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Sammanfattning 
Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera 
skolornas kvalitetsarbete, med avseende på elevernas kunskaper i olika 
ämnen. Resultaten bygger dels på skriftliga berättelser från elever och 
lärare på åtta försöksskolor, dels på fokusdiskussioner med elever från en 
försöksskola och lärare från såväl försöks- som referensskolor. I 
utvärderingen ingår också data från den nationella utvärderingen från 
2003. 

Utvärderingen visar att försöket inte har påverkat kunskaperna generellt 
sett. Däremot tycks försöket ha lett till att elevgrupper, som ofta anses ha 
sämre förutsättningar för skolframgång gynnas. Förklaringar till detta 
skulle kunna vara de stödstrukturer som har utvecklats på 
försöksskolorna.  

Försöket har inneburit en rad förändringar, framför allt i de senare 
grundskoleåren. Arbetet med att styra mot målen har inletts. Ett medel 
för detta arbete är den nya organisationen av skoldagen, som indelats i 
ämnestid, gemensam och individuell tid. Den individuella tiden ger nya 
möjligheter till individualisering och elevinflytande, men skapar också 
osäkerhet om elevens respektive lärarens roller. Det frirum som har 
skapats genom försöket utnyttjas emellertid endast delvis av skolorna. 
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1 Inledning och syfte 
I propositionen Vissa skolfrågor m.m. (prop 1998/99:110) samt i 
departementsskrivelsen Utan timplan – med oförändrat uppdrag (Ds 
1999:1) föreslogs att vissa kommuner skulle kunna delta i en 
försöksverksamhet, vars innebörd är att skolor ska kunna arbeta utan att 
vara bundna till en nationell timplan. Kravet på deltagande kommuner 
var att den totala undervisningstiden under den obligatoriska 
grundskoletiden ej understiger 6665 timmar. Försöket pågår i fem år med 
början läsåret 2000/2001.  

Regeringen har tillsatt en delegation, Timplanedelegationen, med uppgift 
att förbereda, leda, stödja och utvärdera försöksverksamheten. Denna 
delegation har uppdragit åt Högskolan i Kalmar att närmare beskriva, 
analysera och värdera skolors kvalitetsarbete i förhållande till de 
nationella målen. 

Högskolan har tidigare redovisat rapporten Tid för fostran: 
Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning 
utan timplan i grundskolan (2003). Delrapporten fokuserade på 
läroplanens övergripande mål.  

Föreliggande rapport handlar om kunskap och därmed också om hur 
olika ämnen påverkas av försöket. Den övergripande frågeställningen har 
varit hur elever och lärare upplever att försöket har påverkat 
kunskapandet – hur de har fått Tid för kunskap.  

1.1 Rapportens disposition 
I följande avsnitt redovisas hur försöket gestaltats på de skolor som ingår 
i utvärderingen. I kapitel två beskrivs organisation och utveckling i syfte 
att ge läsaren en bakgrund till de resultat som redovisas. En kort 
beskrivning av utvärderingens uppläggning ges i kapitel tre, medan 
kapitel fyra ger en detaljerad bild av hur elever och lärare ser på försökets 
påverkan när det gäller kunskaper och kunskapsutveckling i enskilda 
ämnen. Ytterligare ett resultatkapitel syftar till att ge en nationell bild av 
försöket. Såväl kapitel fyra och som kapitel fem avslutas med 
sammanfattningar och hela rapporten med en sammanfattande diskussion 
av resultaten. 
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2 Försöket tar form 
Med utgångspunkt i de tidigare utvärderingarna, kvalitetsredovisningarna 
och genomförda intervjuer med skolledare på försöksskolor tecknas en 
översiktlig bild av hur försöksverksamheten organiserats och utvecklats 
på de undersökta skolorna sedan starten 2000/2001. Samtliga citat i detta 
avsnitt är hämtade från intervjuer med skolledare från de studerade 
försöksskolorna.  

2.1 Varför delta i försöket? 
Skolor och kommuner som valde att ansöka om att få delta i 
försöksverksamheten uttryckte ofta att friheten från timplanens styrning 
ses som en naturlig utveckling. En process hade redan startat på vissa 
skolor i riktning mot ökad målstyrning och avreglering. Det frirum, eller 
handlingsutrymme, som uppstod då timplanen togs bort, gav plats för att 
utveckla redan befintliga idéer:  

”Det låg helt i linje med vad man ville här då. Så jag tror att skolan hade 
utvecklats rejält oavsett om detta projekt hade kommit eller inte.” 

Försöket har emellertid påverkat genom att initiera nya processer. 
Försökets betydelse beskrivs ofta som stödjande och utvecklande: 

”Vi säger ju varje vecka ’tack gode Gud att vi är med i det här’ för att vi 
har möjlighet att styra om tiden för elever.” 

I likhet med många av de 900 skolorna i försöksverksamheten har de 
skolor som ingår i föreliggande utvärdering själva tagit initiativ till att 
delta i försöket. 

Som motiv för att delta hävdas ofta möjligheterna till ökad 
individualisering av undervisningen. Andra vanliga motiveringar är 
önskan om att kunna arbeta ämnesövergripande och tematiskt. Att ge 
framförallt elever, men också föräldrar, ett större inflytande över 
undervisningen är också vanligt förekommande anledningar till 
deltagande i försöket. Önskan att kunna tillgodose varje elevs behov och 
att ha deras utveckling som individer för ögonen har länge funnits hos 
lärare och skolledare. Utan försöksverksamheten hade på många håll inte 
en sådan ny inriktning av skolarbetet kunnat påbörjas: 

”Alltså elevernas utveckling och att ta ansvar, och att vara delaktiga i sitt 
arbete – den utvecklingen hade inte gått! I alla fall inte lika fort, det är 
möjligt att den hade kommit.”  

Många rektorer uttrycker också att utvecklandet av målstyrningen av 
skolans verksamhet går hand i hand med möjligheterna som skapas när 
man deltar i försöksverksamheten utan timplan. Målstyrningen 
accentueras av försöket varför ett deltagande i försöksverksamheten 
kommit att ses som något positivt och naturligt. 

2.2 Hur organiserar skolan tiden? 
Friheten från den nationella timplanens styrning har inneburit att 
skolorna har antagit nya utgångspunkter för planeringen av skolarbetet. 
Elevernas individuella behov har kommit i förgrunden och den utmätta 
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tilldelade tiden har skjutits i bakgrunden. Skolorna beskriver i 
utvärderingarna hur de gör nya prioriteringar utifrån nya förutsättningar – 
ett nytt tankesätt har letat sig in i skolan. En skolledare uttrycker sig så 
här: 

”Vad jag känner har blivit, eller varit, tydligt de här åren, är arbetet med 
att verkligen titta på innehållet. Att inte titta på tid utan på ’vad behöver 
eleverna kunna?’ och ’hur ordnar man det, både tidsmässigt och 
organisatoriskt och kvalitetsmässigt?’.”  

Elevernas tid i skolan har delats upp i tre delar på de undersökta 
försöksskolorna. En del kallas i denna rapport för ämnestid och utgörs 
av lärarledd undervisning i de traditionella ämnena eller ämnesområdena. 
Från den tid som denna del tidigare bestått av, har skolorna sedan avdelat 
individuell tid1, som varje elev har kunnat disponera utifrån egna behov. 
Graden av självständighet i valet av hur tiden ska användas varierar från 
skola till skola, från elev till elev men också över tid. 

Den tredje delen utgörs av tid som skolan bestämmer ska vara 
gemensam tid2. Denna avsätts för de uppdrag som läroplanen anger som 
ligger utanför eller mellan de traditionella ämnena eller ämnesområdena. 
Skolorna använder t.ex. denna tid till att arbeta med värdegrundsfrågor. I 
de undersökta skolorna utgörs en viktig del av den gemensamma tiden av 
planeringsmöten mellan eleverna och deras lärare. Andra vanliga inslag 
är ämnesövergripande eller tematiskt arbete och arbete med praktisk 
demokrati eller andra former av elevinflytande. Det har också öppnats 
möjligheter att ge eleverna fysisk aktivitet varje dag inom ramen för 
denna del av skoldagen.  

Nedan ges ett exempel på hur försöksskolor har delat in tiden i skolan. 

ämnestid

gemensam tid 
individuell tid

 
Figur 1. Exempel på tidsfördelning i försöksskolor 

Den individuella tiden har eleverna ett visst inflytande över. De kan ofta 
välja själva hur de vill utnyttja denna tid och lärarna upplever ibland 
detta som en kamp om elevernas tid. Olika elever använder alltså sin tid 

                                                 
1 Den individuella tiden har olika benämningar på de olika skolorna. Begrepp som 
”verkstad”, ”stuga” och ”UTP-pass/tid” (Utan Tim Plan) är vanliga. ”Tionde dagen” är 
ett annat exempel, som dessutom anger omfattning och uppläggning av den individuella 
tiden. 
2 Även den gemensamma tiden har en mångskiftande nomenklatur: ”EQ” (Emotionell 
intelligens) och ”SET” (Social Emotionell Träning) är exempel på benämningar på 
schemapositioner som behandlar värdegrundsfrågor. 
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till ämnena i olika stor utsträckning för att nå kursplanens och 
läroplanens mål. 

De skolor som har studerats närmare, har genom denna tidsorganisation 
utvecklat olika modeller. På en skola finns den individuella tiden 
koncentrerad till var tionde skoldag och benämns ”tionde dagen”. Denna 
dag har eleverna ansvar för. De kan tillbringa dagen hemma eller i skolan 
efter eget val. De andra skolorna har lagt ut den individuella tiden på 
fasta schemapositioner. På några av de undersökta skolorna omfattar 
dessa cirka fyra timmar utlagda på olika dagar. För att värna om de 
praktiskt-estetiska ämnena har en av skolorna beslutat att det ena 
individuella passet ska ägnas åt dessa ämnen. Även den gemensamma 
tiden används på olika sätt i de undersökta skolorna. På en skola har 
samtal om värdegrunden schemalagts en lektion varje vecka.  

Detta sätt att tänka kring hur skolans tid ska organiseras är allmänt, men 
prioriteringarna ser ut på olika sätt i olika skolor och kommuner. Vissa 
ämnen, framför allt de praktiskt-estetiska och viss mån språk, har 
periodvis och på vissa skolor stått utanför den här indelningen av tid.  

Skolledarna vittnar om en ständigt pågående diskussion om hur stor del 
av tiden som ska användas för att skapa individuell tid och gemensam tid. 

2.3 Hur styr skolorna mot målen? 
Skolledarna i försöket har en uttalad ambition att stödja elevernas 
utveckling och förmåga att ta ansvar. Ambitionen är att hjälpa eleverna 
med arbetet mot att nå strävansmålen i läroplanen. Samtidigt innebär det 
att lärarna arbetar mer målstyrt: 

”En annan vinst är ju att lärarna blivit mycket mer målfokuserade i sitt 
arbete gentemot eleverna. Så individualisering och fokusering har ökat.”  

Skolledarna talar om de ständiga förhandlingar som pågår med eleverna 
om hur arbetet ska läggas upp, med utgångspunkt i varje elevs 
individuella behov. Ambitionen är att varje elev ska få en individuell 
studieplan som talar om hur eleven på bästa sätt ska nå sina mål: 

”Alla lärare har en diskussion med sina elever om vilket mål de har för 
året, och det är mot det målet läraren skriver utvecklingssamtalet sedan.” 

Citatet ovan utgör ett exempel på att det är vanligt att även föräldrarna 
finns med i diskussionen, till exempel vid utvecklingssamtalet, när 
elevens skolgång och väg mot målen ska stakas ut. 

Det är bland annat när arbetsuppgifterna för den individuella tiden ska 
bestämmas som mentorn3 förhandlar med eleverna individuellt. Denna 
möjlighet beskrivs som en stor tillgång för såväl elever som lärare: 

”Jag tror att alla ser en stor vinst i att det blir en individualisering på ett 
helt annat sätt.”  

                                                 
3 Vanliga benämningar på denna roll är ”kontaktlärare”, ”mentor” eller ”handledare”. I 
denna rapport används begreppet ”mentor”, medan ordet ”handledare” betecknar den 
lärare som är ansvarig under för den individuella tiden. 
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Under förhandlingen, eller handledningen, arbetar läraren med elevernas 
metakognition. Mål, genomförande, resultat och bedömning diskuteras 
och processen dokumenteras ofta: 

”Varje vecka så lämnar kontaktläraren en skriftlig feedback på 
planeringen. Feedbacken är jätteviktig för att eleverna ska kunna avancera 
framåt.”  

Genom detta utvecklande av elevernas inflytande över undervisningen 
tränas även deras förmåga att ta ansvar. Eleverna har här kommit olika 
långt i sin utveckling. När inte tiden längre anger ramarna för hur 
undervisningen ska ske ersätter skolorna detta med målstyrt elevansvar 
med ett nära lärarstöd. Detta stöd utformas och benämns på många olika 
sätt, men är ofta en utveckling av den gamla klasslärar- eller 
klassföreståndarrollen: 

”Kontaktlärarrollen, som vi då kallar den för, den gamla 
klassföreståndaren, den är oerhört viktig och det är den som vi fokuserat 
jättemycket på under de här åren.”  

En viktig uppgift för mentorn är att individualisera det stöd som ska ges. 
Eleverna har i mycket olika grad utvecklat sin förmåga att ta ansvar för 
sina studier. För vissa, om än små, grupper finns det endast ett begränsat 
utrymme för egna beslut. Ofta får mentorn i högre grad styra de val som 
dessa elever har att göra. Andra elever har stor förmåga att styra över sin 
egen tid för att på bästa sätt nå målen. Dessa ges då stort förtroende att 
själva avgöra hur tiden används. 

De intervjuade skolledarna ger en positiv bild av försöksverksamheten 
och dess utvecklingspotential. Ofta uttrycks en tacksamhet över att man 
beretts möjlighet att delta i försöket. Skolledarna beskriver de 
erfarenheter de har gjort som tuffa men nyttiga: 

”Jag tror att stabiliteten finns nu. Jag tycker att det finns möjligheter, både 
personal-, tanke- och organisationsmässigt, som kan öppna upp.” 

”Jag tycker synd om alla skolor som inte gått med. Och jag kan ju tänka 
mig att om det nu är så att timplanen försvinner, så blir det tufft för dem 
därför att det krävs så mycket diskussioner. Man måste diskutera tills man 
nästan kräks på det, därför att man måste känna att det här gör vi. För att 
det inte ska kännas som en grupp eller klick bara. För det är ju 
värdegrunden hos läraren det bottnar i.”  

Dessa diskussioner är uttryck för den ständigt pågående process som äger 
rum på försöksskolorna. Utifrån målformuleringar bedrivs verksamheten 
under en period i riktning mot ett visst mål, för att senare dokumenteras, 
utvärderas och ge underlag för nya målformuleringar. Som en följd av 
detta har ständiga förändringar gjorts under försöksperiodens gång på de 
olika skolorna. Alla i syfte att nå en högre grad av måluppfyllelse.  

