olika
studieförutsättningar leder många gånger fram till valet att schemalägga individualiserade arbetssätt. Skälet kan i viss mån jämföras med ett motiv
lärare i USA har för att frångå det traditionella schemat. Det är att förändringar på schemat ska bidra till att eleverna får bättre betyg (Gullat, 2006).
Det tredje skälet i Tabell 13, lektioner som svarar mot elevers personliga
intressen tycks inte ha uppmärksammats i någon större utsträckning av andra
studier av timplanelösa skolor än Sundberg (2005). Han exemplifierar med
att eleverna har lektioner i jakt, fiske och fotografering. På de här studerade
schemana återfinns bl.a. film, musikstuga, fotboll och schack, vilka kan antas
svara mot elevers personliga intressen. I de centraliserade skolorna i Japan
har eleverna s.k. klubbaktiviteter (t.ex. kalligrafi, sport, musik) på schemat
för att de ska kunna utveckla sina egna intressen (Shimara, 1998). De inslagen finns, men i liten utsträckning i de timplanelösa skolornas scheman.
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Lärares och elevers behov av struktur och kontroll
På de skolor där timplanelösheten omsätts i individualiserade arbetssätt medför det andra krav på system för struktur, uppföljning, kontroll och dokumentation (jfr Eriksson m.fl., 2004, Sundberg, 2005; Söderström, 2006;
Westlund, 2003). En lösare struktur där gränser mellan lektioner luckras upp
ställer krav på att eleverna behöver kunna överblicka och orientera sig i skolans organisation (jfr Hansen & Lander, 2005b). Den kollektiva kontrollen
där man vet att en grupp elever är på en viss plats under en viss tid och ägnar
sig åt ett förutbestämt innehåll ersätts med en individuell tidsorientering uppburen av loggböcker, portfolios, utvecklingsplaner m.m. Gemensamma normer ersätts med individuella kontrakt (Sundberg, 2005). Valet att satsa på
indvidorienterade arbetssätt på schemat ger således upphov till ändrade praktiska betingelser för lärare och elever. Betingelser som ger ett ökat behov av
att strukturera tid och kontrollera aktiviteter. I en del skolor hanteras de kraven inom ramen för lektionerna med de individualiserade arbetssätten. I
andra skolor leder kraven, vilket resultaten i den här studien visar, i sin tur till
etablerandet av ytterligare schemapositioner (t.ex. planering, utvärdering och
mentorstid). En försöksskola rapporterar att ”vi har infört studiepass 3 x 70
minuter, där eleven själv planerar inför dessa pass. Planeringstid 30 minuter
finns avsatt till detta” (Elmeroth, m.fl., 2003, s 81). Att låta elever vara med
och planera och bedöma sitt arbete är en strategi för att göra dem delaktiga.
Ansvar flyttas till eleven och studiegången blir mer individualiserad (Elmeroth, m.fl., 2003). Eleverna i den här studien ägnar sig under sin mentorstid åt
både arbetsdisposition och elevbedömning. De planerar och värderar sina
insatser och sitt arbete varje vecka.

Goda relationer mellan lärare och elever
Allt kontrollerande och administrativa arbete kan bidra till en känsla av ökad
distans mellan lärare och elever. Flera lärare tycker att det är svårt att förena
en allt mer formaliserad administrativ kontroll av eleverna med att utveckla
närmare relationer till dem. I en försöksskolas arbetsmiljöplan betonas till
och med betydelsen av att det finns positiva och förtroendefulla relationer
mellan elever och personal (Sundberg, 2005). I samtliga intervjuer Söderström (2006) har genomfört framkom det att lärarna satte ett stort värde på att
skapa goda relationer med eleverna. En del använde tid under studiepassen
för att arbeta med sina relationer till eleverna även fast det inte är avsikten
med de lektionerna. Går vi utanför försöksskolorna kan vi se att i de tidigare
åren i grundskolan och i komvux finns det enligt, lärare och elever, goda
förutsättningar för att utveckla personliga band mellan elever och personal. I
de senare åren i grundskolan och gymnasiet försämras förutsättningarna av-
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sevärt, och elever ger där uttryck för bristande möjligheter att skapa goda
relationer med sina lärare. Elever som inte nått upp till de mål de ska framhåller bristen på förtroendefulla och personliga relationer till sina lärare som
en bidragande faktor till att de inte lyckats nå målen (Skolverket, 2002b). När
20 f-9 lärare talade om sitt dagliga arbete i skolan framhöll de betydelsen av
att ha goda relationer med eleverna för att kunna påverka och stödja deras
kognitiva och mentala utveckling (Tibelius, 2003). Studier i USA har visat att
införandet av blockscheman har medfört att elever upplever att de får närmare relationer med sina lärare (Veal & Flinders, 2001).
Enligt resultatet i den här avhandlingen menar elever att mentorstiden gör
att de får en personligare relation till sin mentor än till övriga lärare. Med
mentorn pratar de om annat än ämnet och under mentorstiden kan elever ta
upp egna funderingar, problem eller synpunkter. Det faktum att eleverna har
mentorstid varje dag bidrar enligt eleverna till en närmare relation till mentorn än övriga lärare. Att mentorstid, i de studerade försöksskolorna, finns på
70 % av scheman för år 7-9 kan vara ett uttryck för att lärare vill ge sig själva
och eleverna en möjlighet att utveckla personliga och förtroendefulla relationer. Behov av och viljan att skapa forum med möjligheter till att utveckla
närmare relationer mellan lärare och elever kan således var ett skäl till den
utbredda användningen av schemapositioner inom kategorierna vägledningstid och samtalstid.

Reserverad tid för värden och normer
I de försöksskolor Elmeroth m.fl. (2003) utvärderat anser flertalet av lärarna
att deras möjligheter att nå läroplanens mål kring normer och värden underlättas av att de befriats från timplanen. Lärarna är belåtna över att de kan
prioritera tid för diskussioner kring etik och empati. De finner det angeläget
att regelbundet ha tid reserverat på schemat för dialog, samtal och värdegrundsfrågor (t.ex. EQ, SET och värdegrund). På så sätt minskar lärarna även
risken för att värdegrundsarbetet faller mellan stolarna (ämnena). Deras intryck är att skolan har fått en viktigare roll vad gäller de här frågorna på
grund av samhällsutvecklingen (Elmeroth m.fl., 2003). Vad lärarna ger uttryck för är att förändringar i samhället tränger in i skolan, och i klassrummen, och får konsekvenser för stoff och arbetsformer. Mot bakgrund av
samhällsförändringar, en strävan mot ökad måluppfyllelse och att man vill
minska riskerna för att värdegrundsarbetet åsidosätts ser lärarna ett behov av
att regelbundet ha intentionellt arbete med värden och normer. Det behovet
framgår i den här studien av schemabeteckningarna inom kategorin social
samspelstid. På lokal nivå i försöksskolor kan vi här se en motsvarighet till de
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centralt styrda skolorna i Japan, där de varje vecka har en lektion kallad
moral på schemat (Shimara, 1998).

Säkerställa tid för träning av baskunskaper
Oberoende av om ämnet svenska har stark eller svag inramning och klassifikation menar elever i de försöksskolorna Tinglev (2005) besökt att aktiviteterna läsa, skriva och tala utgör centrala inslag i undervisningen. På 110 av
schemana i den här avhandlingen fanns lektioner benämnda med beteckningar från kategorin skriv- & lästid. Det betyder att tid avsätts med intentionen att behandla något av svenskämnets centrala och grundläggande moment.
Enligt Eriksson m.fl. (2005) syftar den baskunskapstränade undervisningspraktiken till att garantera att elever i behov av att få träna på baskunskaper
inom respektive ämne ska få tid till det. Undervisningspraktiken bygger på en
ide´ om att varje ämne innehåller grundläggande baskunskaper och att en del
elever har svårt att lära sig dem. Det vanligaste är att baskunskapsträningen
bedrivs för enstaka elever eller mindre grupper av elever skilt från deras vanliga klasser. Schemapositionerna inom skriv & lästid (t.ex. HSL, läsecirkel,
rättstavning) verkar också de bygga på idéen om att det finns moment eller
grundläggande kunskaper som man vill försäkra sig om att eleverna får tid till
att ägna sig åt. Till skillnad från den baskunskapstränande undervisningspraktiken vänder sig de här lektionerna till alla eleverna i en klass eller ibland
till och med en hel skola. Det innebär att inte bara en mindre del utan samtliga elever bedöms ha behov av att få träna på de kunskaperna.