Försöksskolorna tecknar alltså en bild av att det skapas ett frirum, ett nytt 
handlingsutrymme, när den nationella timplanen som ramfaktor tas bort. 
När en struktur försvinner, ersätts den av andra som skapas i en målstyrd 
process. Då en fysisk eller tidsmässig ramfaktor ersätts av en frihet 
skapas också ofta en tankemässig frihet, menar skolledarna. 
Försöksskolornas arbete kommer härigenom att präglas av nytänkande 
inom flera områden. 
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3 Utvärderingens uppläggning 
Utvärderingen baseras dels på fallstudier, dels på data från den nationella 
utvärdering 2003 (NU03). I nedanstående text beskrivs de olika 
undersökningsgrupper som ingick samt de undersökningsinstrument som 
har använts.  

3.1 Fallstudier 
Sedan utvärderingens start har elva skolors arbete följts. Av dessa skolor 
är åtta försöksskolor och tre referensskolor. I en tidigare rapport Tid för 
fostran har dokumentanalys och enkätsvar med avseende på läroplanens 
övergripande mål redovisats. Föreliggande rapport Tid för kunskap 
bygger på skriftliga berättelser från elever och lärare. Dessa berättelser 
har fungerat som utgångspunkt för fokusdiskussioner med elever och 
lärare. I den tidigare delrapporten liksom vid intervjuer med skolledare 
och möten med försökssamordnarna, framkom att de förändringar som 
skett med anledning av försöket gäller de äldre eleverna. Man menade att 
elever och lärare i de yngre åren redan arbetar utan att strikt följa 
timplanen. Av den anledningen koncentreras föreliggande rapport till de 
senare åren inom grundskolan. 

3.1.1 Skriftliga berättelser 
I syfte att studera hur eleverna upplever försöket ombads de att berätta 
med utgångspunkt i två frågor. Uppmaningen till eleverna löd: ”… därför 
skulle vi vilja att Du på ett A4-papper berättar om hur Du tycker att 
försöket märks i olika ämnen samt hur Du tycker att försöket påverkar 
dina kunskaper i några olika ämnen”. (se Bilaga 1) Berättelserna skrevs 
anonymt och samlades in av elevernas respektive lärare, som i sin tur 
vidarebefordrade dem till Högskolan i Kalmar.  

På motsvarande sätt ombads lärarna vid försöksskolorna att skriva om sitt 
ämne (det ämne som läraren undervisade mest tid i) genom att besvara 
frågorna: ”Hur tycker du att ditt ämne har påverkats genom försöket?” 
och ”Hur upplever du att elevernas ämneskunskaper har påverkats?” (se 
Bilaga 2) 

De deltagande eleverna tillhörde grundskolans näst sista år och lärarna 
representerade samtliga ämnen i grundskolan. Totalt har 554 elever och 
43 lärare lämnat berättelser. Dessa berättelser gav underlag för 
frågeformuleringar och påståendekort till kommande fokusdiskussioner. 

3.1.2 Fokusdiskussioner 
Fokusdiskussionerna ägde rum på en försöksskola, där eleverna samlades 
i smågrupper för att ge sin syn på kunskaper i de olika ämnena. 
Grupperna bestod av fem till sju elever och i varje grupp diskuterades tre 
ämnen. Varje grupp diskuterade under cirka en timme med utgångspunkt 
i frågor enligt Bilaga 3.  

Lärarnas diskussioner ägde rum under en studiedag, där lärare från näst 
intill samtliga skolor i den aktuella kommunen deltog. Ämnesgrupper 
bildades och diskuterade det egna ämnet i cirka en timme. I dessa 
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ämnesgrupper ingick lärare från såväl försöksskolor som referensskolor. 
Grupperna bestod av mellan fem (Bild) och tretton (SO) lärare. Knappt 
hälften av de deltagande lärarna arbetade på försöksskolor. 

Lärarnas diskussioner utgick från påståendekort (se Bilaga 4) där 
påståenden från de skriftliga svar som samlats in enligt ovan fanns 
återgivna. 

Samtliga diskussioner spelades in och transkriberades. 

3.2 Den nationella utvärderingen  
Den nationella utvärderingen 2003 riktades till skolår 5 och 9 och syftade 
till att studera utvecklingen av grundskolan i ett tioårigt perspektiv. I 
utvärderingen ingick drygt 10 000 elever, deras lärare, föräldrar och 
rektorer. Med utgångspunkt i data från denna utvärdering har 
försöksskolor och referensskolor jämförts med avseende på kunskaper. 
Nedan redovisas underökningsgruppernas sammansättning. 

3.2.1 Skolår 5 
I utvärderingen ingick 78 skolor varav 20 är med i försöket. En fjärdedel 
av de 3 253 elever som har besvarat enkäterna går på försöksskolor. I 
båda skoltyperna4 är könsfördelningen ojämn. På försöksskolorna är 54,7 
procent pojkar och på referensskolorna 52,7. Andelen elever som har 
annat förstaspråk än svenska uppgår på försöksskolorna till 10,1 procent 
och på referensskolorna till 12,6 procent. Aktuell skolforskningen visar 
att såväl pojkar som elever med utländsk bakgrund oftare än flickor 
respektive elever med svensk bakgrund har svaga skolresultat. Medan 
försöksskolorna har en något större andel pojkar, har referensskolorna en 
något större andel elever med utländsk bakgrund. Skillnaderna mellan 
försöks- och referensskolor är marginella och elevsammansättningen 
torde inte missgynna någon av skoltyperna i de jämförelser som görs. 

3.2.2 Skolår 9 
I skolår nio ingick 112 skolor med sammanlagt 6 302 elever. 30 skolor 
ingår i försöket, medan 82 skolor inte ingår. Detta innebär att 72 procent 
av eleverna går på de skolor som ej deltar, medan 28 procent av eleverna 
deltar i försöket.  

Jämförelser med utgångspunkt i bakgrundsdata för eleverna visar inga 
skillnader mellan de båda skoltyperna när det gäller kön, andelen elever 
med annat förstaspråk än svenska, kulturellt kapital (antal böcker 
hemma) eller föräldrarnas utbildningsbakgrund.  

 

                                                 
4 Begreppet skoltyper används vid jämförelser mellan skolor som deltar respektive inte 
deltar i försöksverksamheten. 
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4 Elevers och lärares syn på kunskaper 
i olika ämnen 

I detta avsnitt redovisas synen på de olika ämnena med utgångspunkt i 
fokusdiskussioner med elever och lärare. Redovisningen av de olika 
ämnena följer samma mönster. Inledningsvis återges elevernas 
diskussion, därefter följer lärardiskussionen. Elevernas och lärarnas syn 
på ämnet sammanfattas avslutningsvis för varje ämne.  

Eftersom lärardiskussionerna var mer omfattande har resultaten från 
dessa ordnats under underrubrikerna Målstyrning, Elevernas 
tidsanvändning, Kampen om tiden, Farhågor samt Ämnesspecifikt. De 
slutsatser och citat som beskrivs bygger helt på diskussionerna med 
elever och lärare.  

Hela kapitlet avslutas med två ämnesövergripande sammanfattningar som 
behandlar huvudinnehållet i elevernas respektive lärarnas diskussioner.  

4.1 Bild 
Bildämnet är endast involverat i försöket på en av skolorna. Under den 
individuella tiden är ämnet ett av de ämnen som kan väljas på den tid 
som är reserverad för praktiskt-estetiska ämnen.  

4.1.1 Elevdiskussion 
Det är läraren som bestämmer innehållet i lektionerna för en termin 
framåt. Av den anledningen blir också mycket av den individuella tiden 
planerad av lärarna, eftersom eleverna oftast fortsätter med det som är 
påbörjat på ämnestiden. Trots detta förhållande ges det utrymme för 
individuella önskemål, som ofta tillgodoses av läraren.  

Eleverna anser att de får mest kunskaper på ämnestiden. En orsak till 
detta är att de får mer enskild hjälp av läraren på ämnestiden angående 
hur uppgiften ska göras: 

”Men när man går på UTP, då har man redan något att göra, och då har X 
redan förklarat hur du ska göra det.” 

Bildämnet är ett populärt val på individuell tid. Därför tillämpas ett 
bokningssystem, som innebär att eleverna antecknar sig på en lista inför 
nästa individuella tid.  

Ibland när eleverna känner sig trötta eller inte har något att göra brukar 
de välja bild: 

”Eller om man inte har något att göra eller är trött så tar man en sån.” 

Det händer fortfarande ofta, som det hände i år sju och åtta, att man 
väljer bild, bara för att en kompis har valt att gå på ett sådant pass: 

”Det känns ju mycket bättre att sitta med en kompis och arbeta.” 

4.1.2 Lärardiskussion 
Eleverna kommer till år sju med väldigt skiftande kunskaper. En orsak 
till det är att lärarna på de tidigare stadierna oftast inte har någon formell 



 

 12

utbildning i bildämnet, menar lärarna. Dessutom förekommer väldigt lite 
progression i ämnet: 

”Men om det fanns en verklig progression så …” 

”Och det är märkligt att bildlärare inte finns på det vi tidigare benämnde 
som mellanstadiet. Det är mycket märkligt.” 

Det faktum att eleverna har skilda kunskaper gör att det blir svårt att 
driva ämnet framåt. En av lärarna håller emellertid inte med om detta 
utan anser att man måste hämta upp eleverna där de befinner sig. Utifrån 
denna grundnivå måste man börja arbeta. Den här läraren framhåller att 
sättet att undervisa egentligen inte har ändrats, men att ämnet har vunnit 
genom medverkan i försöket: 

”Ja, jag har väl egentligen inte ändrat undervisningen på det sättet. Utan 
instruktionerna för verkstäderna har varit desamma. Nu finns det mer tid 
att utveckla och göra mer grejer.” 

Eftersom det, enligt lärarna, är tidskrävande att skapa kan de elever som 
väljer att utnyttja den individuella tiden få stora möjligheter till 
fördjupade kunskaper inom ett område. 

Ett problem som ibland kan uppkomma på den individuella tiden är att 
det lätt kan bli väldigt rörigt då eleverna ofta arbetar med olika saker. Det 
är heller inte lätt att, som lärare, räcka till för alla elever.  

Målstyrning 
Målen i ämnet bild har enligt lärarna ett bra innehåll: 

”Ja, men från utbildningssynpunkt så är de vettiga.”  

Men lärarna är oroade för att tiden är för knapp för att alla elever ska 
kunna nå målen i tid: 

”Men jag kan ju bli panikslagen ibland när jag läser dem, hur ska jag 
hinna med?” 

En lärare beskriver att när eleverna kommer i år sju brukar de få gå 
igenom vad som ingår i kursplanen. Läraren brukar också beskriva för 
eleverna att varje uppgift kan lösas på olika sätt: 

”Man kan lösa dem på enklast möjliga sätt och få sitt G, så kan man få 
MVG också. Det finns ofta väldigt många vinklar på det.” 

Eftersom bildämnet i flera avseenden är ett färdighetsämne finns det 
ibland inget förhandlingsutrymme för eleverna, menar lärarna. Då är det 
viktigt att man som lärare motiverar för eleverna varför de ska göra en 
viss uppgift.  

Elevernas tidsanvändning 
Eleverna är överlag väldigt ambitiösa och duktiga på att ta ansvar för sina 
studier. Men det är inte säkert att det här systemet tränar alla i att ta 
ansvar, menar en lärare: 

”Problemet är väl att de som är jätteduktiga blir ännu duktigare. Och sen 
så har vi lite curlingbarn, som man får leda fram till vattnet, och så får 
man tvinga dem att dricka. Och barn idag är ju väldig splittrade och 
samtidigt kräver de en himla service, som inte fanns för tio år sen. Det är 
svårt att hålla reda på en penna, att komma i tid till en lektion.” 
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Att elever inte går på sina verkstäder upplevs som mycket problematiskt: 
”Ju friare vi försöker göra undervisningen, ju flera sådana här små 
vandrare har vi. Som inte tillgodogör sig någonting. Det är faktiskt ett 
jättebekymmer.” 

Eftersom bildämnet många gånger är lite friare till sin karaktär är det 
ganska vanligt att man väljer att gå till en ”bildverkstad” av sociala skäl, 
menar lärarna. Men de ser ingen nackdel med det eftersom man kan vara 
med sina kamrater samtidigt som man arbetar med sin uppgift. 

Kampen om tiden 
De lärarna som inte deltar i försöksverksamheten är oroade över vad som 
skulle hända om ämnet skulle ingå i försöket. De upplever att de redan nu 
har för lite tid till bildundervisning. Därför tror man att ämnet kommer att 
förlora om man lägger en del av ämnets undervisningstid i en gemensam 
pott: 

”Men jag är inte beredd att ge upp tid från mitt ämne. Jag vill ju ha mera 
tid!” 

”Det finns ju inte en möjlighet att man kan släppa en minut.” 

Däremot anser den lärare som deltar i försöket att bildämnet har vunnit 
på att medverka, mycket genom att man kan samarbeta med andra 
ämnen. Det finns oerhört många områden där man kan samverka om man 
bara vill. Risken att bildämnet blir ett stödämne till andra ämnen är inte 
så överhängande: 

”Det kan väl bli så om man inte vaktar på det. Så länge jag är här kommer 
jag att stå upp för bildämnet. Sedan handlar det om vilket kollegium man 
är i också. I vårt kollegium är det människor som är oerhört medvetna om 
vikten av bildämnet. Så därför är det inte svårt på nåt sätt att lyfta 
bildämnet.”   

Farhågor 
De lärare som inte deltar i försöket hävdar däremot att det finns en risk 
att ämnet kan bli ett ”B-ämne” i jämförelse med de andra ämnena: 

”Ja, det skulle ju bli något B-ämne eller så. Det skulle ju inte bli ett 
fullvärdigt ämne.”  

Lärarna anser också att eftersom anslagen till skolan skärs ner innebär det 
att man ibland måste sänka kravnivåerna: 

”Ja, det har jag gjort överlag tycker jag på alla målkriterier. Men det får 
man göra när politikerna skär ner på skolan. Någonstans måste man skära 
och då blir det ju så. Så det får politikerna ta ansvar för.” 

De lärare som inte deltar är oroade för att bildämnet kommer att 
försvinna ännu mer vid ett eventuellt deltagande. De vill behålla 
timplanen så att eleverna garanteras tid för ämnet bild varje vecka och så 
att lärarna inte behöver slåss för sitt ämne. 

Ämnesspecifikt 
Bildämnets innehåll har genomgått en förändring de senaste åren, vilken 
inte har varit positiv, anser några av lärarna. En fortsatt försämring av 
ämnesinnehållet måste förhindras till varje pris:  
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”Och det är ju inte urvattning, som vi som har varit med ett tag vill vara 
med om, vi vill ju hålla flaggan högt ändå.” 

Därför måste man värna om bildämnet på alla tänkbara sätt, menar 
lärarna. Oftast är bildlärarna ensamma på sin skola och det kan innebära 
att de inte alltid kan slåss för sitt ämne på samma sätt som exempelvis 
matematiklärarna kan göra. De oroas över att bildämnet ska tappa i status 
och att det ska bli ett stödämne till andra ämnen. 

4.1.3 Sammanfattning 
Två av lärarna arbetar på skolor som är med i försöket. Lärarna som inte 
deltar i försöket är oroliga för att den redan knappa tiden ska minska 
ännu mer om försöket permanentas. De menar att den nationella 
timplanen bör vara kvar för att de ska slippa att slåss för sitt ämne. 
Kollegiet betyder här mycket och på försöksskolorna är bildlärarna nöjda 
med kollegornas stöd.  

Lärarna anser också att eleverna har mycket skiftande kunskaper från 
tidigare skolår. De ifrågasätter systemet med att klasslärare utan 
utbildning i ämnet undervisar. Det blir mycket att ta igen och att hinna 
med. Kravnivåerna har sänkts och utvecklingen i ämnet har varit negativ 
på både försöks- och referensskolorna. 

Eleverna har ringa inflytande över lektionsinnehållet eftersom detta 
planeras av läraren vid terminsstart. Läraren introducerar arbetet under 
ämneslektionerna och den individuella tiden används för att fortsätta på 
det som är påbörjat och för att fördjupa kunskaperna i ämnet.  

Eftersom ämnet är populärt får eleverna på en lista anmäla att de tänker 
delta i bilden på den individuella tiden. Någon elev menar att han väljer 
bild då han är trött och behöver få en stunds avkoppling. Det är 
emellertid ofta sociala skäl, kompisval, som är avgörande. Detta 
uppfattas som positivt av lärarna. Det går bra att småprata under arbetet. 

De duktiga och ansvarstagande elever lär sig använda den individuella 
tiden för att bli ännu duktigare, medan elever som har svårt att ta ansvar 
vandrar omkring och inte får något gjort. Detta är oroande, menar 
lärarna, eftersom det leder till att skillnaderna i kunskaper i ämnet ökar. 

Försöket har möjliggjort samarbete med andra ämnen. En lärare som 
deltar i försöket menar att bildämnet inte löper risk att bli ett stödämne i 
detta samarbete.  

4.2 Engelska 
Eftersom engelska är ett av de tre ämnen som är behörighetsgivande för 
gymnasiet intar ämnet en särställning tillsammans med matematik och 
svenska. Detta innebär att alla lärare på skolan är måna om att alla elever 
når godkändnivån. En av försöksskolorna har inte låtit engelska bidra 
med tid till den gemensamma potten, vilket i praktiken innebär att ämnet 
följer timplanen. 
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4.2.1 Elevdiskussion  
Elevdiskussionen rörande ämnet engelska ger en tydlig bild av att 
ämnestiden styrs av lärarens genomgångar, medan den individuella tiden 
används till självständigt, ofta individuellt, elevarbete. Under ämnestiden 
leder läraren hela gruppens arbete. Detta innebär ofta genomgångar av 
läxor och uppgifter, som eleverna senare arbetar vidare med på egen 
hand under den individuella tiden. En elev jämför innehållet på den 
individuella tiden med undervisningen på ämnestiden: 

”Verkstadstid är lika med mera uppgifter, vanlig tid är lika med typ lyssna 
på band eller något sådant där.” 

”På en vanlig lektion så typ översätter man en text och läser den 
individuellt.” 

Flera elever diskuterar de begränsningar som den individuella tiden har. 
Arbetet här måste vara av individuell ”självgående” karaktär för att 
kunna fungera i den lärmiljön. Vissa andra praktiska problem framhävs 
också: 

”Böcker kan man ju inte läsa på verkstadstiden för där är det ju aldrig 
tyst. Och en uppsats kan man ju skriva där, men då måste man ju få tag på 
en dator. Och oftast så är det ju, ja, det finns ju inte så många.” 

Eleverna påpekar i sina diskussioner att det är nödvändigt att genomföra 
muntliga övningar under ämnestiden. Dessa kan inte göras under 
individuell tid på grund av att det så ofta är stora heterogena grupper som 
omöjliggör högläsning eller kommunikationsövningar. Detta är något 
som bekymrar eleverna: 

”Uttal tror jag att det drabbar jättemycket.” 

”Ja, det försvinner ju helt. Det är ju ingen som sitter och pratar engelska 
på en stuga, det har jag aldrig varit med om.” 

För några av eleverna leder det här fram till att det vore önskvärt med en 
annan fördelning av tiden i ämnet engelska: 

”Jag skulle nog uppskatta om vi hade fler vanliga engelsklektioner. För 
jag tycker att uttal och läsning är mycket svårare än skrift.” 

Majoriteten av de diskuterande eleverna anser ändå att den individuella 
tiden har ett särskilt värde för deras skolarbete i engelska. De särskilda 
fördelar som systemet har är framförallt att var och en kan få individuell 
hjälp med det man behöver. Det blir också effektivare att göra läxor med 
lärarstöd i skolan än i konkurrens med fritiden efter skolans slut. 

Elevdiskussionerna saknar ofta resonemang som tyder på en fungerande 
medveten styrning av arbetet mot mål. Läraren styr såväl den individuella 
tiden som ämnestiden och eleverna menar att det inte förekommer någon 
diskussion eller förhandling om hur eller till vad tiden ska användas:  

”Vi har en planering där det står såhär: ’Vad vi ska göra på den vanliga 
tiden och vad vi ska göra på verkstadstiden’.” 

Detta skapar också en osäkerhet när det gäller om man nått målen. 
Eleverna uttrycker en tvekan när det gäller om de är tillräckligt väl 
förberedd för att ta steget över till gymnasiet och om de kommer att klara 
av de krav som ställs på eleven där: 
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”Vi har ju inte fått se någon sådan där kursplan.” 

Andra elever menar att det kommer att fungera eftersom de upplever att 
de flesta fått med sig det som behövs. Detta trots en viss osäkerhet inför 
vad som egentligen krävs och vad som utgör mål för undervisningen: 

”Jag tror nog att vi kommer att klara gymnasiet. I alla fall de flesta. 
Kanske vissa som har lite svårare för engelskan kommer att … Men de 
flesta.” 

När det gäller vilka kunskaper som skapas i ämnet engelska, har eleverna 
många tankar. De menar att kunskaper skapas under den lärarledda tiden 
i ämnesundervisningen och i betydligt mindre utsträckning på den 
individuella tiden:  

”Jag tror nog det. Om du har din vanliga engelsklektion med läraren så är 
det lättare att få till uttalet, och läsa och få det förstått på ett annat sätt. 
Om man sitter på en verkstad och gör uppgifter så går man och rättar 
dem. Och har man något fel så stryker man och skriver det rätta istället. 
På en riktig lektion så är det lättare att ta in och verkligen lära sig, än vad 
det är på verkstäder.” 

Elevernas åsikter går isär när de ska kommentera hur 
försöksverksamheten har påverkat vilka kunskaper de fått i engelska och 
i så fall hur den påverkat. Här finns såväl positiva omdömen som neutrala 
och negativa: 

”Sämre och sämre vet jag inte … Alltså det är ju svårare att verkligen ta 
in kunskap.” 

”Även om det finns stora nackdelar med att ha verkstäder så är det bra 
ändå.” 

”Nej, men jag tror inte att det har så stort avgörande om du har verkstäder 
eller inte. Jag tror du lär dig lika mycket. Det är bara det, att om du har 
verkstäder så slipper du göra lika mycket hemma.” 

Genomgående markerar eleverna just detta att de kan göra i stort sett hela 
arbetet i skolan med det stöd som finns där och att skolarbetet inte 
inkräktar på fritiden. Dessa faktorer ses bara som positiva av eleverna. 

Elevernas kommentarer kring om någon grupp elever skulle gynnas eller 
missgynnas när det gäller undervisningen i engelska är relativt fåtaliga 
och verkar vara något osäkra. De har svårt att se att försöket skulle 
innebära fördelar eller nackdelar för vissa elevgrupper: 

”Ja, jag vet ju inte om det skulle ha gjort någon skillnad om vi hade haft 
det som vanligt. Det kanske hade varit likadant?” 

Eleverna kommenterar den oro och ”stökighet” som ofta uppkommer på 
den individuella tiden, då stora och åldersblandade grupper ska samsas 
med vitt skilda uppgifter och ämnen och dessutom ”dela” på en lärare 
som resurs. Vissa elever har svårare för en sådan situation, men eleverna 
menar att denna grupp har det svårare även i en verksamhet utanför 
försöket. 

4.2.2 Lärardiskussion 
Det förs en ständigt pågående diskussion av försöket, såväl i de skolor 
som deltar i försöket som i dem som står utanför. I gruppen finns en rad 
skilda åsikter, men en lärare som arbetat både på en skola som är med i 
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försöket och på en som inte är det hävdar att det inte är så stor 
innehållsmässig skillnad. Den enda skillnaden är att eleverna på den 
individuella tiden får välja fritt, enligt läraren. Andra påpekar att det är 
variationen av innehållet i den individuella tiden som är kärnan: 

”Jag tror att det ligger väldigt mycket på hur man använder verkstadstiden 
alltså. Kan man använda verkstadstiden på ett sånt sätt som gör att man 
får kvalitet i arbetet så blir det mycket lättare. Det är där vi har lagt 
diskussionen.” 

En vanlig inställning bland lärare som medverkar i försöket är att de 
upplever en tidsbrist inom ramen för undervisningen i ämnet som gör att 
de känner sig tvungna att prioritera på ett för undervisningen negativt 
sätt: 

”Men har liksom en viss tid där man måste hinna gå igenom allt, och då 
hinner man kanske inte med det där som man tycker att man helst skulle 
vilja göra.”  

Ofta visar lärarna i diskussionen att de har eller har haft förhoppningar 
och förväntningar på vad försöksverksamheten skulle föra med sig: 

”Det man kan känna att man lider lite för är kanske att verkstäderna skulle 
kunna fungera bättre. Att man skulle kunna utnyttja tiden mer där.” 

Särskilt vanligt är det då med en förväntan på att det skulle innebära en 
möjlighet till fördjupning: 

”Den där tanken att man skulle kunna använda UTP-tiden till att 
åstadkomma fördjupning. Då går ju genast tankarna till de duktiga 
eleverna, som genom att göra extra val skulle kunna fördjupa sig i vissa 
saker. ” 

”Ja, det beror ju lite på vad för uppgifter man har. Det gör det ju också. 
Men det som jag känner att man vill sträva efter det är fördjupad kunskap 
i ämnet då.” 

En annan diskussion framträder också när lärarna samtalar om ämnets 
karaktär. En konflikt uppstår ofta då behovet av att använda 
kommunikationsövningar i undervisningen kolliderar med kraven på tid 
till genomgångar på ämnestiden. Samtidigt finns krav på en relativ 
självständighet i elevernas arbete på den individuella tiden:  

”Men jag tycker inte det har fungerat så utan jag tycker att det är mycket 
läxläsning och mycket tid som bara går bort. Att man liksom sitter.” 

”Hon hade här från början konversationsengelska på verkstäderna som 
var jättebra och jätteintressant. Det har vi fått ta tillbaka lite grann. Vi har 
fått färre verkstäder och då känner man att man inte riktigt hinner med 
den biten.” 

Att dyrbar undervisningstid i engelska används för att läsa läxor på finns 
det också många åsikter om. Här uttrycks både fördelar och nackdelar 
med den möjligheten: 

”Men just dom där som kanske inte hade gjort läxan i vanliga fall dom 
behöver kanske lite extra hjälp. Jag tror att det är dom där duktiga som 
förlorar på det. Dom tar enklaste vägen.” 

En annan åsikt som framkommer är svårigheten att ha flera språk i ett 
klassrum samtidigt. Det innebär att det måste bli skriftliga uppgifter 
eftersom man inte kan ge alla elever den hjälp de behöver. Men då de 
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flesta elever kan relativt mycket engelska kan man ge dem andra, friare 
uppgifter, exempelvis teater som de kan arbeta självständigt med. Men 
det är svårt att hitta former för ämnesövergripande arbete: 

”Det är inte så lätt att sätta in dom i ett projekt.” 

Målstyrning 
När lärarna diskuterar i vilken grad målstyrningen har slagit igenom i 
skolan, det gäller både de som deltar i försöksverksamheten och de som 
inte gör det, så märks en viss osäkerhet inför hur systemet fungerar: 

”Hur många timmar måste alla ha i sjuan?”  

”Det finns ju inte.” 

”Jo, men det kan ju inte växla från vecka till vecka va.” 

”Näe, utan det är från läsår till läsår.” 

För vissa av lärarna är dock målstyrningen ett välkänt begrepp: 
”Ja, jag tror det. Vi jobbar ju mycket. Från varje arbetsområde har vi mål 
som vi går igenom med eleverna och sådär.” 

Målen tycks vara välkända hos dessa lärare och i de flesta fall även 
genomdiskuterade med eleverna, även om det inte ges uttryck för någon 
form av elevinflytande. 

Men lärarna ger också en annan bild av hur skolan styrs. Dessa bilder ges 
från såväl lärare på försöksskolor som från skolor utanför 
försöksverksamheten. Tydligast hävdas att det som styr är ambitionen att 
lyfta alla elever över gränsen för godkänt betyg i de behörighetsgivande 
ämnena engelska, matematik och svenska: 

”Det tycker jag att vi är jättefixerade vid, godkänt i svenska, engelska och 
matte.” 

På grund av rädslan för att eleverna inte ska nå godkändnivån har en 
skola valt att inte låta engelskan delta i försöksverksamheten, men efter 
önskemål från eleverna kommer detta att ändras till nästa läsår. 

Under diskussionen av vad som styr hur arbetet i skolan bedrivs 
framkommer också andra fenomen som utgör någon form av 
ramfaktorer: 

”Fast vi har ju fortfarande kvar i mycket det här fyrtio minuters, det är 
vårt problem. Men om man ställer siktet lite högre så är ju strävan att nå 
dit.” 

Att få en organisation som är anpassad till det nuvarande uppdraget är 
många gånger svårt, menar lärarna. Läraruppdraget ser helt annorlunda ut 
idag jämfört med tidigare. Det läggs på fler och fler uppgifter, bland 
annat administration, vilket styr försöksverksamheten mer än vad själva 
målstyrningen gör. Det finns således andra ramfaktorer i skolans värld 
som styr mer än målen. Lärarna menar också att det finns skillnader 
mellan hur de och deras elever uppfattar målstyrningen: 

”Alltså målen i engelska och historia tillhör inte deras verklighet, det är 
vår. ” 

”Det är vår verklighet som vi hela tiden försöker trycka på dom.” 
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Lärarna beskriver svårigheten med att göra målen tillgängliga för 
eleverna. Här behövs mycket tid för att tillsammans med eleverna skapa 
nya rutiner.   