Läroplanens innehåll tar plats på schemat
Två av skälen i Tabell 13 skiljer sig jämfört med övriga skäl då de schemapositioner de motsvaras av går att härleda till läroplanen. Det är dels lärarnas
och elevernas behov av struktur och kontroll, och dels prioriteringen av regelbundet arbete med värden och normer. Benämningarna i underkategorier
som organisering, värderingstid och social lärtid kan relateras till Lpo 94s
båda områden Elevernas ansvar och inflytande och Normer och värden. Ett
sätt att förstå de här beteckningarnas inträdde på schemat är att de kursplanebaserade ämnena kompletteras med benämningar som kan sägas emanera
från läroplanen. De ses dessutom av lärare som strategier för att öka elevernas inflytande och nå läroplanens mål (jfr Elemeroth m.fl., 2003).
På 18 % av schemana används beteckningar inom kategorin organisering
och på 14 % återfinns värderingstid, så att eleverna ska kunna organisera och
följa upp sitt skolarbete. I läroplanen (Lpo 94) står det att läraren ska planera
och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. På de här skolorna
öronmärks tid för att genomföra det direktivet. Eleverna bereds, med stöd av
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schemat, förutsättningar för att kunna vara delaktiga i att organisera och
evaluera skolarbetet. Forskning både i försöksskolor och i Japanska skolor
har visat att det finns en risk för slentrian när elever dagligen ska planera och
värdera sitt arbete (jfr Shimara, 1998; Söderström, 2006).
Elever som har planering och egen planering i skolor med timplan i Sverige berättar att de anser att det förser dem med inflytande. De tycker om att
planera därför att alla inte behöver göra samma sak samtidigt, och man kan
”pricka av” när man har gjort sin planering. Elever som var duktiga på att
planera, och kunde överblicka sitt skolarbete framställdes som duktiga elever
(Bergqvist, 2001). Både inom mentorstid och verkstad planerar och värderar
eleverna sitt skolarbete. Eleverna värderar om de har gjort vad de har planerat
och hur de har skött sig på lektionerna. De förekommer också att de ska bedöma en skolkamrats arbeten eller hur andra i klassen sköter sig. Därmed
utgör elevers värderingar av sig själva och sina kamrater ett föreskrivet lektionsinnehåll med garanterade tid på schemat. På det sättet tilldelas elever en
aktiv roll under lektionstid i att tolka skeenden i skolan, definiera andras beteenden, och identifiera normöverträdelser.
Enligt de intervjuade eleverna utgör normöverträdelser ett vanligt innehåll
på mentorstiden. Eleverna berättar hur de ofta tar upp om det är stökigt och
bråkigt i klassen och att det ibland resulterar i att mentorn tar enskilda samtal
med ”de som bråkar”. Det är inte svårt att föreställa sig att det uppstår både
komplexa och svåra situationer för läraren att hantera. Utan att föra några
fördjupade socialpsykologiska och etiska resonemang här, vill jag uppmärksamma de svåröverskådliga konsekvenser införandet av en enda beteckning
på schemat kan få. Mentorspassen får i de här avseendena en uttalad disciplinerande och socialiserande roll. Den rollen delar de med lektioner från social
lärtid. Det kan tyckas något uppseendeväckande, inte minst i relation till tidigare timplaner och scheman, att elever nu regelbundet under lektionstid på ett
formaliserat sätt förväntas vara delaktiga i att värdera och kontrollera sitt eget
och andras uppträdande i skolan.
Att beteckningar ur kategorin social lärtid tar plats på schemat kan vidare
ses som att kursplanerna i viss mån får ge plats åt läroplanens sociala intentioner (normer och värden) och att arbetet med elevernas sociala utveckling
tilldelas ett eget stoff. Rimligtvis kan ett intentionellt arbete med värden och
normer under en eller flera lektioner varje vecka bidra till att eleverna utvecklar önskvärda värderingar och kompetenser. En beteckning på schemat
garanterar dock inte att undervisningen vid de lektionerna leder till ökad
måluppfyllelse eller är i linje med läroplanens intentioner. De värden och
normer lärare försöker förmedla hämtar de oftast från sina egna personliga
erfarenheter snarare än läroplanen eller forskning och vetenskaplig kunskap
inom området (jfr Thornberg, 2008). Dessutom innebär all undervisning en
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moralisk påverkan och ett socialt lärande för eleverna. Om elever som har
social lärtid av något slag på schemat i den övriga undervisningen deltar i
aktiviteter som förmedlar andra eller rentav motstridiga värden, kan betydelsen av de här lektionerna diskuteras.
Historiskt sett har vissa skolämnen ämnen tilldelats ansvar för att förmedla normer och värden till eleverna, och rent allmänt har det ansetts att
skolan till stor del fullgör sin fostrande uppgift via ämnesundervisningen (jfr
Undervisningsplanen 1919 och Lgr 62). I ljuset av kursplanernas dominerande ställning när tid ska allokeras för elevernas skolarbete i skolverkligheten (Skolverket, 2003), framstår därför läroplanens inträdde på schemat som
anmärkningsvärd. Det är ett konkret uttryck för att läroplanens attitydmål och
sociala mål uppvärderats gentemot kursplanernas mål.

Summering av skälen och en slutreflektion över resultaten
När inte timplanen styr lärarna visar resultaten i den här avhandlingen, med
stöd av annan forskning, att tidsallokeringen i skolorna bl.a. försöker tillgodose elevernas personliga intressen, skolans behov av att bryta ämnesindelningen, elevers olika studiebehov, lärares och elevers behov av kontroll och
struktur, lärares behov av närmare relationer med eleverna, skolans behov av
regelbundet arbete med värden och normer samt elevers behov av att garanterat få träna utvalda baskunskaper. Skälen med tillhörande schemabeteckningar i Tabell 13 visar i viss utsträckning hur stort handlingsutrymmet är i
försöksskolorna. Var gränserna går för friutrymmet på en skola visar sig i
lärares pedagogiska val och handlingar (Berg m.fl., 1999). Lärarna i de här
skolorna har uppmärksammat skäl för att ersätta timplanens ämnen på schemat och funnit att det har varit möjligt på sin skola. Var de inre gränserna går
och vilket handlingsutrymme personalen kan nyttja beror till stor del på den
enskilda skolans kultur (Berg, 1999a). Tabell 13 säger inget om hur det ser ut
på enskilda skolor, men den visar vad som har varit möjligt på enskilda skolor.
I sin analys av timplaner från 1919-1980 identifierade Torper (1982) två
tendenser (att timplanens styrning minskade och en försvagning av gränser
mellan enskilda ämnen/block respektive skolaktiviteter/icke-skolaktiviteter).
De båda tendenserna verkar fortleva och förstärkas i skolor utan timplan. Till
dem kan vi även, givet den här studiens resultat, lägga tendenserna att metod
och form i viss mån ersätter traditionellt innehåll samt att läroplanen tar plats
på schemat.
Inför varje undervisningstillfälle görs ett antal val, t.ex. val av innehåll,
arbetsformer, uppgifter, i vilken ordning saker ska ske m.m. Val med inne-
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boende konsekvenser för elevernas lärande. Till de valen kan för skolor utan
timplan läggas valet av beteckningar på schemat. En rubrikändring på en
schemaposition kan ändra undervisningens utgångspunkt och förutsättningar.
En rubrikändring kan ändra förväntningar och krav på elever och lärare. Den
här avhandlingen uppmärksammar vikten av att inte underskatta den betydelse beteckningar på schemat faktiskt har.
I likhet med hur synen på en flexiblare timplan i Finland skiljde sig åt
bland skolorna (Hansén, m.fl., 1994) varierar det säkert från försöksskola till
försöksskola i vilken mån de anser att deras inflytande över schemat har ökat,
och i vilken mån de har nytjat det. Sammantaget visar dock resultaten hur
försöksskolorna har nyttjat möjligheten att själva bestämma över schemats
innehåll. De intervjuade eleverna upplever hur lokalt valda lektioner skiljer
sig mot lektioner från timplanens ämnen. Val av uttryck på schemat sätter
avtryck i skolpraktiken som i sin tur influerar de intryck eleverna har av vad
som utspelar sig under lektionstid.