Elevernas tidsanvändning 
Lärarna upplever en oro och osäkerhet över att de som lärare tappar 
kontrollen över elevernas tid. Traditionellt har lärarna kunnat styra hur 
eleverna använder sin tid, men genom deltagandet i försöksverksamheten 
förfogar eleverna själva, i högre eller lägre grad, över en del av tiden: 

”Och då väljer dom ju varje morgon vilka ämnen dom ska göra under den 
här 60-minutaren. Och då kan det hända att dom inte väljer det ämnet som 
man själv har. Utan dom har andra ämnen som dom tycker är viktigare. 
Och då har man ju alltså inte någon garanti på att dom överhuvudtaget har 
språk faktiskt.” 

Många lärare menar att ett system där eleverna själva får bestämma över 
en del av tidsanvändningen inte passar alla elever – att de inte är mogna 
för det ansvaret: 

”Jag får säga så här, att eftersom jag arbetar med dom här eleverna som 
inte uppnår målen i en rad ämnen, så vet jag att dom behöver det lugn och 
den ro och den struktur som dom kan få, för dom klarar inte av det här.” 

”Jag tror inte att tretton-, fjorton- och femtonåringar kan det. De har annat 
för sig, dom har drömmar.” 

Några lärare har åsikten att det finns vinster med ett system där eleverna 
själva styr över sin tidsanvändning, medan andra inte överlåter valet till 
eleven utan återtar kontrollen: 

”Där har vi ett system då där vi prickar in alla dom här som vi anser inte 
är lämpliga att göra dom här sakerna och dom styr du ju. Så att jag vet att 
på mitt pass sitter Fredrik och Emma och dom ska vara där och är dom 
inte där så kontaktar jag deras klassföreståndare. Jag har dom där, dom får 
alltså inte välja.” 

Läxläsning under den individuella tiden diskuteras flitigt av lärarna i 
engelska. Ett av problemen är att den ”dyrbara” tiden går åt till att göra 
läxor, som förut brukade göras hemma och som också i fortsättningen 
skulle kunna göras där för att frigöra mer tid för annat i skolan: 

”Vi tycker att det är bra. Men dom borde ju kunna göra den hemma. Då 
skulle man kunna ha dom här minuterna till vanliga lektioner.” 

”Men det är väl det som är vinsten med det här. Att dom gör läxan, att 
dom svagare eleverna kan få hjälp. Jag tror att dom här duktiga eleverna 
förlorar på det. För att dom hade inte behövt göra läxan i skolan. Dom 
skulle kunna fördjupa sig och få till sig så mycket mera. Och dom hade 
kunnat göra läxan hemma. Jag tror att det är dom duktiga eleverna som 
förlorar på det. ” 

Kampen om tiden 
Flera lärare upplever att det är en strid med andra ämnen om timmarna. 
Den kampen kan föras på flera olika nivåer. Till att börja med förs den 
när det gäller hur eleverna gör sina val under den individuella tiden: 

”Jag tycker att det stämmer faktiskt ibland. För att som vi har haft det 
ibland med UTP så är det många lärare som vill att eleverna ska gå på 
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verkstäderna och ha sitt ämne. Och det finns inte alltid tid för alla ämnena 
att vara på verkstäderna. Och där tycker jag att det blir ett problem.” 

Ibland upplevs att eleverna gör sina val av strategiska skäl och att detta 
gör att vissa ämnen får en starkare ställning. Detta gäller till exempel de 
behörighetsgivande ämnena engelska, matematik och svenska, menar 
lärarna: 

”Jaa, och dom som vi måste ha till gymnasiet och så. Dom blir ju starkare 
för dom vet ju att det här måste jag kunna.” 

”Svenska, engelska, matte?” 

”Jaa, dom tre är starkare och dom andra får betala.” 

På en annan nivå förs kampen mellan ämnena när elevernas 
undervisningstimmar ska fördelas på schemat och hur stor del som då 
respektive ämne ska ge till den ”gemensamma potten”. Här menar några 
att det finns en tydlig konflikt: 

”Våra ämnen, SO har lämnat ifrån sig väldigt mycket.” 

”SO har lämnat mycket, NO har lämnat, svenskan har lämnat.” 

De är dock tydligt att huvuddelen av lärarna i engelska har uppfattningen 
att ämnet engelska klarar sig bra i den här kampen om tiden. Några ser 
inte ens det hela som en kamp: 

”Jag upplever inte att jag har slagits så mycket.” 

”Man kan ju inte säga rent generellt att jag har lämnat bort jättemycket tid 
för jag tror faktiskt att vi fick tillbaka tid till engelskan efter ett eller två 
år.” 

”Man upplever inte att det är en strid. Jag tycker att… Jag upplever hela 
tiden att ber vi om någonting, eller har vi en diskussion det här behöver vi 
ha för att uppnå det och det och det så funkar det.” 

Hos några kan också en viss misstro mot systemet eller organisationen 
skönjas: 

”Då måste det ju gälla alla ämnen och då sitter jag och tänker så här: 
’Vilka är det som försvinner? Är det dom som kan prata mest om sitt 
ämne som får…’.” 

Farhågor 
Utöver de områden som lärarna berättar om ovan, finns vissa andra 
orosmoment för engelskämnet. En fråga som tydligt framkommer i 
materialet är den kring den förändrade lärarroll som blir följden på 
många skolor inom försöksverksamheten. Lärare blir mentorer för att 
kunna stödja och följa de val som eleverna får göra när de får inflytande 
över en del av sin skoldag: 

”Då skulle jag vilja säga att vår roll som pedagoger och vår roll som 
lärare övergår alltså från att lära ut kunskaper till att administrera mindre 
vimsiga barn som är 14, 15 och 16 år. Var dom ska ta vägen och var dom 
har varit och vem man ska ringa hem till. Istället för att alltså i en samlad 
klassrumssituation faktiskt kunna bringa dom lite kunskap på ett 
strukturerat sätt. Vi lägger en hel timme om dan i bara administration och 
det gör mig fullkomligt skräckslagen alltså.” 
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Ämnesspecifika frågor 
Två ämnesspecifika frågor är uttalade i materialet. Den första är den 
tidigare nämnda, om konflikten mellan engelskämnets behov av 
kommunikationsövningar, och hur svårt det kan vara att lösa det i stora 
”språkstugor”: 

”I dom här stugorna så blir det ju inte kommunikation riktigt. Utan det är 
ju övningar dom gör.” 

Risken som lärarna ser är att det nödvändiga kommunicerandet byts ut 
mot självständiga övningsuppgifter av individuell karaktär. 

Den andra frågan som bekymrar just lärare i engelska är att den 
individuella tiden ofta organiseras i form av ”språkstugor” där flera språk 
ingår trots att läraren som ansvarar för elevgruppen endast är behörig i en 
del av språken. Detta sätt att organisera verksamheten gör att det är svårt 
att stödja elevernas lärande på bästa sätt: 

”Jag är engelsklärare och det står språkverkstad, det står inte 
engelskverkstad, utan man kan komma med både svenska, engelska och 
ibland kommer man med spanska också.” 

Lärarna på försöksskolorna är överens om att det här sättet att organisera 
den individuella tiden i språk inte ger den kvalitet som man skulle önska. 

4.2.3 Sammanfattning 
Engelska har en särställning i försöket eftersom ämnet är ett av tre ämnen 
som eleverna måste ha godkänt betyg i för att vara behöriga till 
gymnasiet. Detta innebär att hela kollegiet värnar om ämnet. Elever som 
riskerar att inte nå målen får härigenom använda mer tid, än den som var 
tillgänglig enligt timplanen, för att arbeta med engelska.  

Det är svårt att kommunicera målen till eleverna, vilket också visar sig i 
elevdiskussionerna där eleverna utgår ifrån att läraren har planerat det 
som ska göras och härigenom är en garant för att målen nås. Trots detta 
är eleverna tveksamma då det gäller om de är tillräckligt väl förberedda 
för fortsatta studier. 

Läraren styr, enligt eleverna, den individuella tiden genom att ge 
uppgifter som gås igenom på ämnestiden. Dessa uppgifter är oftast 
skriftliga. Det beror på att elever och lärare inte har funnit något 
fungerande sätt att arbeta med uttalsträning och kommunikationsövningar 
under den individuella tiden, eftersom man anser att uppgifterna måste 
vara självgående och tysta. Det finns också en osäkerhet om hur systemet 
fungerar och lärarna diskuterar fortfarande om tiden och de frågar sig: 
”Hur många timmar ska eleverna egentligen ha?” 

Den individuella tiden ägnas i stor utsträckning åt läxor och förberedelser 
inför prov. Eleverna sätter stort värde på att kunna få hjälp med läxorna. 
Bland lärarna är inställningen till läxläsning under den individuella tiden 
dubbel. Dels är det bra att de elever som tidigare slarvade med läxorna nu 
verkligen får dessa gjorda, dels menar lärarna att tiden kunde ha använts 
på ett bättre sätt.  

En del elever anses inte vara mogna att ta ansvar och för dessa har 
lärarna återtagit kontrollen. Trots detta menar lärarna att de tappar 
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kontrollen över elevernas tid. De förhoppningar som fanns om 
fördjupning av kunskaperna har knappast infriats, men det finns en 
strävan efter att utveckla innehållet i de duktiga elevernas individuella 
tid.  

Lärarna i engelska diskuterar också organisationens roll i försöket. Det 
har blivit mycket administration och lärarrollen har förändrats. Att vara 
lärare när det är dags för ”språkstuga” innebär ofta att ta på sig rollen 
som handledare inte bara i engelska utan också i andra språk.  

Elever och lärare värderar ämnestiden högt och en del elever menar att 
det är på ämnestiden som kunskapen skapas. Den individuella tiden är 
ibland stökig och det är svårt att få arbetsro. Alla vill emellertid att 
försöket ska fortgå. Lärarna menar att det är variationen som skapas 
genom den individuella tiden som är den stora vinsten, medan eleverna 
framhåller vikten av att kunna få individuell hjälp. 

4.3 Hem- och konsumentkunskap 
I den ena av försöksskolorna har ämnet lämnat tid till den gemensamma 
potten och därför ingår också ämnet i försöksverksamheten. På den andra 
skolan har ämnet behållit sin ämnestid intakt, men läraren märker av 
försöket och upplever sig stundtals involverad genom att elever någon 
gång kommer till hemkunskapssalen då den övriga klassen har 
individuell tid. 

4.3.1 Elevdiskussion 
Eleverna menar att ämnet är annorlunda än många andra skolämnen. Men 
det är bra med individuell tid i hem- och konsumentkunskap påpekar en 
elev, samtidigt som han säger att han inte har ämnet så ofta: 

”Men på verkstäderna så lagar man mat, eller det gör man ju oftast då. 
Och på verkstäderna så pluggar man eller så. Det är ju bra att ha 
hemkunskapsverkstäder.” 

Eleverna är inte medvetna om målen i hem- och konsumentkunskap. De 
menar att det gäller att vara närvarande. Är man närvarande har man, 
enligt eleverna, nått målen. En elev talar om att hon ligger ganska mycket 
efter i hem- och konsumentkunskap. Hon förklarar detta: 

”Ja, men jag har försovit mej några gånger. Vi har det på morgonen så.” 

Frånvaro rapporteras till mentorn som vidarebefordrar upplysningen till 
föräldrarna. Eleverna menar emellertid att de inte känner till att någon 
har EUM5 i hem- och konsumentkunskap. En elev tycker att det finns 
betyg i andra ämnen som är viktigare: 

”Det är ju bara ett betyg. I SO har vi ju blockbetyg så det är ju fyra betyg 
och i NO också, så är det tre betyg. Det är ju sju betyg bara de två 
ämnena. Så det känns ju skitviktigt de två. De är ju dem man lägger mest 
tid på.” 

I diskussionen om elevernas kunskaper i hem- och konsumentkunskap 
menar eleverna att de har lärt sig att laga mat, men även annat som de har 
stor nytta av: 
                                                 
5 EUM förkortning för Ej Uppnått Målen 
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”Jag tycker det är bra, för man lär sig mycket. Vi har ju typ gått igenom 
en massa städgrejer och sånt.” 

Den individuella tiden utgår från ett schema över vad som ska ske på 
lektionerna. Eleverna får anteckna på en lista att de vill arbeta med ämnet 
på den individuella tiden. Ibland är det fullt på listan, vilket innebär att 
eleverna får välja något annat ämne. Eleverna anser att de tyvärr måste 
prioritera andra ämnen t.ex. när det är provdags och en elev menar att han 
väljer hem- och konsumentkunskap bara när han inte har något annat att 
göra.  

4.3.2 Lärardiskussion 
På den skola där ämnet inte är aktivt involverat i försöksverksamheten 
finns det idéer om hur det skulle kunna vara med t.ex. genom att erbjuda 
olika moment för att eleverna ska bli säkra på dessa: 

”Så skulle t.ex. hemkunskapen kunna vara med. Kanske en gång i 
månaden där man då i förväg erbjuder att den här gången är det redningar, 
den här gången är det kokning, den här gången är det stekning. Alltså ni 
som inte har klarat de här momenten eller behöver träna er, ni är 
välkomna upp. Det har vi väl som en tanke och förhoppning att det skulle 
kunna lösas på nåt sätt.” 

På skolan som ingår i försöket diskuteras hela tiden förändringar och 
utveckling av hur ämnets innehåll ska kunna organiseras under den 
individuella tiden. En möjlig lösning är att erbjuda kurser under 
begränsade perioder: 

”Vi har spånat lite på skolan också, för vi vill ju förändra 
verkstadssystemet till hösten, om vad man skulle kunna göra. Och det 
finns ju väldiga möjligheter och hemkunskapen skulle kunna vara med. 
Att man då erbjuder kurser till eleverna på verkstadstid, som faktiskt är en 
fördjupning i just det de håller på med. Och där kan erbjuda en delkurs i 
hemkunskap i sex veckor som är just på det momentet man jobbar med. 
Det skulle vara kul, men det kräver också en stor organisation.” 

Många av lärarna instämmer och tror att kurstänkandet är en bra idé för 
att få med fördjupning i de olika momenten. På den skola som är med i 
försöket erbjuds innevarande termin olika teman varje vecka. Läraren 
förbereder på samma sätt som inför ämneslektionerna. De skillnader som 
diskuteras gäller osäkerheten om hur många elever som kommer att vara 
närvarande och vad som ska köpas in. Inköpen upplevs emellertid inte 
som något problem på den skola som ingår i försöket:  

”Jo, jo, men då har jag ju bestämt. Det här är temat idag. Idag ska ni göra 
redningar. Men jag menar jag har ju frys.”  

Den individuella tiden planeras således av läraren som väljer innehåll så 
att det material som behövs är mindre beroende av hur många elever som 
väljer att arbeta med hem- och konsumentkunskap.  

På ämnestiden gäller det att vara effektiv i undervisningen. Då plockas 
det viktigaste innehållet ut. Detta innebär emellertid att det blir mycket 
fakta: 

”Dock känner jag att jag sällan har tid att göra det där ’lilla extra’ i ämnet 
för att göra det mer intressant. Det kan gärna bli mycket fakta.”   
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Läraren menar emellertid att hon är beredd att offra detta för systemet 
som hon upplever som positivt och flexibelt. 

Målstyrning 
För att nå målen i hem- och konsumentkunskap delar lärarna upp de olika 
momenten i kursplanen och menar att det är först i slutet av nian som 
eleverna ”riktigt” har nått målen. Målstyrningen innebär också 
förhandlande mellan olika parter om vad eleverna måste prioritera: 

”För jag har haft elever som har klarat målen i hemkunskap och väl det, 
men som har haft svårt att nå målen i matte. Och då, om eleverna och 
lärare och föräldrar och allihop tycker att det är okej så, visst. De behöver 
inte vara med på hemkunskapen de och de gångerna, utan ’använd det till 
matten’. På samma sätt skulle jag kunna tänka mig att det är säkert ingen 
som skulle säga nej om jag hade en elev som inte har nått målen i 
hemkunskap men som når dem galant i matte, att man gör tvärtom. Det är 
det ingen som skulle säga nej till. Så där är det ju bra va.”  

Citatet visar hur man ger och tar i den målstyrda verksamheten genom 
speciella överenskommelser. Lärarna är överens om att det viktigaste är 
att nå målen och därmed att få tillräcklig tid för att nå målen. Det är 
behoven som ska styra och inte antal timmar i veckan:  

”Utan är det behov, så fixar vi det. Det tycker jag att man tappar bort i 
debatten, det är egentligen det som det hela handlar om. Det är ju inte det 
här vanliga att välja varje dag.”  

Lärarna menar också att försöket är särskilt bra för de elever som inte 
klarar att nå målen och fortsätter resonemanget: 

”De allra flesta klarar sina mål lika förbaskat hur vi än har det. Men de 
som inte gör det, det är ju för dem som det är bra att kunna plocka och 
välja. Jag tycker att debatten är lite sned, faktiskt.”  

Det talas således, enligt lärarna, för mycket om tidsfördelning och för lite 
om hur tiden ska användas för måluppfyllelse och för att eleverna ska 
kunna nå även målen för högre betyg: 

”När man nått målen, så kan man då antingen välja att bli en MVG-elev 
eller se till att man når målen i något annat ämne.” 

På försöksskolan har man tagit ett steg i riktning mot denna vision, men 
det återstår mycket funderingar och diskussioner innan visionen blir 
verklighet, summerar lärarna. 

Elevernas tidsanvändning 
Eleverna på försöksskolorna väljer om de ska arbeta med hem- och 
konsumentkunskap under den individuella tiden genom att anteckna sig 
på en lista. Detta krävs, menar lärarna, dels för att kunna kontrollera 
materialåtgången, dels för att det inte finns plats för mer än sexton elever 
i köken. Det är stor variation på vilka elever som väljer hem- och 
konsumentkunskap: 

”Alla, olika, det var både stök och det var duktiga och det var mellan och 
killar och tjejer och det var ofta överbelagt. Alla kunde inte få de här 
praktiska ämnena.” 

De elever som uppfattas som stökiga väljer, enligt läraren, ofta hem- och 
konsumentkunskap på den individuella tiden. De har enligt läraren fått 
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”en fristad” och det har blivit mycket ”barnpassning” för lärarna. Men 
dessa elever har trots allt nått målen i ämnet: 

”Ja, det var de enda målen de nådde.” 

Andra elever som har svårigheter att nå målen i de teoretiska ämnena 
väljer bort hem- och konsumentkunskapen, för att som tidigare nämnts 
arbeta med t.ex. matematik. Detta sker under kontrollerade former: 

”De behövde mer tid för matte, de fick använda den tiden till matte. Och 
jag menar, alltså de hade ju matte. De var ju på ett speciellt ställe då hos 
en mattelärare. Det var ju inte fritt. De fick ju inte sitta hemma och räkna. 
Utan det var ju att gå till ett annat ställe bara, under kontrollerade former. 
Så jag menar, det behöver man inte vara rädd för.” 

Ytterligare motiv för att inte välja hem- och konsumentkunskap kan vara 
att eleven är så duktig i ämnet att han eller hon vill satsa på något annat 
ämne: 

”Men det jag kan vara rädd för… Att om jag har en duktig elev, som 
säger: ’Jag behöver inte ha hemkunskap, jag kan redan det här.’ ’Okej, då 
checkar vi av det med dej då’ och då klarar den duktiga eleven det här på 
en termin.” 

Detta tillvägagångssätt är emellertid ovanligt. Endast två elever har valt 
bort hem- och konsumentkunskapen från den individuella tiden och då 
bara under ett par månader.  

Ämnet är populärt. På den försöksskola där ämnet inte ingår i försöket 
har eleverna framfört önskemål om att involvera ämnet mer. Lärarna 
påpekar att skolan är ”oerhört teoretisk” och att det behövs mer praktiska 
ämnen:  

”Dom vill ju jobba med händerna va. De vill ju snickra och hamra och sy 
och laga mat. De är ju det de vill.” 

Kampen om tiden 
En anledning till att ämnet på den ena försöksskolan inte aktivt deltar i 
försöket är att lärarna tycker att tiden för ämnet är för knapp. Det är svårt 
att hinna med allt som ska göras, och lärarna känner att ämnet skulle 
”tappa” om det involveras: 

”Vi har ännu inte hittat någon lösning. För vi har kommit överens om, och 
tycker att, de praktiska och estetiska ämnen har så lite tid på schemat att 
vi inte ska ta någon tid till det. Vilket innebär att man inte heller kan vara 
med. Så därför så tycker vi att det är rätt bra som det är.”  

Lärarna ser emellertid gärna att ämnet är med i försöket om det tillsätts 
extra resurser: 

”För jag menar, hade vi haft pengar så hade vi ju haft två timmar i veckan 
till det här, att någon fanns i hemkunskapslokalen. Men det finns det ju 
inte pengar till. Alltså det får ju inte kosta mer utan om jag ska vara där 
två timmar i veckan så måste jag ju ge ifrån mej två timmar hemkunskap 
och det gör vi inte va. Det är ju det, det handlar om. Om man ska ha en 
besatt plats hela tiden.”  

En lärare anser att man måste kunna prata för sig för att ämnet inte ska 
förlora tid om försöket permanentas. Kampen om tiden skulle bli ojämn: 
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”Finns ju en fara med att timmarna verkligen försvinner i hemkunskapen. 
Att det blir de lärare på skolan som skriker mest som får flest timmar om 
man kör utan timplan.”  

Lärarna i hem- och konsumentkunskap upplever att de är i underläge:  
”Vi är för liten grupp. Vi är för tysta.” 

Oftast är det endast en lärare på varje skola, dessutom, menar lärarna, 
upplevs ämnet inte lika viktigt som de teoretiska ämnena av eleverna. 
Lärarna i hem- och konsumentkunskap jämför sitt ämne med idrott och 
hälsa: 

”Ja, det är lustigt, det här med att vi nu ska röra på oss och friskvården 
ska öka. Gympan kommer säkert att få fler timmar och det är väl bra. 
Men jag menar, så mycket som det pratas om hur sjuka vi kommer bli i 
framtiden, att de inte hjälper oss då lite.” 

Här framhåller lärarna att det är viktigt att rektor bevakar ämnestiden. På 
den försöksskola som aktivt deltar i försöket är det emellertid, enligt 
läraren, inte någon kamp om tiden. Rektorn är mån om ämnet och tycker 
att de praktiskt-estetiska ämnena är viktiga. Läraren har också 
erfarenheter av att ämnet behandlas väl:  

”Jag… jag känner inte igen det. Jag tycker att de ställen jag har varit på så 
har alltså, ska inte säga att hemkunskapen har legat i centrum, det är väl 
att ta i men alltså det har definitivt inte varit så här. Utan det har varit ett 
utav de viktigare ämnena. Så man har alltid varit med när det händer 
saker och ting och jag menar att det är ju så hos oss också. Det är absolut 
inget undanskuffat ämne, inte på något sätt.” 

Farhågor 
De lärare som ännu inte är med i försöket anser att det är mycket svårt att 
finna bra organisatoriska lösningar. Att det kan vara lite rörigt i början 
visar nedanstående påstående: 

”För att helt plötsligt vissa gånger kom det två elever. Andra gånger kom 
det sexton elever och så kom det en massa som bara ville vara med som 
inte var uppskrivna. För då hade jag ett system där de skrev upp sig. Och 
sen när det var mycket prov och så där då kom det inga elever 
överhuvudtaget. Så det blev väldigt ojämn arbetsbelastning. Så då har jag 
gjort så att jag har helt enkelt gjort småkurser för sjuorna. Så jag har dem 
ett par gånger, varje halvklass sjuor. Så jag har bokat upp dem på 
verkstadstid.”  

Denna lösning är möjligen mer tids- än målstyrd. Men det är svårt att 
finna bra lösningar. Läraren på den försöksskola där ämnet står utanför 
försöket förklarar detta: 

”Ja, vi jobbar och kämpar och sliter. Vi vet inte hur vi ska göra. Vi hittar 
ingen lösning.” 

Ämnet ställer stora krav på den undervisande läraren:  
”Det är ju ett ämne som kräver så mycket planering så det blir så mycket 
extrajobb för oss, faktiskt. För att, som när vi har verkstadssystem nu då, 
då kan ju eleverna komma med sin mattebok och sen sätter de sig ner och 
räknar några mattetal. De kan inte komma med sin hemkunskapsbok och 
sen sätter de sig lite och läser lite i den, utan de vill ju göra nånting. Och 
det kräver ju att jag har tänkt innan och köpt hem saker och så.” 
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Den individuella tiden måste således planeras på ett helt annat sätt av 
lärarna i hem- och konsumentkunskap jämfört med lärarna i övriga 
ämnen. Ett annat problem handlar om inköp som blir svåra att planera. 
Lärarna måste räkna med att det kan komma upp till sexton elever: 

”Ska det finnas mat hemma till sexton varje gång. Ja, då kanske det blir 
för mycket spill och alla pengarna försvinner i kastad mat. Så vi som har 
sådana här laga-mat-ämne, praktiska, ja om jag får kalla det för det. Så 
det kostar pengar att slänga mat, helt enkelt, och de pengarna har inte vi.” 

Ämnesspecifikt 
Att ämnet inte alltid behandlas på ett adekvat sätt, särskilt inom de 
tidigare åren, framhålls av lärarna: 

”De fifflar ju ofta bort vårt ämne känns det som, gärna på mellanstadiet 
och lågstadiet … att klasslärarna ska ta över det och då blir det ju ofta 
baka-kaka-ämne. Och det är ju inte vad vi vill uppnå med det hela. ” 

”De får ju grilla korv och sånt.” 

”De har vandring. På vårterminen har man det i år 6. Och då får man in 
all hemkunskap på två dagar, genom att vandra och ta med sig matsäck.” 

Lärarna anser att rektorn inte avsätter medel för att en lärare som är 
utbildad i ämnet ska kunna arbeta i de yngre åren. Det finns inte heller 
några kök eftersom det kostar för mycket att inreda sådana. 

Insynen i hur ämnet behandlas i de tidigare åren är dålig, menar lärarna. 
Det största bekymret ligger inte bland de senare åren. Där finns lärare 
som är utbildade i ämnet.  

4.3.3 Sammanfattning 
Endast en av skolorna har låtit ämnet ingå i försöket. Ingen av de elever 
som vi diskuterar med har valt ämnet på den individuella tiden 
innevarande termin. Eleverna förklarar detta med att andra ämnen är 
viktiga och ställer stora krav på kunskaper. Kraven i hem- och 
konsumentkunskap är, enligt eleverna, oklara. De känner inte till vilka 
mål som de bör ha uppnått för att få godkänt betyg, utan menar att det 
räcker med att vara närvarande på ämnestiden. Ämnet uppskattas 
emellertid av eleverna; de tycker att de lär sig mycket som är både roligt 
och nyttigt.  

Lärarna ger samma bild av ämnet som eleverna. När det är provtider 
kommer endast ett fåtal elever till den individuella tiden, medan det 
under andra perioder kan vara överfullt i salen. Dessa variationer har 
tvingat lärarna att fundera mycket över hur ämnet ska organiseras. 
Resultatet har blivit listor där eleverna kan anmäla sitt deltagande några 
dagar i förväg. Genom denna organisation finns det möjlighet att klara 
planeringen med inköp. Det förs ständiga diskussioner om hur tiden 
skulle kunna organiseras på ett annat sätt och idéer om kursveckor har 
förts fram.  

En lärare menar att det framförallt är två slags elevgrupper som väljer 
ämnet under den individuella tiden. Dels är det elever som anses stökiga 
och som har funnit en fristad och ett ämne som de klarar av och tycker är 
roligt, dels är det elever som är duktiga och vill fördjupa sig ännu mer i 
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ämnet. Det finns även elevgrupper som med mentorns och föräldrarnas 
tillåtelse genom speciella överenskommelser använder tiden till att nå 
målen i andra ämnen. Förutsättningen för sådana val är att målen i hem- 
och konsumentkunskap är nådda.  

Det är svårt att hinna med allt man vill göra; tiden i ämnet är knapp. 
Lärarna som inte deltar i försöket befarar att det kan bli en kamp om 
tiden med övriga kollegor, eftersom det oftast bara finns en lärare på 
varje skola som undervisar i ämnet. Denna lärare måste ”kunna tala för 
sig”. Samtidigt menar den lärare som är involverad i försöket att 
kollegorna hjälper till att värna om ämnet. De anser att ämnena ger och 
tar i den målstyrda verksamheten, men rektors stöd är viktigt. 

4.4 Idrott och hälsa 
På den ena försöksskolan har lärarna valt att inte lämna tid till den 
gemensamma potten och ämnet står därför utanför försöket i denna skola.  

4.4.1 Elevdiskussion 
Skillnaden på ämnesinnehållet när det gäller ämnestid och individuell tid 
är inte stor. Den individuella tiden upplevs nämligen av eleverna som en 
fortsättning av ämnestiden. Innehållet i ämnestiden är bestämt redan vid 
terminsstart och det kan eleverna inte påverka. Däremot kan de påverka 
vad de ska göra på den individuella tiden. Lärarna är mycket lyhörda för 
vad eleverna vill göra på denna tid och försöker ordna så många olika 
aktiviteter som möjligt:  

”Man får ju tycka till själv och då lyssnar läraren väldigt bra.” 

Ibland är den individuella tiden låst då läraren vill gå igenom ett 
ämnesområde som han/hon har bestämt utan att fråga eleverna om vad 
innehållet ska vara. Dessa tillfällen kan röra teoriavsnitt inom ämnet 
idrott och hälsa, exempelvis stress. 

Eleverna anser att de lär sig mer på ämnestiden i idrott och hälsa än på 
den individuella tiden, eftersom de känner sig tryggare i och med att de 
är tillsammans med sin egen klass under ämnestiden. Som en följd av 
otrygghetskänslan under den individuella tiden blir kunskaperna sämre: 

”Då ville man inte gå dit. Då känner man sig… Man känner sig inte 
kränkt, men man känner sig inte lika duktig. Då har man inget att visa upp 
ungefär. Och då tänker man ju mer på det än att lära sig saker.” 