Reflektioner kring studiens metoder
En central del av vetenskapligt arbete rör frågor om forskningens trovärdighet. Olika forskare väljer att använda olika begrepp (giltighet, tillförlitlighet,
validitet, kvalitet, etc.) för att bearbeta de här frågorna (Bryman, 2002). Oavsett val av ansats eller vokabulär ställs krav på ett vetenskapligt tillvägagångssätt och kontroll av arbetets trovärdighet. Det kan innebära att förvissa
sig om empirins kvalitet och granska rimligheten i tolkningar och slutsatser
(Wolming, 1998). Ska forskaren själv, eller en läsare, ha möjlighet att värdera en studies trovärdighet måste tillvägagångssätten vara tillgängliga för
granskning. I sammanhanget kan det vara värt att påminna om att en hel del
av den befintliga amerikanska forskningen om scheman har kritiserats för
otillräcklig tydlighet och bristfälliga metodologiska beskrivningar (Zepeda &
Myers, 2006). Historiskt sett har även kvalitativ bearbetning av data många
gånger varit höljd i dunkel. Merriam (1998) beskriver det som att när datainsamlingen var genomförd drog sig forskaren tillbaka och använde sina
”analytiska krafter” för att sedan träda fram med färdiga resultat. Ett dylikt
förfarande blir problematiskt i relation till en strävan att forskningsprocessen
ska vara transperent.
I enlighet med den pragmatiska filosofins instrumentella grundantaganden, har jag valt att ha en öppen hållning till att välja bland tillgängliga metoder utan att vara inlåst i en tradition eller begränsad av en epistemologisk
position. Det betyder inte att allt är möjligt och att metodiska val kan göras
förutsättningslöst. Val måste självfallet vara empiriskt gångbara och väl underbyggda. En pragmatisk hållning bidrar till ett synsätt där det anses vik-
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tigare att kunna redogöra för hur kunskapen producerats snarare än huruvida
den är sann eller ej (Barlebo Wennerberg, 2001). I likhet med Barlebo Wennerberg (2001) finner jag det viktigare att redovisa hur kunskapen genererats
snarare än att försöka utreda dess sanningshalt.
En genomgående ambition för mig i arbetet med den här avhandlingen har
varit att på ett tydligt sätt försöka redogöra för de metodiska valen, och hur
jag har tolkat och tagit stöd av befintliga forskningsmetoder. Vid metodkombination förutsätts forskaren redovisa forskningsprocessen visuellt på ett
vedertaget sätt (Creswell & Plano Clark, 2007). Utöver en övergripande
genomgång av studiens forskningsdesign (kapitel 6) finns det mer specifika
beskrivningar på flera ställen i texten. Även insprängt i resultatkapitlen finns
redovisningar av hur jag har tolkat och använt mig av diverse metoder. På
detta sätt har jag försökt svara upp mot kravet på forskningsprocessens transparens.
En risk med att återkommande skriva om och redogöra för forskningsmetodiska frågor är att det kan bidra till att texten upplevs som redundant,
metodtung eller belamrad med trivialiteter. En annan risk är att författaren
kan uppfattas ha svårigheter med att skilja mellan lärobok och forskningsarbete. De riskerna till trots är min förhoppning att den stora vinsten med den
valda framställningen ska vara att läsaren erbjuds en god möjlighet att ta
ställning till studiens trovärdighet.

Valet av metodkombination
Ett medvetet val för att uppnå ambitionen om transparens var att under studiens gång ta stöd av den metodkombinerande forskningsmetodologin. Den
kunde bidra med klarläggande begrepp och modeller. En legitim invändning
mot det förfaringssättet är att metodkombination inte var ett medvetet val
från början av studien, vilket ofta anses önskvärt (Creswell & Plano Clark,
2007; Johnson Christensen, 2008). Istället har jag utgått från ett bottom-uptänkande och ett praktiskt perspektiv. Inom det kan en forskare, när behov
eller önskemål uppstår, anamma en metodkombinerande strategi. Perspektivet är så att säga praxisdrivet, och motsvarar enligt Creswell och Tashakkori
(2007) en pragmatisk forskningsposition.
En annan möjlig invändning är även huruvida den här avhandlingen är ett
exempel på en metodkombinerande studie eller ej då samma dataunderlag
(elevscheman) har använts för både kvalitativa och kvantitativa analyser.
Ytterligare en invändning kan gälla att de statistiska analyserna är basala med
data på nominalnivå. Som jag ser det är definitionsfrågan på sätt och viss
sekundär. Med en godvillig tolkning av Tashakkoris & Creswells (2007)
definition av mixed methods anser jag att den här studien kan betraktas som
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metodkombinerande. Den primära funktion metodkombination har i den här
avhandlingen är att fältet bidrar med begrepp och modeller för att strukturera
och beskriva forskningsprocessen. Det viktiga i sammanhanget är därför att
jag tar stöd av det forskningsfältet, inte huruvida avhandlingen verkligen är
en metodkombinerande studie.

Kvaliteter i genomförande och framställning
Ett centralt kvalitetskriterium med anknytning till helhet och transparens är
perspektivmedvetenhet (Larsson, 2005). Ett sätt att försöka stärka perspektivmedvetenheten var att explicitgöra det didaktiska perspektivet och den teoretiska tolkningsramen samt att tydligt redovisa både antaganden och den empiriska grunden (Larsson, 2005). Enligt Seal (1999) är det viktigt att empiri och
tolkningar går att urskilja. I kapitel 7 finns empirinära tabeller över lektionsbeteckningar och i kapitel 9-11 intervjuexcerpter för att förtydliga den empiriska grunden. I anslutning till dem redovisas analyserna utifrån det didaktiska perspektivet och Bernsteins begrepp. Valet av perspektiv och teoretisk
referensram är kongruenta med varandra och det har inte varit några svårigheter att applicera dem analytiskt. Samtidigt bör åtminstone två försiktighetsresonemang föras här. För det första är det en utmaning att analysera 170
olika beteckningar på 326 scheman. Rimligtvis har det förekommit tillfällen
då innebörden av vad en lektionsbenämning står för i skolpraktiken har
misstolkats. Med hjälp av telefonsamtal och mejlkontakter med berörda
lärare och skolledare har jag i möjligaste mån försökt försäkra mig om att jag
har uppfattat schemabeteckningarna på ett rättvisande sätt. För det andra kan
det finnas en diskrepans mellan de intentioner som uttrycks på schemat hur
och undervisningen gestaltar sig. Utifrån de observationer och analyser av
inramning/klassifikation Tinglev (2005) gjorde för svenskämnet i tre försöksskolor var det bristande överensstämmelse på ett av totalt sex scheman.
Empirins betydelse återfinns också i validitetskriteriet empirisk förankring
(Larsson, 2005). Att begagna sig av flera datainsamlingsmetoder kan öka
studies trovärdighet och stärka den empiriska förankringen. I den här studien
förankras resultatet i två datamaterial. Ytterligare former av data eller gruppintervjuer på flera skolor kunde ytterligare ha förankrat studien empiriskt.
Dokument och intervjudata
En fördel med att kombinera metoder, i det här fallet dokument och intervjuer, var att de senare kunde bekräfta och förfina fynden från schemastudien
(Johnson Christensen, 2008). En styrka med scheman, och dokument rent
allmänt, är att de är icke-reaktiva (Bryman, 2002). Det betyder att man kan
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bortse från eventuella påverkanseffekter från forskaren. Schemana är inte
framtagna för att utgöra empiri utan för att användas av elever och lärare.
Scott (1990) anger fyra kvalitetskriterier för dokument: (a) autencitet rör
dess äkthet, (b) trovärdighet som avser eventuella förvrängningar och felaktigheter, (c) representativitet har med hur typiska de är och (d) meningsfullhet
som gäller dess begriplighet. Att de insamlade schemana inte skulle vara äkta
eller komma från de utvalda skolorna förefaller högst orimligt. Detsamma
gäller för eventuella förvrängningar. Däremot kan man tänka sig att det finns
mindre felaktigheter eller avvikelser mellan vad som står på schemat och
vilka lektioner eleverna faktiskt har. Att de analyserade schemana kommer
från skolor utan timplan respektive med timplan betyder inte att de är representativa i statistisk mening (mer om det nedan), däremot kan de betraktas
som typiska för skolor med och utan timplan. Schemana har överlag varit
tydliga och begripliga. I de fall något har varit svårt att förstå har kontakt
tagits med aktuell skolas lärare eller skolledare för att reda ut oklarheterna.
Sammantaget får de insamlade och analyserade dokumenten därmed anses ha
god kvalitet i jämförelse med Scotts (1990) kriterier.
I samband med gruppintervjuerna blev de forskningsetiska frågorna mer
påtagliga än vid schemastudien. En utmaning var att ge eleverna en begriplig
och korrekt information om min roll och forskningens syfte. Jag informerade
först i helklass och skickade hem ett informationsbrev med posten till varje
elevs vårdnadshavare. Inför gruppintervjuerna gav jag förnyad information
och varje elev fick en kort skriftlig information och en fråga om de kunde
tänka sig vara med på en intervju. På det sättet inhämtades informerat samtycke. Att ge god och saklig information till den som ska intervjuas är något
som också ska göras före själva intervjun, då det är en del i att beakta och
hantera de forskningsetiska frågorna (Bryman, 2002). Att informera är ett
vitalt men långt ifrån oproblematiskt arbete, vilket Vincent & Warren vittnar
om (2001). Även om man som forskare prövar olika tillvägagångssätt, och
försöker vinnlägga sig om att hitta ett funktionellt sätt att informera är det
inte säkert att informanterna förstår. Det blev uppenbart för mig då två elever
i en av klasserna i samband med intervjuerna frågade mig: kommer du från
kommunen? Vincent & Warrens (2001) erfarenhet är dock att det inte alltid
är av så stor vikt för de potentiella respondenterna att exakt förstå syftet med
forskarens arbete. Samtalet med forskaren är kanske inte ett speciellt viktigt
inslag i deras liv. Icke desto mindre är det frågor som ska hanteras på ett tillbörligt sätt i enlighet med de riktlinjer och principer som etablerats för samhällsvetenskaplig forskning.
Samtliga gruppintervjuer slutfördes innan transkriptionen och analysen
påbörjades. Analys av data inom kvalitativa studier påbörjas ofta i samband
med insamlingen av data. Att inte göra det kan medföra att värdefulla
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analysmöjligheter går förlorade, eller att det blir problem när data väl ska
analyseras efter insamlingen (Ezzy, 2002). Trots att jag följde Kvales (1997)
råd, att redan på planeringsstadiet av intervjustudien beakta hur data skulle
bearbetas, gjorde inte de inledande analyserna empirin rättvisa. Till följd av
kollegial granskning omprövades analyssättet tre gånger. Det slutliga valet
föll på tematisk analys och en fördel med TA enligt Braun & Clark (2006) är
att: ”through its theoretical freedom tematic analysis provides a flexible and
useful research tool, which can potentially provide a rich and detailed, yet
complex, account of data” (s 78). TA passade väl i relation till studiens perspektiv och möjliggjorde ett systematiserat upptäckande på empirins villkor.

Studiens räckvidd
Ovan berördes de insamlade schemana och Scotts (1990) kriterium på representativitet. En annan vanligt förekommande fråga angående representativitet
är i vilken utsträckning resultat är möjliga att generalisera. Till stor del är det
en fråga om urval och insamling av data. Urvalet är – som framförts tidigare
– inte ett sannolikhetsurval. Att generera externt valid kunskap ligger utanför
den här studiens kunskapsanspråk. Icke desto mindre blir frågan om såväl de
kvalitativa som kvantitativa resultatens räckvidd av visst intresse. När det
gäller studiens statistiska generaliserbarhet nöjer jag mig här med att konstatera att scheman från 33 av totalt 900 skolor i försöket har analyserats. Skolorna kommer från 4 olika kommuner av totalt 79 i hela försöksverksamheten. Alla fyra kommunerna är lokaliserade i södra Sverige, och är av varierande storlek och karaktär. Bryman (2002) hävdar att det inte finns något
definitivt svar på frågan om hur stort ett urval måste vara för att det ska vara
tillräckligt. Även om 33 skolor skulle anses vara tillräckligt många är emellertid det aktuella urvalet inte slumpmässigt, och säkerligen inte heller representativt för hela försöksverksamheten.
En form av generalisering av resultaten som jag finner mer relevant är ett
exempel Schofield (1990) i Kvale (1997) behandlar. Schofiled hänvisar till
en undersökning där intresset var riktat mot skolors datoranvändning. Genom
att välja skolor som ”låg långt framme” istället för de som var representativa,
kunde man i resultatet uttala sig på ett allmänt plan om hur datorer kommer
att utnyttjas i framtidens skola. Målet med generaliseringen är då inte att uttala sig om det som är, utan det som kanske kommer att finnas. En parallell
kan dras till resultaten i den här studien. Alla skolorna, som har undersökts,
hade förmodligen inte kommit med vid ett representativt urval, men det faktum att de har lämnat timplanen och haft full kontroll över schemats innehåll
skiljer dem gentemot andra skolor med timplan och mer reglerat schema.
Kanske kommer ett antal grundskolor i Sverige, eller skolor i något närlig-
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gande land, att framgent tilldelas ett stort lokalt inflytande över sina scheman
eller till och med vara befriade från timplanen. I så fall kan resultaten från
den här avhandlingen indikera vad som kan komma att hända i de skolorna
med avseende på schemat och tilldelning av lektionstid. Synsättet är jämförbart med den generaliseringsstrategi Larsson (2008) kallar för generalisering
via kontextlikhet. Tanken med strategin är att tolkningar i en specifik studie
ska kunna överföras till fall med motsvarande kontext. Forskning har visat att
ökad en temporal decentralisering (t.ex. flexiblare timplan) ökar diversitet på
schemat och i undervisningen (Hansen, m.fl., 1994; Stevenson & Baker,
1991). Resultaten i den här avhandlingen kan på så sätt ge en fingervisning
om vad ökad decentralisering i liknande skolsystem kan medföra för schemats innehåll och elevers lektionsupplevelser. Det är en generalisering som
naturligtvis bör göras med viss försiktighet, då det finns en rad faktorer med
betydelse för ett schemas innehåll och för lärares skäl att organisera tiden för
olika aktiviteter.

Förslag till ytterligare forskning
I samband med den att planerade försöksverksamheten utan timplan mellan
2000-2005 genomfördes ett antal forsknings- och utvärderingsprojekt. Det
har nu gått några år sedan de studierna genomfördes och sedan schemana i
den här studien samlades in. I och med försöksverksamheten har förlängts vid
två tillfällen i väntan på politiska beslut skulle det vara intressant att göra en
förnyad datainsamling av scheman från samma skolor (både med och utan
timplan). Vad har hänt på schemana under den här perioden? I vilken utsträckning används alternativa beteckningar, och kvarstår skillnaderna mellan
skolor med och utan timplan? En sådan studie skulle kunna bidra med kunskap om vilken betydelse slopandet av timplanen har haft i skolorna över en
längre tidsperiod. I skrivande stund ser det ut som om en ny skollag med
timplan kommer att börja tillämpas den 1 juli 2011 (SFS 2010:800). Om det
beslutet realiseras leder även det fram till att det är relevant att göra en förnyad insamling av scheman från skolorna i den här avhandlingen. Vad leder
ett återinförande av timplanen till? Får vi en återgång till hur det var tidigare i
det svenska skolsystemet, där schemat såg i stort sett identiskt ut från skola
till skola. Eller kommer uppluckringen av tidsstyrningen och skolornas ökade
inflytande under senare år sätta spår på schemat även i en skola med timplan.
En annan tänkbar forskningsfråga är hur lärarna i försöksskolorna kommer att
uppleva en återgång till timplanen. Oavsett framtida skolreformer kommer
förmodligen schemat att bestå, och det blir intressant att följa vad som händer
på dem.
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Summary
Introduction
During the twentieth century the Swedish compulsory school was
characterized as centralized and uniform. One vital part of this governance
has been the timetable, which regulated the teachers’ duties and the schedules
of the individual schools. The schedules were almost identical in every
school and stated where and when the teaching hours/lessons for each subject
were to take place. In one way the schedule became the incarnation of the national timetable and syllabus (Johansson, 2000). Until the 1980s the Swedish
government maintained a solid central control of the compulsory school’s
regulations, organization, economy, and education (Ds 1999:1). In the early
90s, several steps were taken towards deregulation and decentralization, and
governing by rules was replaced with management by objectives and results.
The reforms enhanced and increased possibilities and responsibility of school
staff to choose educational methods and subject content, and to decide how to
organize time. Despite these reforms teachers and principals still claimed that
the timetable exercise had a significant influence over time allocation
(Skolverket, 2003).
In addition to this it seems illogical to have a national timetable in a
school system driven by objectives and results. Therefore political decisions
were taken in November 1999 to start pilot activities in the compulsory
school with instruction without any set timetable. (SOU 2004:35).
During the academic year 2001/2002 approximately 900 compulsory
schools in Sweden began their participation in a five year experiment with no
set timetable. This meant that they were fully exempt from the time
regulations, per subject or group of subjects, set by the national timetable.
The participating schools (referred to as pilot schools) still had to follow the
national curriculum (Lpo 94), carry out the stipulated number of teacherdirected instruction hours, and work according to the syllabus objectives and
guidelines (SOU 2004:35). Nevertheless, the experiment provided the 900
schools with the possibility to arrange the school days of the pupils and their
schedules, as they found suitable. In the light of the strong position of
timetables and schedules and the unique condition given to the pilot schools,
the following questions emerged: How will the schools use the unregulated
time? What kind of lessons will the pupils’ schooldays contain and what will
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be on the schedule? What experiences of education will the pupils in these
schools get?

The aim of the study
The aim of the present study is to explore the use and occurrence of
designations of lessons on schedules in compulsory schools without national
timetable, and, in addition, illuminate how pupils experience local decisions
about lessons as they occur on the schedules. The research questions guiding
the study are:
1. What is characteristic of the content of the schedules in schools without a
national, set timetable?
2. How may the emerging patterns of schedule designations be interpreted
with reference to the degree of boundary maintenance and relations between
schedule positions, and the transformation (form and methods) of the content
through pedagogic practices?
3. How will pupils experience the teaching in a school with no set timetable
and lessons with some common designations on the schedule?