Även om eleverna anser att ämnet idrott och hälsa är populärt så går 
ämnen som engelska, matematik och svenska före då eleverna gör sina 
val till individuell tid. Anledningen till detta är, åtminstone i år 9, kraven 
att klara minst godkändnivån i de nationella proven:   

”Det är nationella proven. De är väl lite mer viktiga än de andra på något 
sätt.” 

Vid elevdiskussionen framkom det att om ämnet inte hade haft ämnestid 
så hade det bara varit de riktigt idrottsintresserade som hade ägnat sig åt 
idrott på skoltid:  

”För oftast har det varit att de som inte är så jätteintresserade, de går inte 
på dem, de som känner sig lite sämre på idrott. Då blir det inte av.” 
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Eleverna anser att ämnet idrott och hälsa har stärkts innevarande läsår i 
och med att det fått två fasta schemapositioner varje vecka. Det är ett 
resultat av en elevenkät om försöket förra läsåret. 

4.4.2 Lärardiskussion 
De lärare som arbetar på skolor där ämnet har lämnat tid till den 
gemensamma potten, anser att detta inte har förändrat ämnets innehåll. 
De är överlag positiva till försöket i sig och ser många vinster med att 
inte ha någon timplan, men idrottsämnet är så speciellt och ska inte 
bygga på frivillighet. Lärarna poängterar att det måste finnas en 
regelbundenhet i utövningen. I och med detta läggs det samtidigt stor vikt 
vid att eleverna tar ansvar för och inser hur viktigt det är med egen fysisk 
träning:  

”För att ämnet bygger på regelbundenhet just för att få dom att lyssna och 
ta ansvar för sin hälsa, sin fysiska hälsa.” 

Lärarna talar om att det finns olika teman, som eleverna kan fördjupa sig 
i på den individuella tiden: 

”Ja, jag har gymnastik som är ett delmoment, friidrott som ett annat, 
bollspelsmoment, dans, simning, det finns massor då som man kan 
fördjupa och göra ett längre djupare arbete såklart.” 

Men ämnet innehåller inte bara praktiska uppgifter utan det finns 
teoriavsnitt som eleverna också måste behärska. Dessa skulle eleverna 
kunna göra på den individuella tiden:  

”Det skulle också kunna vara en teoretisk uppgift.” 

Under diskussionen framkommer att man skulle kunna arbeta mer 
ämnesövergripande än vad som är fallet idag. Men lärarna poängterar att 
det inte får ske på bekostnad av den obligatoriska idrotten. 

Målstyrning 
Hela skolans verksamhet borde enligt lärarna vara anpassad efter att alla 
elever ska uppnå målen i alla ämnen: 

”Hela skolan är ju målstyrd och det ska egentligen inte finnas tid till extra 
tid. Men alla elever har ju olika behov om man tänker efter.” 

Den faktiska situationen på skolan är dock, enligt lärarna, den att de är 
tvungna att anpassa målen till eleverna, eftersom de har blivit av med 
undervisningstid: 

”Man är tvungen att anpassa barnens mål för att vi har blivit av med tid.” 

I förlängningen kan detta innebära att kravnivåerna för de olika 
betygskriterierna sänks, menar lärarna.   

Elevernas tidsanvändning 
Lärarna är skeptiska till att ämnet ska delta i försöksverksamheten. De 
grundar denna åsikt på att man ofta inte når de elever som bäst behöver 
fysisk aktivitet: 

”Mm, vi är ju några stycken här som har UTP både i idrott och i andra 
ämnen. Och jämför man idrotten med de andra ämnena så har det varit 
negativt för vår del. I och för sig har vi ett system som gör att man kan 
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välja idrott vid andra tillfällen på frivillig bas. Men då tappar vi dom 
eleverna som bäst behöver det.”  

Orsaken är ofta att eleverna av olika skäl inte har förmågan att ta ansvar 
för sin fysiska träning. Flera elever är inte motiverade att ha idrott och 
hälsa. Av dessa skäl kan ämnet inte bygga på frivillighet, menar lärarna. 

Kampen om tiden 
Lärarna i idrott och hälsa anser att undervisningstiden i ämnet måste ha 
en minimitid om minst 120 minuter i veckan.  Detta vill man kämpa för 
om det skulle bli en diskussion om en fördelning av timpotten till den 
gemensamma potten på den lokala skolan: 

”Det bästa är att ha fast tid och sen ha valfri tid också men det får inte dra 
ner för mycket på den andra fasta tiden, inte under de där två timmarna.” 

Lärarna är väl medvetna om att om eleven måste välja mellan idrott och 
hälsa och ett teoretiskt ämne bestämmer sig oftast eleven att gå på det 
teoretiska ämnet på den individuella tiden: 

”Att dom går före beror väl på att för att vara behörig till ett 
gymnasieprogram måste man vara godkänd i matte, svenska och 
engelska. Det är ju där det ligger alltså. Och då är det istället för att gå till 
idrotten så kanske man måste eller tyvärr blir tvingad att gå dit istället.”  

Egentligen handlar det inte om att eleverna inte tycker om idrott och 
hälsa, för det är ett populärt ämne för de allra flesta elever, enligt lärarna, 
men de känner sig tvingade att välja bort det för att de måste arbeta i de 
andra ämnena. En skola har löst detta genom att erbjuda bara praktiska 
ämnen på en individuell tid i veckan.    

Farhågor 
Om man frångår den nationella timplanen och ämnet därigenom måste 
lämna ifrån sig lektionstid till en gemensam pott uppkommer en stor risk, 
menar lärarna. Man får absolut inte minska undervisningstiden:  

”Där skulle man ju kunna säga att utan timplan skulle vara gynnsamt för 
idrotten så som vi har det här … Men det får inte ske på bekostnad av den 
obligatoriska idrotten.” 

Av den anledningen är ämnet inte betjänt av att delta i 
försöksverksamheten, påpekar lärarna. 

Ämnesspecifika frågor  
Lärarna menar att statsmakterna har utfärdat en propå om att alla elever 
ska ha trettio minuters fysisk aktivitet varje dag. Lärarna diskuterar hur 
detta ska kunna iscensättas:  

”Jag tänkte på det vi pratade om förut, det Tomas Östros har sagt att 
elever i grundskolan ska få 30 minuter rörelse om dan i skolan. Men man 
har inte lagt till någon tid alls i idrottsämnet. Vi ska fortfarande ha den 
tiden vi har haft och då är det frågan om vad det är för rörelse han vill att 
dom ska få. Ska dom ut och få frisk luft eller ska dom ha fysisk aktivitet 
som ger någonting?” 

En idé är att handledartiden disponeras om, så att detta idrottspass på 30 
minuter blir möjligt att genomföra på ett bra sätt. Ett annat förslag är att 
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man inför ett obligatoriskt pass varje dag om 30 minuter på den 
individuella tiden: 

”Om man ser till UTP så har vi möjligheterna. Som vi på vår skola har ju 
handledartid som vi kan utnyttja bättre. Sen är det ju då upp till varje 
handledare i varje klass. Men tiden finns ju, vi skulle kunna göra mer.” 

4.4.3 Sammanfattning 
Enligt eleverna har lärarna planerat terminens innehåll redan vid 
terminsstart. Eleverna kan härigenom inte påverka innehållet då det 
gäller ämnestiden. Lärarna är emellertid lyhörda då det gäller aktiviteter 
under den individuella tiden. Under denna tid finns det många aktiviteter 
att välja mellan.  

Eleverna är emellertid tveksamma till att välja idrott och hälsa på den 
individuella tiden. Dels menar de att det inte är lika tryggt att ha 
idrottslektioner tillsammans med elever från andra klasser än den egna, 
dels styr kraven från de behörighetsgivande ämnena. Särskilt gäller detta 
i slutet av grundskolan.  

Lärarna är positiva till försöket och anser att det finns många vinster i 
systemet. De poängterar emellertid att det är viktigt med regelbunden 
fysisk aktivitet och att denna inte kan bygga på frivillighet. Om 
frivilligheten får styra blir det de idrottsintresserade som kommer till 
aktiviteterna under den individuella tiden. De elever som skulle behöva 
mer motion avstår och väljer i stället ett teoretiskt ämne.  

Lärarna skulle vilja följa rekommendationerna om 30 minuters rörelse 
om dagen och lägga in obligatoriska pass.  

Även målen diskuteras och lärarna menar att hela skolans verksamhet ska 
anpassas så att alla elever når målen. I ämnet har kraven för de olika 
betygen sänkts och målen har anpassats till eleverna.  

4.5 Matematik 
Eftersom matematik är ett av de tre behörighetsgivande ämnena för det 
med sig att alla skolans lärare är måna om att alla elever når 
godkändnivån. 

4.5.1 Elevdiskussion 
Eleverna anser att de inte har så stort inflytande över 
matematiklektionernas innehåll utan att det är läroboken som styr: 

”Ja, för boken har kapitel och proven är baserade på kapitlen.” 

Innehållet i ämnestiden utgår i princip alltid från läroboken, menar 
eleverna. Eleverna beskriver att dessa lektioner för det mesta ser likadana 
ut och att eleverna för det mesta arbetar enskilt:   

”Men vi pluggar i boken mest så.” 

Ibland har läraren genomgång på något moment som behöver förstärkas, 
speciellt gäller detta inför prov. Det är sällsynt att eleverna arbetar 
tillsammans med exempelvis problemlösning. Att resonera sig fram till 
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den mest tänkbara lösningen är något som mestadels förekommer vid 
genomgångar:  

”Det är ju det de brukar gå igenom på genomgången. Dom svåra talen och 
sånt. Hur man skall gå tillväga och sådant.” 

Men läraren fokuserar inte på att eleverna ska prata matematik och inte 
heller på att det finns olika vägar fram till en lösning. I slutet på terminen 
kan de få göra lite roligare saker och då kan det bli arbete i grupp. 

Eleverna framhåller också att det egentligen inte är någon större skillnad 
när de jämför ämnestid med den individuella tiden. Det enda är 
organisationen: 

”Bara att vi är i andra klassrum så att inte alla sitter i samma klassrum.” 

På den individuella tiden kan eleverna få mer hjälp av läraren än annars 
eftersom det är lättare att få en enskild genomgång. Där kan eleverna 
också ta igen om de av olika anledningar kommit efter. 

Några egna initiativ gällande matematiklektionernas innehåll har inte 
eleverna tagit anser de. De påpekar att det hela tiden är mycket att göra. 
Om de ska hinna med boken, så finns det inte tid till något annat.  

Eleverna är dock inte oroliga inför gymnasiet. De anser att de fått en god 
grund att stå på. De bedömer också att de bland annat med hjälp av sina 
matematikkunskaper har en bra bas för att klara av att leva i samhället. 

Eleverna diskuterar om de når målen lättare i matematik genom skolans 
medverkan i försöksverksamheten. De är överens om att i matematik 
spelar det inte så stor roll eftersom innehållet är likadant på 
ämneslektionerna som på den individuella tiden: 

”Njae, matte är matte.” 

De påpekar att det bara gäller matematik, men i alla andra ämnen är det 
en fördel att vara med i försöksverksamheten. 

De är också överens om att det inte är någon skillnad när det gäller 
kunskap och på vilken typ av lektion de lär sig mest. Eftersom 
lektionerna är uppbyggda på ungefär samma sätt anser eleverna att de lär 
sig lika mycket på båda typerna av lektioner. 

Eleverna ser en fördel i att vara med i försöksverksamheten då de pratar 
om de elever som behöver lite extra hjälp. Då kan de välja att gå på 
matematik på den individuella tiden för att få hjälp att reda ut eventuella 
problem.    

Eleverna har åsikter om vad de skulle kunna göra för att särskilja 
ämnestid och individuell tid. De menar att de skulle kunna utnyttja den 
individuella tiden bättre: 

”Man skulle kunna lägga till lite mer, typ roliga frågor, typ grupparbeten 
och sådant, typ problemlösning.” 

”Matteskoj, typ.” 

Eleverna vill att lärarna ska variera sin undervisning mer så att det inte 
blir så långtråkigt. 
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4.5.2 Lärardiskussion 
Lärarna på försöksskolorna anser att det är skillnad på vad de kan göra på 
ämneslektionerna jämfört med på den individuella tiden. Lärarna 
upplever en större frihet på den individuella tiden: 

”Men de här eleverna som är duktiga. De är lite mer. De tycker att det är 
väldigt roligt med matte. Så känner jag att man får mer tid med dem på 
den här UTP-tiden, än vad man får på en vanlig lektion. Jag kan sätta mig 
ner i 5 minuter med en elev och resonera om nåt, vilket jag aldrig hinner 
på de här 40-minuterslektionerna jag har med klassen.” 

Lärarna upplever inte att det har blivit stressigare att hinna med 
ämnesstoffet på grund av att ämnestiden har minskat. De anser inte heller 
att de har missat att ge eleverna fördjupade kunskaper: 

”Ja, här hos oss så märker vi ingen större skillnad mot innan vi gick med i 
projektet, jämfört med nu när det gäller kunskapen hos eleverna.” 

Matematik är ett färdighetsämne där de allra flesta arbetar individuellt 
utifrån sin egen förmåga oavsett om det är en ämnestid eller individuell 
tid: 

”I matten är det bara köra på.” 

”Det är bara att de jobbar självständigt i sin egen takt.”  

Någon lärare framhåller vikten av att prata och resonera matematik, men 
det framgår inte i vilka former detta i så fall ska ske: 

”Ja, men jag tycker att man måste höras, att det är viktigt för förståelsens 
skull, man lär sig ju att uttrycka sig matematiskt.”  

Målstyrning 
På handledartiden som eleverna har varje morgon planerar de vad de ska 
göra på den individuella tiden. Om eleverna löper en risk att inte nå 
målen, ofta handlar det om att nå betyget G, försöker läraren att påverka 
eleven att ha matematik på den individuella tiden: 

”Den här eleven har varit borta eller ligger lite efter i matten och behöver 
lite extra.”  

”Plus att som ämneslärare så har jag ju den anledningen att nu har du varit 
borta här eller det var ett dåligt resultat, du kanske behöver göra ett 
omprov så att de kommer till mig ett par gånger den här veckan.” 

Genom att läraren träffar eleverna i handledargrupper varje morgon 
skapas en nära relation som gör att den enskilda eleven har större 
möjlighet att bli sedd och därmed kan man tillsammans lättare planera 
arbetet mot målen. Vissa elever är säkra på att nå målen och det innebär 
att de mer kan välja utifrån intresse. Här behöver läraren inte lägga sig i 
så mycket: 

 ”Sen finns det fortfarande de som är jätteintresserade och väljer utan att 
man behöver säga nåt. Ganska många i matten faktiskt.” 