Theoretical framework
The perspective of this thesis is based on two didactical core questions: what
shall be the content of the teaching? (the question of selection) and how shall
the content of teaching be adapted? (the question of communication). As to
the didactical perspective of this thesis the questions will instead be
formulated as follows: (a) what is the content of the teaching? and, (b) how is
the content of the teaching adapted? These two questions are closely
associated with each other but still possible to separate from an analytical
point of view and to narrate descriptively. The concept Didactics, is a
translation from German, die Didaktik, although originally Greek. It has been
used since the seventeenth century and is often equalized with ‘the science of
teaching’ (Kansanen, 2002). In accordance with Kroksmark (1989) it seems
impossible to give a uniform definition of the concept Didactics and to
describe how it has been used through history. It is quite obvious that the
questions about the content of teaching/education and how the content will be
adapted are core issues within Didactics (Carlgren, 1997; Dahlgren, 1990;
Kroksmark, 1989). The didactical perspective in this thesis is furthermore
connected to Bernstein’s (1971, 1973, 1996/2000) terms ‘classification’ and
‘framing’. In order to achieve a deeper understanding of what happens with
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the content of the schedules and the teaching in schools with no set timetable,
these two terms are used when analysing and discussing the empirical results.
Primarily, in this thesis ‘classification’ means the limits and relations
existing between lessons and schedule designations. A strong classification
corresponds to distinctly separated and differentiated lessons (cf. traditional
schedules with subjects) and a week classification corresponds to vague
boundaries, whereby the content of different lessons can be overlapping and
integrated with each other. In a similar way ‘framing’ refers to the
pedagogical communication and to what extent teachers and pupils are in
control of the transformation of content and the teaching process. Strong
framing corresponds to limited control and influence, while a weak framing
gives more influence to the pupils as regards the communication methods and
contents of the lessons.

Related research
Research about governing of education and pupils’ schedules has shown that
the schedule plays an important role in centralized as well as in more
decentralized school systems in order to organize the teaching of pupils
concerning both content and management (e. g., Shimara, 1998; Zepeda &
Mayers, 2006). A larger local impact on time for teaching may have more or
less consequences in practice. Some schools deviate slightly or not at all from
the traditional content of the schedule while others make substantial changes.
A larger local responsibility typically results in increased diversity of the
teaching content of the schedules (Hansén et al., 1998; Stevenson & Baker,
1991).
In previous studies of Swedish pilot schools where the timetable has been
abolished two salient findings are: (a) the time is in one way or another
distributed between lessons with traditional, classified subjects and lessons
which are named in another way, and, (b) when the pupils have other lessons
than traditional subjects, they are primarily thematic or subject overlapping
and/or individually oriented (Johansson et al., 2005; Nyroos, 2006; Sundberg,
2005; Westlund, 2003.)

Methodological approaches
In the present thesis it has become relevant to use several methods, which
consequently made it fruitful to choose a technical and pragmatic approach to
methodological issues.
The collected data have been analysed from a qualitative as well as a
quantitative point of view. These analyses also generated new research
questions. During the process of the study, it has been shown that the
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research area mixed methods contributed with valuable approaches, models
and terms to facilitate the study and to communicate how it was conducted (e.
g., Bryman, 2006; Creswell & Plano Clark, 2007; Tashakkori & Creswell,
2007). The project can be described as follows; QUAL→quan→qual. Data
have been collected, processed sequentially in three successive phases, which
are integrated with each other through connection.
Phase 1 started by collecting 326 schedules from 33 pilot schools i.e.,
(without timetable) and 163 schedules from 19 schools with timetable.
Initially the ambition was to distinguish and describe the different lessons
which the pilot schools had allocated time for and identify possible patterns
among the designations on their schedules. During the qualitative document
analysis an analytical tool consisting of five different types of schedules was
developed.
The analytical tool was used in phase 2 for descriptive statistics and to
compile data for χ2-tests. In phase 2, the schedules from the pilot schools also
were compared with the collected schedules from schools with national
timetable. With support from the results of the document analysis and the
didactical perspective, questions were formulated about the content of the
lessons, their structure and meaning. These questions led to the third phase of
the research process.
In phase 3 the research interest focused on the pupils’ views and
experiences, and, hence, qualitative group interviews were used to collect
data. A suitable school, which had contributed with schedules to the previous
study, was contacted. The interviews were conducted in ten groups consisting
of three to five students. In total 41 students from grades 6, 8 and 9
participated in the interviews. In qualitative research one can use stimulus
materials of different kinds to encourage interviewees to talk about the
research topic (Törrönen, 2002), a technique used in this case. At the start of
the interview a schedule, where the chosen designations (mentor time, team
time and workshop) were highlighted with a green text liner, was placed in
front of the pupils. Then they were asked to talk about the highlighted
lessons. Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) recommends the
interviewer to start an interview with something well known and concrete,
like the students schedule in this case. During the conversation the schedule
provided focus and structure to the interview, and the pupils chose
themselves in what order and what way they wanted to talk about them. The
interviews, 15-25 minutes long, were tape-recorded. The group interviews
were transcribed and analysed qualitatively with support from the model of
thematic analysis by Braun and Clark (2006).
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Findings
Expressions on the schedules
As implied above I have chosen to analyse school schedules, and, hence,
conducted a document study of 326 schedules from 33 pilot schools. The
initial analysis aimed at surveying what designations the schools used to
describe teacher-directed instruction hours. Viewed on the whole 170
different designations were identified, and they were divided into the
following categories:
Syllabus and timetable designations
Subjects and designations that are related to current or former syllabus and
timetable (e. g., Mathematics, History, Home Economics, and Music). In all
32 such designations occurred.
Alternative designations
This category constitutes the remaining designations, not included in the
category above. In all 138 different designations were found, such as,
Basegroup, Body & Mind, Cabin, EQ, Friend Discussion, Mentor Time,
Reflection Time, Research, Talk, Independent Work, etc.
The fact that the analysed schedules contained 138 different alternative
designations shows that the individual pilot schools feel a need for, or wish
to, complement or replace subjects. Since it is difficult to perceive all 138
alternative designations, further analysis was required to be able to better
grasp what they are about and stand for. Two additional analyses resulted in
the following 6 categories and 15 subcategories (examples of related
designations in brackets).
Involvement
This category is characterized by designations that give the pupils, in one
way or another, the opportunity to have an impact on the content or form of
the instruction or to be responsible for the activity. The involvement is
composed of:
Responsibility time – the pupils are taking responsibility for some tasks and
activities (responsibility).
Organizing – the pupils plan their own work or the joint schoolwork of the
class either on their own or together with the teacher (planning).
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Option time – the pupils can choose between different contents of their
schoolwork (optional).
Evaluating time – time allocated for evaluation and reflection (afterthoughts).
In the category writing – reading time the designations always have a
connection to writing and/or reading, and sometimes also to a direct method
or work model. The two subcategories are:
Time for writing – a specific writing task is processed (writing workshop).
Time for reading – some kind of reading activity (reading).
Meeting form
The designations in the category meeting form express in which constellation
pupils and teachers are seeing each other. The benchmark of the designations
in this category is primarily who is expected to be present. The subcategories
are:
Time for mentoring/guidance – a smaller group of pupils and one teacher,
often mentioned as ‘mentor’, are discussing different matters of concern to
the pupils present (mentor time).
Group time – is indicating a designated group that is going to meet (group).
Method specification
Some of the alternative designations are targeted to how the pupils will go
about their schoolwork or the activity they are supposed to carry out. The two
subcategories are:
Method direction – indicates in what way the pupils are supposed to work
(individual work).
Time for news – arrangement of news in accordance with a given formula
(‘this happened during the week’).
Time for social interaction
The designations, which seem to correspond to the more fostering mission of
the school, were placed in the category, Social interaction time. This term
requests or gives possibility to work with social, relational and
communicative issues. Social interaction time includes:
Dialogue time – time for the pupils to talk with each other (dialogue
moment).
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Social training time – time allocated for work on socialization of the pupils
(social skills).
Time for recreation
The designations in this category refer to all activities that seem to serve the
purpose of giving the pupils more time for something they are interested in,
e.g., cultural/aesthetic matters, to have an enjoyable time, or to dedicate
themselves to some physical activity. The subcategories are:
Physical activities – the pupils are having some physical activity (walk).
Cultural time – time for more cultural and/or aesthetic activities (movie).
Time for wellbeing –time for joy and/or comfort (Friday comfort).
The collective results from the qualitative and quantitative document analysis
have shown, among other things, the following:
Almost all schedules contain both subjects and alternative designations.
Out of the 326 schedules that have been studied 317 include both kinds.
For the younger pupils (grade 1-3) the alternative designations are used
to the greatest extent, to be successively reduced, the older the pupils are.
The tendency to replace and complete the traditional subjects with other
designations is more common in the studied pilot schools than in schools
with set timetable.
When alternative designations are chosen instead of subjects, the focus is
often shifting from content to working method or working form. Despite
that a certain lesson responds to the didactical question of content (what)
information is instead given about the question of communication (how)
or working form (how).
A common element found on schedules for grades 7-9 was one of the
designations mentor, mentor time, mentor hour or tutoring. They
occurred in 96 out of the 137 schedules used for grades 7-9, and on 122
of the 326 for grades 1-9.
Work with norms and values is visible on the schedule: on 39 schedules
for grades 1-6, more explicit work is expressed about what in the national
curriculum is mentioned as norms and values.
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A large part of the alternative designations indicate that the lessons they
correspond to lead to a teaching practice with weaker classification and
weaker framing.

Students’ experinces of Team time, Workshop and
Mentor time
Team time
The two most important parts of team time are thematic group work and extra
study time. In thematic group work the teachers choose both content (a
theme) and how the lesson is to be carried out. The teachers arrange the
working groups with students from different classes and give them directions.
In extra study time it is instead the pupils who choose content and
working method. The intention is that the pupils should choose something
they need to work more on from other lessons (subjects). In general, team
time may have weak framing and weak classification and the opinion of the
pupils is that this way learning is more independent. The Team time is not as
regulated by textbooks as other lessons. Sometimes the pupils experience
Team time as a waste of time because they think that they have more
important things to study in their subjects (i.e., subjects where grades are
given). One advantage with Team time - according to some pupils – is that it
might be used as extra study time and, thus, become a resource to lessons
with strong framing and strong classification (subjects).
Workshop
Within a workshop the content (different themes) may vary, but working
form and working methods are always the same and predetermined. The
pupils move between four stations (read and write, studio, laboratory and
computer-room) and are working in accordance with a given working
process. Each pupil is supposed to produce a folder with text and
illustrations. Related to the overarching working method the pupils also have
to check, register and follow up their work.
The lessons in workshop are an example of teaching with strong framing
and weak classification. Especially obvious is the strong framing. This is
shown trough the low control the pupils have of the content, organization and
time disposal. Even if they are given some control over their own work and
are participating in organization and evaluation it seems that their actual
possibilities to choose are very small.
The weak classification of the workshop lessons is shown in the thematic
starting point where material can be taken from a number of subjects. In
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accordance with the opinion of the pupils, the teachers are trying to integrate
as many subjects as possible in the themes.
Mentor time
The base for the Mentor time is in the mentor group that consists of about 1014 pupils and one mentor. The working methods vary when the participants
inform about, discuss and document different topics. A recurrent element is
that the pupils are planning and evaluating their schoolwork. The working
form (how) is superior and most of what the pupils are carrying out happens
within the frame of the mentor group. The content of the teaching is
diversified and is not stated in any policy document. It is selected from
current events at school and in the pupils´ lives and experiences. Thereby it
is dependent on recent history and events of the week.
An analysis of Mentor time based on Bernstein’s concepts undividedly
leads to mentor time becoming lessons with weak classification and weak
framing. In the eyes of the pupils mentor time is, compared with subject
lessons, not a real lesson (strong classification and strong framing). The weak
classification is shown through the somewhat obscure relations between
Mentor time and other lessons and its connections with life at school in
general. In addition, the life of the pupils and their daily experiences are
requested elements in Mentor time.
The weak framing is expressed, i.a., in the possibility for the pupils to
influence the agenda. Questions that they think are interesting or important
can be legitimate content. The pupils are further describing that they have a
closer and more personal relation to the mentor than to the other teachers.
The value of Mentor time comes from the weak framing; the personal
relation to the mentor and that it creates predictability in the students’ school
life. The weak classification of the content and the weak framing of the
communication may sometimes contribute to the opinion of the pupils that
mentor time is mismanagement with time for lessons.

Discussion
The quantitative analysis revealed that 317 of the 326 schedules contained
both subjects and alternative designations. From grade 1-9s the teachers and
students are using both an established (subjects) and a locally performed
(other designations) terminology. Compared to ordinary schools the
occurrence of alternative designations in the pilot schools where significantly
larger. The fact that the analysed schedules contained 138 different
alternative designations shows that the individual pilot-schools need or wish
to complement or replace subjects. These designations can be perceived as an
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expression of local, and in some way deliberate, time decisions. It seems as if
the schedule, in the schools referred to, has transformed from a prescribed
agenda with an imposed content to a self-controlled document with freedom
of choice regarding contents. The results are in line with previous research.
Increased temporal decentralization results in increased diversity of the
schedules and in the content of the teaching (Hansén et al., 1998; Stevenson
& Baker, 1991).
The pilot schools seem to get a tripartite schedule where the first part
contains physical education, health, handicraft and home economics with
knowledge of consumers (324 of 326 schedules). The second part consists of
at least two of the three core subjects Mathematics, Swedish and English
(242 of 326 schedules). The third and last part can be regarded as a more
locally created niche, with a variation of subjects and alternative
designations. It is within the third part, the quality rules (Birbas et al., 1997)
are expressed most evidently, not least through the alternative designations.
When schools without timetable are using alternative designations this
mainly leads to a transition towards schedule positions with weaker framing
and weaker classification. Compared with a conventional schedule (collective
code), these schedule positions are distinguished by the following: (1) a
greater space for the pupils to explicitly influence selection, sequencing and
tempo (e. g., method direction), (2) the pupils’ basic knowledge (experiences)
and interest may be a necessary content (e.g., meeting form), and, (3) the
content of the lesson is overlapping and connected to other lessons (e. g.,
involvement). The relations between lessons are loosened, the pupils’ control
over some of the elements in the teaching/learning process is increasing, and
the character of the relationship between a pupil and a teacher is changing.
This transition is mainly due to the extensive use of designations in the
category ‘method direction’, where the schedule prescribes a method (how)
rather than a certain content (what). These findings can be related to earlier
research that has indicated that weak classification and weak framing tend to
treat children from working-class homes unfairly.
From the point of view of the pupils, the choice to put lessons with weak
framing and weak classification on the schedule (team time and mentor time)
can lead to time for teaching being allocated to a content which is relevant
and legitimate for them despite having little or nothing to do with the
traditional school subjects. Such lessons have, in addition, made it possible to
allocate time for making the studies as well as school life clear to the pupils,
which they find positive. The lower level of effort during these lessons is
also perceived as positive, since they compensate somewhat for the other
more tiresome lessons, which the school days consist of. The choice of
putting lessons with weak classification and weak framing on the schedule
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also results, from time to time, in that the pupils have no school work to
attend to during lesson time, and teaching time can then, possibly, be wasted
on less important content.
Even if there are elements in these lessons, which are appreciated by the
pupils, it is lessons with strong framing and strong classification, which are
regarded as most important. With regard to the status of the lessons you will
in the pilot schools get a bisectional schedule. The position of the lessons
with weak framing and weak classification are not regarded to be as
important as the subjects. Considering what the pupils are saying about parts
of the content, for instance, in mentor time and team time, it seems
reasonable that this is the case. Often these lessons have a supporting and
complementary function in relation to the school subjects.
The results in this thesis demonstrate, with support from previous
research, that when the timetable is not ruling the teachers, time allocation in
the schools, amongst other things, is an attempt to meet the personal interest
of the pupils (cf. Sundberg, 2005), the need of the school to break up the
classification of subjects (cf. Eriksson et al., 2004), pupils’ different needs of
study (Johansson et al.), teachers‘ and pupils‘ need of control and structure
(cf. Westlund, 2003), teachers‘ need of closer relations to the pupils (cf.
Söderström, 2005), the need of the school to regularly work with values and
norms, and the needs of the pupils to have guaranteed exercise in selected
basic knowledge (cf. Eriksson et al., 2005).
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Bilaga 1
Totalt Antal timmar (60 min) för grundskolans ämnen och ämnesgrupper
(SFS 1985:1100)

Ämnen
Bild
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Musik
Textilslöjd och Trä- och metallslöjd
Svenska
Engelska
Matematik
Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap
Biologi, Fysik, Kemi och Teknik
Språkval
Elevens val
Total garanterad undervisningstid
Därav skolans val

Timmar
230
118
500
230
330
1490
480
900
885
800
320
382
6 665
600

Bilaga 2

INSTITUTIONEN FÖR
BETEENDEVETENSKAP
Projektet utan timplan
Fredrik Alm
2001-09-07