Några elever har kommit ännu längre i sitt arbete mot målen. Efter 
planeringen gör de en utvärdering: 

”De för sin egen bok för hela terminen där de för sina planeringar då. Och 
så skriver de sig en planering vad de tänker sig att göra på den där UTP-
tiden. Så de skriver på de här lektionerna då att jag ska hinna till nästa 
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kapitel … och sen på eftermiddagen. Så utvärderar de kort den här 
handledningen eller planeringen som de gjort på morgonen då.” 

Syftet med att själv planera och utvärdera är att eleverna ska göra så 
medvetna val som möjligt. På så sätt får lärarna eleverna att reflektera 
över sitt eget lärande på ett sätt som de inte gjorde innan: 

”Så man tvingar eleverna som är lite yra i mössan om dagarna att tänka 
till: ’Vad är det jag behöver?’, ’Vad har jag på gång?’, ’Vad gör jag i 
matten för tillfället?’ Annars innan när man frågade de eleverna tidigare 
så var det. ’Jag har ingen aning om vad vi gör, räknar och så.’ Alltså de 
behövde inte vara medvetna.”  

En del elever behöver tid att för att bli medvetna om hur de ska välja på 
den individuella tiden. Men efter diskussioner med sin mentor brukar det 
för det mesta lösa sig för de allra flesta.  

Elevernas tidsanvändning 
Vissa elever väljer sällan matematik på sin individuella tid. De klarar av 
att nå målen på de vanliga lektionerna: 

”Alltså, de är klara, de ligger på VG och sedan så är de nöjda med det. 
Och då väljer de aldrig matte för de hänger ju med ändå. På tre lektioner i 
veckan, så att säga.” 

De allra duktigaste hinner med allt de ska göra på de vanliga lektionerna, 
vilket innebär att de kan ägna sig åt fördjupning på den individuella 
tiden. De elever som har svårt för ämnet däremot får mer tid att ägna sig 
åt vissa moment genom att de kan välja individuell tid som förstärkning. 
En lärare som arbetar på en referensskola menar att det verkar bra att 
eleverna kan använda tiden efter egna behov: 

”Man förstår vad det går ut på och går att föredra i många fall, tror jag, att 
ha det så. Nu blir det kanske så att man har fyra timmar matte ordinarie i 
veckan så och det blir några som kanske hålls tillbaka lite grann på 
bekostnad för de svaga. Samtidigt som man kanske inte har den tiden att 
hjälpa de svaga i den utsträckning som man vill. Då kanske de kommer i 
kläm i bägge ändarna. Det är lättare att komma åt ändarna så att säga.” 

Elever i år sju väljer ofta att använda den individuella tiden tillsammans 
med en kamrat. Eleverna törs inte alltid gå ensamma, eftersom det inte är 
säkert att de känner någon. Men ju äldre eleven blir, desto mer styrs 
valen av hänsyn till det som eleven behöver.  

Men lärarna påpekar att många elever väljer vad de ska göra på den 
individuella tiden beroende på vad de har för prov för tillfället. Det 
innebär att vid vissa perioder blir ämnessalarna överfulla och vid andra 
tillfällen är det få elever som är där.  

Kampen om tiden 
Lärarna anser att det inte har blivit någon konkurrens mellan ämnena 
genom medverkan i försöket. Det är ju faktiskt målen som styr vilket 
ämne eleverna väljer att gå på, på den individuella tiden: 

”Alltså jag tycker att vi inte fokuserar på tiden överhuvudtaget. För att de 
har ju de arbetsförmågorna de har och då är det ju målen, inte tiden. Vissa 
når det på en viss tid andra behöver lite längre. De kanske behöver mer av 
UTP-tiden.” 
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Lärarna anser att de ”lämnade bort” så mycket av matematiktiden som de 
ansåg vara rimligt och att de istället måste tänka utifrån målen. Det är ju 
det som är syftet: 

”Det är ju det som är syftet egentligen med hela grejen. Hade man 
samtidigt haft lika mycket tid, då har man ju inte UTP. Då har man ju 
samma tid som innan bara att de får göra själva. Tid som de hade haft 
ändå.” 

Farhågor 
Att hitta ett system där man når alla elever anser lärarna vara svårt. 
Risken är alltid att man tappar några. De största förlorarna i systemet är 
de elever som ligger i ”mitten”: 

”Men de som förlorar mest på detta är just de elever du beskriver. De 
kanske som är ganska duktiga i matten och kanske ligger på ett VG utan 
någon större ansträngning. Alltså de får inte den där extra stimulansen att 
nå upp till ett MVG utan man är nöjd och där man är. De stora vinnarna i 
det här systemet är de allra svagaste och de allra duktigaste, känner jag.”  

En annan aspekt är att det är de motiverade, vetgiriga eleverna som 
vinner på det nya systemet och att det egentligen inte handlar om, om de 
är hög- eller lågpresterande. Av detta följer att de som förlorar är de som 
inte är så motiverade: 

”Men man kan vara motiverad fast man är svag. Helt omotiverade som 
gärna stökar runt om man inte håller dem i ett järngrepp, de har ju svårt i 
det här systemet, tycker jag. Det blir för stor frihet på nåt sätt.” 

Ämnesspecifika frågor 
Ur ämnesmetodiskt perspektiv är det inte så stor skillnad mellan de båda 
lektionsformerna, då flera lärare beskriver att läroboken har en central 
roll i undervisningen oavsett om det är ämnestid eller individuell tid. 
Eleverna arbetar oftast enskilt och ur den aspekten spelar den 
individuella tiden inte så stor roll.  

4.5.3 Sammanfattning 
Försöket har inte påverkat undervisningen i matematik i någon större 
utsträckning. Läroboken styr, enligt eleverna. I läroboken finns kapitel 
och proven baseras på kapitlen. Ibland håller läraren genomgångar under 
ämnestiden. Dessa följs av individuellt räknande som fortsätter på den 
individuella tiden. Det gäller att hinna med boken, som blir garanten för 
att målen är nådda. Eleverna känner trygghet inför gymnasiet. De 
upplever att de är väl förberedda och att de kommer att klara 
matematiken även i fortsättningen. 

Försöket har däremot påverkat tidsanvändningen positivt. De elever som 
har svårt att nå målen kan utnyttja den individuella tiden till att få extratid 
och hjälp med det de har svårt för. Lärarna försöker också att påverka de 
elever som behöver mer tid att välja matematik. Även elever som är 
duktiga i matematik är vinnare i försöket, enligt lärarna. Dessa elever 
väljer att fördjupa sig under den individuella tiden. Eleverna ser olika 
möjligheter att utnyttja den individuella tiden till mer spännande och 
utmanande matematikuppgifter. Om det finns några förlorare så är det 
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mellaneleverna, d.v.s. de elever som ligger på VG och tycker att det 
räcker. Dessa elever väljer kanske andra ämnen.  

Valet att gå till ”matteverkstad” styrs också av proven. Tiden närmast 
före provtillfällena är det fullt i salarna, medan det vid andra tillfällen 
endast är få elever på plats. 

4.6 Moderna språk 
De moderna språken omfattar ämnena franska, spanska och tyska. 
Engelska redovisas i ett separat avsnitt. 

4.6.1 Elevdiskussion 
Eleverna beskriver i sin diskussion av moderna språk hur undervisningen 
delats upp i strikt lärarkontrollerad ämnestid och individuell tid, vilken 
uppfattas som mera möjlig att påverka genom elevernas egna val. Oftast 
är det en viss styrning som gör att eleverna ibland ägnar sin individuella 
tid åt moderna språk. Ofta handlar det om att eleverna tycker att de inte 
hinner med i den takt som läraren sätter upp i ämnestiden, eller att 
eleverna inte klarat prov och tester: 

”När jag gick där så... Jag gick aldrig frivilligt. Det var i så fall om man 
var tvungen att om man skulle göra omprov eller så.” 

Oftast styr läraren vad eleverna gör under individuell tid genom att ange 
vad som ska göras under ämnestiden. De som inte klarar det då tvingas 
att använda den individuella tiden till att ta igen detta: 

”Ja, jag fick hjälp och sen så… Jobba ikapp de andra fick jag göra också.” 

Eleverna berättar också att det är vanligt att läraren motiverar eleven att 
gå till en viss lärare eller ett visst ämne under den individuella tiden 
genom att hänvisa till vad som krävs för att nå betyget Godkänd. 

Under ämnestiden är det lärarledd undervisning som gäller, menar 
eleverna. Här håller läraren ofta genomgångar som sedan påverkar hur 
resten av undervisningen i moderna språk utförs: 

”Man sitter och lyssnar och så.” 

Eleverna hävdar själva att det är de som bestämmer vad som ska ske på 
individuell tid, men att de påverkas mycket av läraren. Ett vanligt motiv, 
förutom betygsdiskussion, är också behovet av att klara givna uppgifter. 
Eleverna tvekar inte inför vad det är som styr deras val: 

”Det vet man: läxa, prov!” 

Trots detta talar de själva om att de har ett eget val att göra. 

När det gäller moderna språk ger inte eleverna uttryck för en medveten 
styrning mot målen. Istället är det lärarens uppgifter och förberedelser av 
läxor och i än högre grad läsning inför prov som är styrande. Samtal med 
mentor och ämneslärare om hur man ligger till i förhållande till framför 
allt ett godkänt betyg i ämnet upplevs också som en faktor som påverkar 
undervisningen mer än målen. 

Diskussionerna med eleverna vittnar om att de ser ämnestiden som den 
del av undervisningen som ger huvuddelen av kunskaperna. Det finns en 
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oro och stökighet på den individuella tiden som gör att rätt koncentration 
inte infinner sig där. Dessutom uppfattar eleverna det som om kunskap 
skapas när läraren håller i lektionen under ämnestiden, till skillnad från 
vad som sker vid det självständiga arbetet under den individuella tiden. 
Det är ingen tvekan om när de lär sig mest, menar eleverna: 

”Lektionerna. Det är helt klart!” 

”Amen, det blir lätt att man mest snackar på verkstäderna” 

De diskuterande eleverna trivs med att ta eget ansvar. Under den 
individuella tiden får de självständigt se till att tiden används på ett 
ansvarsfullt sätt. Eleverna berättar att de uppskattar denna frihet under 
ansvar, men säger samtidigt att det ibland behövs någon form av ramar 
från den undervisande läraren: 

”Han är bra. Han låter en ta eget ansvar och det tycker jag är jättebra.” 

”Det beror helt på lärarna. Det är de som sätter gränsen.” 

Eleverna ser också att olika elever eller elevgrupper har olika förmåga att 
ta det ansvar som krävs för att få ut så mycket som möjligt av den 
individuella tiden. Den grupp som inte kan ta sitt ansvar beskrivs dock 
som liten: 

”Ja, det finns väl några enstaka som inte kan sköta sig, så vissa slänger ut 
dem och så får de gå till en annan verkstad.” 

”Det beror ju på en själv, hur man beter sig. Om man vill jobba 
överhuvudtaget eller om man sitter och pratar.” 

Elevernas slutomdöme om hur försöksverksamheten fungerar för 
undervisningen i moderna språk blir dock positivt: 

”Alltså det är bra för allting. Som typ det skulle inte ha varit bra med 
vanliga lektioner istället.” 

4.6.2 Lärardiskussion 
När det gäller innehållet i undervisningen i moderna språk så finns en hel 
del kritiska röster hos lärarna. Innehållet har förändrats av försöket, 
menar språklärarna: 

”Man har inte någon tid att göra något annat än att just gå igenom det där 
viktigaste så att eleverna kan klara sina självstudier också. Det är mer 
styrt nu allting. ” 

”Att man kanske inte hinner plocka in så mycket roligt i sina lektioner 
som man kanske kunde innan. Men nu har jag i och för sig bara jobbat 
med UTP. Men jag kan tänka mig att det är dom där sista, 40 minuterarna 
som gör att man har tid till det lilla extra på lektionerna. Så just det kan 
jag nog känna.” 

Kraven på lärarna har ökat genom medverkan i försöket. Den enskilda 
eleven synliggörs mer och det innebär att man som enskild lärare måste 
tillgodose alla elevers behov på ett bättre sätt än tidigare: 

”Det känns som att beroende på, från svaga till starka elever ändå får 
möjlighet att fördjupa sig i det dom vill på UTP-tid. Däremot ställer det 
större krav på läraren att fixa fram det materialet så att dom kan jobba 
självständigt med det på UTP. Eller mer självständigt, i alla fall än på 
vanliga lektioner. Men möjligheten finns ju till fördjupning men det 
ställer krav.” 
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Lärarna uttrycker också att undervisningen på den individuella tiden 
måste bygga på en hög grad av självständighet från elevernas sida och att 
detta självklart får konsekvenser för lärarnas arbete: 

”Det är ju bara självständigt arbete som funkar då va” 

”Det känns ju som att det blir mycket hålla koll, och ingen undervisning, 
utan det blir ju ’sitt på din plats, var tyst, stör inte’.” 

Lärarna menar också att det ibland kan vara praktiska saker som lägger 
krokben för arbetet: 

”Det kan ju va att praktiska saker, att det finns lexikon i salarna dom har 
sina lektioner. Och då är det väldigt svårt för dom att jobba självständigt.” 

Lärarna funderar också över hur de ska organisera träningen av det 
kommunikativa momentet i språkundervisningen. Ibland finns inte heller 
grupprum att tillgå och det innebär svårigheter, menar lärarna. Ett annat 
problem är att olika moderna språk ofta schemaläggs som om det vore ett 
och samma ämne. Detta påverkar undervisningen: 

”Vi har ju språkverkstad: svenska, engelska och tyska, franska och 
spanska. ” 

”Om det var jag som var i det rummet då. Jag är spansklärare. Jag kan 
inte hjälpa dom så himla mycket med tyska.” 

”Eftersom att jag är spansklärare, vill jag jobba med spanskan, kanske 
inte med tyskan. Utan som lärare då vill jag syssla med mitt ÄMNE. Och 
sedan blir det ju så att jag tar andra ämnen varje vecka.” 

När lärarna i moderna språk jämför hur deras ämnen påverkas av 
deltagandet i försöksverksamheten, ger de en bild av att försöket inte 
motsvarat förväntningarna: 

”Jag hade nog en positivare syn på UTP kan jag säga innan. Det fanns 
helt andra saker jag kunde göra på sådana timmar. Men jag har ju ändrat 
mig i det här fallet, för dels går timmar bort från ordinarie undervisning. 
Det kanske är andra lärare då som har dom här grupperna. Dom 
grupperna är större, då känner jag, varför gör vi så? Vi kan inte fördjupa 
oss, vi har elever vi inte känner, elever med andra lärare.” 

Målstyrning 
Språklärarna uttrycker inte direkt att det är målen som styr skolans 
verksamhet. Lärarna beskriver att det är elevernas behov som styr: 

”Egentligen är det så att eleverna själva väljer.” 

”Samtidigt kan det ju vara någon som inte behöver välja exempelvis språk 
eller matte för att man har kommit väldigt långt. Då går man ju inte in och 
säger att nu måste du välja matte, för att det har du inte gjort på fem 
veckor. Det gör man ju inte då.” 

Lärarna pekar också på att det är vanligt att mentorn har en dialog med 
sina elever och på så sätt styr verksamheten: 

”Handledaren har en diskussion med eleven.” 