Till rektorer vid deltagande skolor i projektet ”Utan timplan”
Insamling av elevers arbetsscheman för vecka
39
I takt med att höstterminen 01 nu börjat, så inleder vi som följer projektet
från Linköpings universitet vårt samarbete med de deltagande skolorna.
En del i vårt arbete är att samla in de scheman eller motsvarande dokument
som eleverna får för sitt dagliga arbete i skolan. Vi vill därför att Ni från Er
skola skickar in exemplar av de scheman som används för vecka 39 vid Er
skola så snart Ni kan. Skicka ett exemplar av varje klass/elevgrupps schema
eller motsvarande dokument, t ex schemat för 7a, 7b, 8a , 8b osv. Vilka
scheman Ni skickar beror ju naturligtvis på vilken organisation just Er skola
har. Det vi är intresserade av är alltså elevernas scheman inte lärarscheman,
översiktsscheman eller motsvarande. Om det är så att Era elever har
individuella scheman vill vi att Ni även skickar med 2-3 individuella
scheman från varje klass.
Skicka, alternativt maila Era scheman som bifogad fil till:
Fredrik Alm
IBV, Linköpings universitet
581 83 Linköping
E-Post: freal@ibv.liu.se
Har Ni några frågar går det också bra att ringa mig på 013-28 58 39
Vänliga hälsningar

Bilaga 3
Förtydligande av alternativa schemabeteckningar
A-lektion – lektion för elever i A-klasserna.
A-tid – undervisning med eleverna inom ett arbetslag.
Ansvar – som gammaldags klassvakt fast alla gör det samtidigt, någon vässar
pennor, någon tömmer papperskorg, någon vattnar blommor osv.
Basgrupp – en åldersblandad grupp om 10-12 elever från F, 1 och 2 som
träffas och gör något tillsammans. Dels arbetar man med hur man ska vara
mot varandra (värdegrund, diskriminering och kränkande behandling), men
det kan också vara tema-arbeten och utflykter.
Bibliotek – då har eleverna en möjlighet att gå till och vara i biblioteket för
att låna och läsa skönlitterära böcker. Bibliotekarien finns i biblioteket vid
dessa pass.
Bokstäver (A, C) – är hänvisningar till ett annat schema där det anges vad
bokstaven står för och vad eleverna ska göra.
Drama – drama, samarbetsövningar och lära känna dig självövningar.
Eget arbete – eleverna arbetar oftast individuellt enligt en egen planering.
Det kan vara så att eleven under eget arbete väljer att arbete med specifika
ämnen, vanligtvis svenska, engelska och matematik.
Eget lärande – ses som synonymt med eget arbete. Eleverna får ett beting
som de tar ansvar för. Alla elever får ett/samma grundbeting som markeras i
t.ex. böcker och material. Därutöver kan betinget individualiseras. Barnen
sätter ett märke eller gör en ring när de är färdiga med något. De kan också
förhöra varandra eller samarbeta om vissa uppgifter.
Göra färdigt – är tid då eleverna kan göra klart veckans planering/beting.
Nyheter/Faxuellt – aktuella nyheter behandlas enligt ett visst upplägg, t.ex.
kan det vara att två elever (olika varje vecka) väljer själva ut någon nyhet,
som de sedan fritt berättar om och redogör för de övriga eleverna i klassen.
Fotboll – profilval för eleverna som kan innehålla både teori och praktik.

Helgprat – kan vara att klassen delas upp i mindre grupper och i dem får
eleverna berätta för varandra vad de gjort eller varit med om under helgen.
Eleverna får berätta för andra och lyssna på varandra.
Hustid – motsvarar eget arbete.
HSL – hela skolan läser.
Kompissamtal – då tar man upp hur veckan har varit socialt. Har veckan
varit bra/dålig, finns det konflikter som man har rett ur och finns det
konflikter som inte har löst sig, i så fall tas de upp. Det kan även göras mer
systematiskt med fasta frågor (det här har gjort mig ledsen/glad, det här har
någon gjort mot mig) som ställs till alla elever och så går man varvet runt
flera gånger
Lärarens namn – arbetspass där läraren har en klass/grupp och man jobbar
med olika saker NO, SO eller teman, man är inte låst till visst ämnesinnehåll.
Läs – ungefär som bänkbok, eleverna läser enskilt.
Läscirkel – läsgrupper där eleverna delas in så de kommer i homogena
grupper vad gäller läsförmåga, ungefär 4-5 mindre grupper som sitter på
olika ställen i klassrummet/skolan. Sedan läser de samma bok inom den lilla
gruppen, en sida var högt i taget.
Lq och QL – innebär båda Lions quest. Lions quest drivs av Lions som ger
kurser för lärare och tillhandahåller läromedel för skolan. Arbetet syftar bl.a.
till att elever ska utveckla sin förmåga att: arbeta tillsammans med andra,
hantera konflikter, kommunicera och stå emot negativa påtryckningar.
Mentor – då har mentorn har träff med sina mentorselever. Det är en stund
tillsammans för att prata om sociala frågor, t.ex. i form av kompissamtal, och
att ta upp sådant som har hänt, händer eller ska hända i skolan.
Musikstuga – är detsamma som stuga nedan men med den skillnaden att det
gäller musikämnet och att den är valfri för eleven, dvs. ligger egentligen
utanför ordinarie schemalagd tid.
P-bok/P B – förkortning för planeringsbok, dvs. eleverna arbetar enligt
planeringen i sin planeringsbok.

Pilotverksamhet – eleverna får viss utbildning och tar ansvar för och ser
efter exempelvis datorer eller skolträdgård.
Planerat arbete – eleverna har ramar som de ska hålla sig inom t.ex. vad
gällde matematik och svenska. Läraren bestämmer vad eleverna skulle göra,
eleverna när och i vilken ordning, kan innehålla oä också.
Planering – eleverna skriver vad de ska hinna och göra under veckan, hur
långt de ska hinna eller vilka uppgifter de ska göra och vad de ska lära sig.
Detta utvärderas sedan. Det kan också vara att lärare och elever tillsammans
går igenom veckan i stort, som helhet. Vad ska göras och vad kommer att
hända.
Positivet – förebyggande arbete för god trivsel och mot mobbning.
Pro – står för profil. Eleverna kan terminsvis välja mellan olika profiler som
idrott och hälsa, natur – teknik eller kultur, bild och skapande.
Rörelse – eleverna rör på sig, ofta utomhus. Man går ut och leker eller gör
gymnastiska övningar, ett innehåll som är något annat än idrott och hälsa.
Vanligt är också att man tar en promenad, men det kan också vara fotbollsturnering eller snöbollskrig.
Samtal – man tar upp och samtalar om saker som har hänt eller händer på
skolan. Det kan vara organisatoriska frågor, frågor om situationen på skolan
eller mobbning. Det frågor som tas upp kan komma från skolledningen,
läraren, eleverna eller föräldrar.
Skapande & drama – eleverna får rita, bygga, måla, arbeta med gips m.m.
och utföra dramaövningar.
Stuga – eleverna kan i samråd med sin mentor välja att gå till olika ”stugor”,
där det finns en lärare med en viss ämneskompetens. Det kan ses som ett
slags eget arbete där eleven vet att han/hon kan få hjälp med ett specifikt
ämne.
”Tomma” – dvs det är tomt på schemat, motsvarar arbetspass/eget arbete.
TT-grupp – trygghetsgrupp.
Utetimme – då är alltid eleverna utomhus, vad de studerar eller gör varierar
dock.

Utvärdering – läraren utvärderar tillsammans med klassen om de har hunnit
med vad de har planerat. Det handlar också om kvalitet, hur bra och hur
ordentligt. Elever kan också betygsätta sig själva under lärarens ledning och
överinseende.
Veckorapport – eleverna värderar veckan som varit.
Värdtimme – Några elever planerar en lektion med skolarbete för övriga
elever. Innehåll och upplägg är valfritt men ska gå att relatera till kursplanerna.
X – betyder antingen kryss-schema, dvs. eleverna har ett arbetsschema där de
kryssar av vad de gjort, eller så betyder det att läraren har klassen i helklass
och halvklass markeras då med /.
1, 2, 3 – används vid åldersintegrerade grupper, och visar vilka elever som
har lektion.
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B-språk
Data
Elevens Val
En
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IoH fl ickor/
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Elevens val
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IoH (f och p)
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Ansvar
Arbetspass
Arbete med
läsinlärning
Avslappning/
koncentration
Avsluta dagen
Basgrupp
Bad
Bokkunskap
Dagbok
A-lektion
Allt
Ansvarsarbete
Arbete medSoc.kompetens
Arbetspass
Arbetsschema
Beting
Bibliotek
Dagbok
Drama
Eftertanke
Eget arbete
Egen planering
Eget val
A-tid
Allt
Arbetspass
Bokstäver (A,
C)
Eget arbete
Egen studietid
Film

Drama
Efterarbete
Eget arbete
Eget lärande
Faxuellt
Forskning
Fredagskul
Fredagsmys
Fri skrivning
Grupp
Halvklass
Etik / moral
EQ
Fadder-EA
Familjegrupp
Flex
Forskning
Fredagsmys
Friskvård
Fröken läser
Gemensamt
Gruppråd
Gruppövningar
Göra färdigt
Handledning
Handstil
Flex
Fotboll
Friskvård
Fysisk träning
flick resp. pojk
Föreläsningar
Handledning
HSL

Handledning
Helgprat
Helklass
HSL
Högläsning
Kompissamtal
Kulturtimme
Kör
Lek
Lq
Läsecirkel
Helgprat
HSL
Hustid
Hänt i veckan
Högläsning
Individuellt
arbete
Klassens
timme
Kropp och själ
Kör
Lådbok
Läs
Läxtid
Mentorstid
Kör –
Ensemble
Lärarens
namn
Läxläsning
Mentor
Mentorstid
Musik-stuga

Sammanställning över de beteckningar som används på de 326 schemana
År Tim & kursplanebeteckningar Alternativa beteckningar
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Läsgrupper
Läskvart
Lässtund
Massage
Mentorstimme
Morgonsamling
Musik och dans
Måndagsprat
P-bok
Pilotverksamhet
Planerat arbete
Mys
Nyheter
Nutidsfrågor
PB
Prata
Promenad
Planering
RedovisningArbeten
Reflektion av
veckan
Reflektionsstun
d
Rolig timme
Rådstid
Planering/
loggbok
Planering med
klassen
Pro
Projekt
Projektarbete

Planering
Positivet
Redovisningarbeten
Rolig stund
Rådstid
Rörelse
Sagostund
Schack
Skapande
&drama
Rättstavning
Rörelse
Samling
Samtal
Samtalsstund
Samarbete/
kommunikation
/
självförtroende
Simskola udda
veckor
Skapande
Skriv
Skrivarverkstad
Storsamling
Rådstid
Stuga
Ute
Utvärdering/
Loggbok
Verkstad

Storsjung
”Tomma”
TT-tid
Tyst läsning
Utetimme
Utvärdering
Valfritt
Veckoblad
Verkstad
X
1, 2, 3
Storsjung
Sång på gång
TT-grupp
Tyst läsning
Utetimme
Utvärdering
Veckans dikt
Veckans ord
Veckorapport
Verkstad
Värdtimme
QL
X
Äntligen
fredag
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Ansvarsarbete
Eftertanke
Eget val
Planering
Reflektion av
veckan
Reflektionsstund
Utvärdering
Veckorapport
Värdtimme

Ansvar
Pilotverksamhet
Planering
Utvärdering
Valfritt

A-lektion
Familjegrupp
Gemensamt
Gruppråd
Handledning
Mentorstid
Rådstid
Samling
Storsamling
TT-grupp
X

Basgrupp
Grupp
Halvklass
Handledning
Helklass
Mentorstimme
Morgonsamling
Rådstid
X
1, 2, 3

A-tid
Handledning
Lärarens namn
Mentor
Mentorstid
Rådstid

HSL

Arbete med
läsinlärning
Bokkunskap
Dagbok
Fri skrivning
HSL
Högläsning
Läsecirkel
Läsgrupper
Läs- kvart/stund
Sagostund
Tyst läsning
Dagbok
Fröken läser
Handstil
HSL
Högläsning
Lådbok
Läs
Rättstavning
Skriv
Skrivarverkstad
Tyst läsning
Veckans dikt
Veckans ord
Allt
Arbetspass
Bokstäver,
(A, C)
Eget arbete
Egen studietid
Film
Flex

Allt
Arbetspass
Arbetsschema
Beting
Eget arbete
Egen planering
Fadder – EA
Flex
Forskning
Göra färdigt
Hustid

Arbetspass
Avsluta dagen
Efterarbete
Eget arbete
Eget lärande
Faxuellt
Forskning
Kulturtimme
Kör

Föreläsningar
Kör - Ensemble
Läxläsning
Musikstuga
Projekt
Projektarbete

Hänt i veckan
Individuellt arbete
Kör
Läxtid
Nutidsfrågor
Nyheter
PB
RedovisningArbeten
Skapande
Storsjung

Musik och dans
P-bok
Planerat arbete
Redovisningarbeten
Skapande&drama
Storsjung
”Tomma”

De alternativa beteckningarna indelade i sex kategorier
År
Involvering
Mötesform
Skriv och
Metodanvisning
lästid

1-3

4-6

7-9

Fotboll
Planering med
Klassen
Planering/
Loggbok
Pro
Utvärdering/
Loggbok

Utetimme
Veckolblad
Verkstad
X

Sång på gång
Utetimma
Verkstad
X

Stuga
Ute
Verkstad

Arbete med social
kompetens
Drama
Etik / Moral
EQ
Gruppövningar
Helgprat
Prata
Samtal
Samtalsstund
Samarbete/
kommunikation/
självförtroende
QL

Drama
Helgprat
Kompissamtal
Lq
Måndagsprat
Positivet
TT-tid

Social
samspelstid

Fredagsmys
Friskvård
Klassens timme
Kropp och själ
Mys
Promenad
Rolig timme
Rörelse
Simskola u veck.
Äntligen fredag

Avslappning/
koncentration
Bad
Fredagskul
Fredagsmys
Lek
Massage
Rolig stund
Rörelse
Schack

Rekreationstid

Friskvård
Fysisk träning
flickor
Fysisk träning
pojkar
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Organisering

Ansvar
Ansvarsarbete
Pilotverksamhet

Grupptid

Handledning
Mentor
Mentorstid
Mentorstimme

Arbete med
läsinlärning
Bibliotek
Bokkunskap
Frukt/ högläsning
Fröken läser
HSL
Lådbok
Läs
Läsecirkel
Läsegrupper
Läskvart
Lässtund
Sagostund
Tyst läsning
Veckans dikt

Lästid

Dagbok
Fri skrivning
Handstil
Rättstavning
Skriv
Skrivarverkstad
Veckans ord

De alternativa beteckningarna fördelade på underkategorier
Involvering
Mötesform
Skriv & lästid
Metodanvisning
Ansvarstid
Vägledningstid Skrivtid
Arbetsmetodinriktad tid

Planering
Planering/loggb.
Planering med
klassen

Värderingstid

Eget val
Fotboll
Valfritt
Värdtimme
Pro

Valtid

A-lektion
A-tid
Basgrupp
Familjegrupp
Gemensamt
(arbete)
Grupp
Gruppråd
Halvklass
Helklass
Lärarens namn
Morgonsamling
Rådstid
Samling
Storsamling
TT-grupp
X
1, 2, 3

Eftertanke
Reflektionsstund
Refl. av veckan
Utvärdering
Veckorapport

Allt
Arbetspass
Arbetsschema
Avsluta dagen
Beting
Bokstäver(A,C)
Efterarbete
Eget arbete
Eget lärande (El)
Egen planering
Egen studietid
Fadder-EA
Flex
Forskning
Föreläsningar
Göra färdigt
Hustid
Individuellt arbete
Läxtid/läsning
P-bok/P B
Planerat arbete
Projekt
Projektarbete
Redovisningarbeten
Stuga

Arbetsmetodinriktad tid
(forts.)
”Tomma”
Ute / Utetimme
Veckoblad
Verkstad
X

Nyhetstid
Faxuellt/
Nyheter
Hänt i veckan
Nutidsfrågor

Social samspelstid
Dialogtid

Bad
Friskvård
Fysisk träning för pojkar
resp. flickor
Promenad
Rörelse
Simskola u veck.

Rekreationstid
Fysiska aktiviteter

Trivseltid

Film
Kulturtimme
Kör - ensamble
Musik och dans
Musiksstuga
Skapande & drama
Storsjung
Sång på gång

Kulturtid

Helgprat
Måndagsprat
Prata
Samtal
Samtalsstund
TT-Tid

Social lärtid
Arbete med social
kompetens
Drama
Etik / Moral
EQ
Gruppövningar
Lq (Lions quest)
Kompissamtal
Positivet
Samarbete/
Kommunikation/
Självförtroende
QL

Avslappning /
Koncentration
Fredagskul
Fredagsmys
Klassens timme
Kropp & själ
Lek
Massage
Mys
Pausgympa
Rolig stund
Roliga timme
Schack
Äntligen fredag
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Intervjuguide
Innehåll/form
-

Vad gör ni på de här lektionerna?
Kan ni berätta mer om vad ni gjorde på…
Vad brukar ni göra när ni har…
Har ni fler exempel?
Men ni har x andra dagar också vad gör ni då?
Hur går det till när man har x
Vad är det för skillnad att ha x mot andra lektioner?

Upplevelser
-

Hur kommer det sig att ni har mentorstid tror ni?
Vad betyder beteckningarna?
Vad tycker ni om att ha x på schemat?
Vad tänker man innan en lektion i x?
X Vad är det för något?
Hur är det att ha x på schemat?
När det står x på schemat vad tänker ni då?
Är det något som inte är bra med att ha x?
Vad är det bästa med att ha x?

Avslutande frågor
- Är det något mer/annat ni skulle vilja säga?
- Är det något ni har kommit på under samtalet?
- Är det något ni tycker att jag borde ha frågat om?
- Har ni någon fråga till mig?
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