”Dom ska välja efter sina egna behov, med klasslärarna, dom finns ju där 
varje dag.” 

Ytterligare en koppling till målstyrning framkommer då lärarna hävdar 
att undervisningen ofta styrs av kraven för ett godkänt betyg. Detta mål 
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tycks vara överordnat andra mål, men också överordnat elevernas egna 
val: 

”Så fort det är så att eleven får icke godkänd i ett ämne eller sänker sig så 
går ju handledaren in och styr upp.” 

Den här typen av styrning, som utgår från att en elev har svårigheter med 
undervisningen, tycks ofta påverka lärarna att skapa särskilda 
undervisningssituationer: 

”Elever som har svårt för någonting, tyska t.ex., kallar jag dom till ett 
UTP-pass så jobbar jag bara med dom under hela UTP-passet. Så att dom 
hänger med mer på dom vanliga lektionerna sen. Som dom kanske inte 
skulle ha gjort annars.” 

”Jag har ju ett par killar i spanska då som har gett upp i princip och dom 
går i åttan. Dom tänker inte läsa mer men dom tänker ha kvar det för att få 
sitt betyg. Och det är klart att det kan bli en vinst för sådana eller om jag 
kan få sitta med dom.” 

Elevernas tidsanvändning 
Språklärarna ger i materialet en bild av att eleverna både använder tiden 
på positiva och negativa sätt. Enligt lärarna klarar inte alla elever att 
hantera den relativa friheten i ett sådant här system: 

”Men det är många som flyter omkring på UTP, det är många som inte 
gör något på UTP.” 

Ofta uttrycks en oro över att eleverna inte ska klara av att koncentrera sig 
på skolarbetet, utan lockas att istället vara ”sociala” i överkant: 

”För så träffar man dom man inte träffar annars och då kan man prata 
under den tiden. Det får man ju ändå inte betyg i, så det är ju en lite annan 
situation. Men just det här att det bara blir det sociala, och ’vad skall vi 
göra i helgen’, och sedan göra man läxan hemma, och då har man 
verkligen förlorat den undervisningstiden.” 

Just att läxläsning utgör en del av elevernas tidsanvändning diskuteras 
flitigt av språklärarna: 

”Och om dom utnyttjar den till att göra läxan, kan dom få hjälp i 
klassrummet då? Får dom det då, om man tänker sig att jag går dit i form 
av tysklärare och då har jag elever som har spanska där.” 

”Jag tycker att det har blivit en flopp, att dom utnyttjar UTP:n till att göra 
läxor. Man kan tänka så också, visst att göra läxor är bra, men för mig får 
dom en kontinuitet i språket när dom gör läxan hemma.” 

Men det finns också positiva röster bland lärarna som ser fördelar och 
möjligheter med en organisation som inte styrs av en nationell timplan:  

”Och det kan vara positivt också faktiskt, så man kan hjälpa varandra 
mellan årskurserna, så det är inte bara negativt så va.” 

”Men samtidigt känner jag att dom svaga, dom andra eleverna dom 
känner jag att jag delvis har större möjlighet att hjälpa nu, att jag inte 
hinner med dom på mina språklektioner men att jag kan kalla dom på 
UTP.” 

Det finns en flexibilitet i systemet som gör att det blir lättare att 
tillgodose den enskilda elevens behov. Genom att eleverna hjälper 
varandra når de ju andra strävansmål än de rent ämnesmässiga, menar 
lärarna.  
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Kampen om tiden 
Lärarna i moderna språk känner sig inte som om de vore indragna i 
någon kamp om tiden i skolan, åtminstone inte i någon högre grad:  

”Nej, det är svårt att konkurrera när dom vet att dom kan välja bort 
spanska, franska, tyska, när dom ligger risigt i svenska. Om någon ligger 
risigt i svenska, det är klart att dom skall välja det. Speciellt om dom 
ligger risigt till i både engelska och spanska.” 

Däremot menar de att undervisningen i språk förlorar tid när timmar 
flyttas till elevens valbara tid: 

”Om man hade varit garanterad den tiden, i ett annat system så hade det 
varit helt okej.  För vissa blir det ju verkligen att dom missar den här 
timmen varje vecka som språk, om dom aldrig väljer det så går dom miste 
om en timme i veckan.” 

”Då har det ändå tagits en timme ifrån språket.” 

Eftersom de behörighetsgivande ämnena har hög prioritet för de allra 
flesta elever kan det innebära att vissa elever förlorar tid i moderna språk. 
Det är ett problem som måste lyftas, anser lärarna. 

Farhågor 
Lärarna i moderna språk är mycket fundersamma och försiktiga i sin 
inställning till att permanenta försöket i hela grundskolan. Särskilt märks 
det när de diskuterar i vilket tempo en eventuell förändring skulle ske. 
Vissa lärare påpekar vinsten med att göra en successiv övergång från en 
skola med en nationell timplan till en som inte har det: 

”Kanske inte varje dag utan att man till en viss del jobbar med UTP. Man 
väljer t.ex. elevens val till den tiden. För det känns ju väldigt drastiskt att 
gå från ena sidan och sedan vända överallt. Och då tror jag att många kan 
falla igenom. För att lärarna har ju inte heller full koll på hur det ska 
fungera. Och vad som är bäst.” 

Lärarna efterlyser också mer av centrala direktiv eller råd som stöd för att 
underlätta ett eventuellt införande av en timplanefri skola: 

”Ja, jag undrar om det nu blir så här, lämnas det öppet åt skolan att 
organisera det här? För gör vi så, så känns det ju som att det tar mycket, 
mycket tid, att ordna upp systemet då. För jag har ju kollat det här på två 
olika skolor då, med olika system och jag känner ju att någonting som 
krävs för oss lärare och elever är ju strikta direktiv. Alltså regler för vad 
vi skall göra, och det skall ju då var utarbetat av dom som har testat det 
här.” 

Ämnesspecifika frågor 
Lärarna uttrycker att det ställs särskilda krav på undervisningen i 
moderna språk när det gäller möjligheterna att genomföra 
kommunikationsövningar. Detta kan, enligt lärarna, innebära problem när 
man under den individuella tiden kräver både självständighet och relativ 
tystnad från eleverna: 

”I SO så får dom ett papper, med kriterier för G, VG, sen läser dom 
texten. Jobbar dom själva. Producerar lite. Men på språk har vi olika 
moment, kommunikation, hörövningar.” 

”Det måste också innebära att det blir helt tysta aktiviteter om det sitter 
elever med olika språk i samma klassrum. Om det är stora grupper. Den 
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där paraktiviteten, den muntliga delen som man har i vanliga klassrummet 
dämpas väldigt mycket av det där.” 

Variationen minskar i och med att det är olika faktorer som begränsar 
både form och innehåll. Här är lärarna överens om att det krävs många 
diskussioner om hur man på olika sätt kan utveckla organisationen till att 
främja variationsmöjligheten.   

4.6.3 Sammanfattning 
Lärarna styr innehållet i såväl ämnestiden som den individuella tiden. 
Under ämnestiden går läraren igenom vad som ska göras. Om eleverna 
inte hinner med allt fortsätter arbetet under den individuella tiden. Denna 
tid används således till att hinna ikapp, men också till att bli godkänd på 
de prov och tester som eleverna inte har klarat tidigare. Det är ofta 
handledaren som genom att hänvisa till betygskriterier påverkar eleverna 
att välja ”språkverkstad”.  

”Språkverkstaden” kan vara stökig, när många elever är samlade i samma 
klassrum och detta gör det svårt att koncentrera sig. Lärarna menar också 
att det är fel att blanda elever med olika språkval i samma rum. Det 
händer att t.ex. spanskläraren förväntas hjälpa till med tyska.  

Försöket har flera negativa konsekvenser, enligt lärarna. Det har blivit 
ont om tid och det finns inte längre utrymme att plocka in något roligt. 
De kommunikativa momenten blir lidande och den individuella tiden 
handlar mindre om att hjälpa enskilda elever och mer om att hålla koll på 
att det blir arbetsro. Av eleverna krävs det en självständighet som de inte 
alltid klarar av. Det finns ett antal elever som flyter omkring och blir 
sociala i överkant.  

Det som är positivt är att elevernas individuella behov blir mer synligt. 
Elever som behöver mycket hjälp kan kallas till lektioner där läraren får 
möjlighet att sitta ner med enskilda elever och gå igenom det som de har 
svårt för. Eleverna kan också hjälpa varandra över årskurserna.  

Eleverna trivs med att ta eget ansvar och trots att de anser att de lär sig 
mest under ämnestiden är de positiva till försöket.  

Lärarna efterfrågar strikta direktiv och ifrågasätter om det är öppet för 
skolan att organisera undervisningen utan timplan. 

4.7 Musik 
På den ena deltagande skolan har musikämnet lämnat tid till den 
gemensamma potten. Eleverna kan där välja mellan ”kör- eller 
scenverkstad”. På den andra deltagande skolan står musikämnet utanför. 

4.7.1 Elevdiskussion 
Eleverna anser att det är bra att det finns någon form av valmöjlighet i 
musikämnet. De elever som är intresserade av musik måste kunna välja 
detta på den individuella tiden. Men de är ense om att musikämnet aldrig 
skulle kunna vara med i försöket på samma villkor som andra ämnen, 
d.v.s. att eleverna kommer till lektionen och har med sig sina egna 
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specifika fördjupningsuppgifter. Skälet till detta är att ämnet är praktiskt, 
enligt eleverna:   

”Det går ju inte att blanda årskurser och sådant  och det funkar inte att tre 
olika årskurser ska ha samspel samtidigt med tre olika låtar.” 

”De skulle ju ha olika låtar att träna på och någon skulle spela gitarr och 
någon keyboard och någon trummor.” 

Då musikämnet i stor utsträckning är av praktisk karaktär, förekommer 
inte regelrätta prov i någon större omfattning. Enligt eleverna har man 
inte så stor användning av den individuella tiden i musik eftersom denna 
tid ofta används till förberedelser inför prov.  

Under diskussionen framkommer att eleverna inte uppfattar musikämnet 
som ett så viktigt ämne och de anser att det inte är några svårigheter att 
uppnå målen under ämneslektionerna. Därför finns det heller inget skäl 
till att gå på den individuella tiden för att fördjupa sina ämneskunskaper. 
Längre fram i diskussionen uppenbaras dock att eleverna inte är så 
medvetna om att det finns mål i musikämnet och då inte heller hur dessa 
är formulerade. Eleverna antyder fortsättningsvis att om de vill fördjupa 
sina ämneskunskaper får de gå andra vägar än de som erbjuds i skolan: 

”Gå och ta kurser eller nåt sånt.”  

Om musikämnet var med i försöket i större utsträckning skulle eleverna 
gå på den individuella tiden bara om de inte har något annat att göra eller 
om de tycker att ämnet är roligt. Men de önskar dock att det skulle gå att 
exempelvis lära sig att spela något instrument i skolan.  

I slutet på diskussionen framkommer att eleverna vill att musikämnet ska 
vara valbart på den individuella tiden, men att dessa lektioner skulle vara 
uppbyggda på ett speciellt sätt. Lektionerna skulle vara tematiserade så 
att de elever som valde att ha musik skulle syssla med samma sak oavsett 
ålder. 

4.7.2 Lärardiskussion 
Ämnet deltar inte i försöket på samma sätt som övriga ämnen. Eleverna 
kan visserligen välja ”kör- eller scenverkstad”, men dessa val görs för en 
längre period och ingår därför inte i veckoplaneringen. Av denna 
anledning är nedanstående avsnitt strukturerat på ett annorlunda sätt än 
övriga.  

Varför är inte ämnet med? 
Inte någon av lärarna anser att det egentligen finns någon anledning att 
ha med musikämnet i försöket. Eftersom musik inte har så hög status 
bland skolans ämnen, enligt lärarna, skulle en medverkan förmodligen 
betyda att musikämnet skulle förlora på att vara med: 

”Så musiken vinner inte på att man tar tid ifrån musiken. Och då hamnar 
vi ju på jättelite tid som vi ska kunna lära dem vårt kulturarv och den 
sociala träningen och allt det sociala samspelet vad det gäller musik. Och 
det är ju jättestort.” 

En kamp mellan ämnena skulle säkert uppkomma och lärarna är 
övertygade om att musikämnet inte skulle vinna den kampen: 
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”Och den risken kan ju öka, eftersom musikämnet är litet och man är 
ensam som lärare, och har svårt att hävda sig mot dom tunga ämnena.” 

Men, fortsätter lärarna: 
”Fast det beror ju på vem som väljer. Om eleven får välja själv så behöver 
inte musiken komma längst ned.” 

Skulle det kunna vara med? Hinder och möjligheter? 
Lärarna anser att en medverkan inte skulle kunna lösas rent 
organisatoriskt, och att det med stor säkerhet skulle bli ”fel” elever som 
valde musik: 

”Men det är ju det som är problemet kanske, att fel elever kanske väljer 
musik, eller de… när de kommer dit vill alla spela trummor, till 
exempel.” 

När eleven kommer till den individuella tiden för att fördjupa sig i ämnet 
har de förhoppningsvis en tanke om vad de vill fördjupa sig i. 
Exempelvis kan det handla om att de vill bli bättre på att spela gitarr: 

”Och då kanske det är fem till som vill spela på just den gitarren 
samtidigt, som också har tydliga idéer varför. Dom har alltså tydliga idéer 
för vad dom vill göra när dom kommer dit. Och det finns inte den 
möjligheten, att ge alla det dom vill göra när dom kommer dit.” 

De som verkligen skulle behöva träna, de kommer aldrig att välja musik, 
anser lärarna. Om det är en elev som har problem i andra ämnen också så 
väljer eleven de ämnena på den individuella tiden. Lärarna tror att det 
nog blir svårt att motivera eleven till att exempelvis ”fördjupa sig i 
Mozart”.  

Ett annat hinder är att eleverna håller på med så olika saker och musik är 
ett ämne som bygger på ljud. För att det skulle fungera måste man ha 
flera grupprum så att eleverna inte stör varandra. 

Det är en stor skillnad mellan teoretiska och praktiska ämnen, anser 
lärarna. I musiken, som lärarna betecknar som ett färdighetsämne, 
behöver eleverna tid för att lära sig något: 

”Teoretiskt då pluggar du ju in en grej, men här måste du ju öva, alltså 
praktisk färdighet hela tiden.” 

”I de teoretiska ämnena kan ju en elev jobba jättemycket hemma, dom 
kan ju jobba undan mycket hemma. Hur ska dom kunna göra det, på dom 
här instrumenten hemma? Det går ju inte. Det är ju några som är lyckliga 
då och har en gitarr kanske, eller ett keyboard. Men vi gör ju huvuddelen 
av arbetet på lektionerna.” 

I tider av nedskärningar är det viktigt att värna om ämnet. I många 
kommuner har man obehöriga lärare och de kan kanske inte alltid göra 
sig gällande. Då kan tid vara ett sätt att försvara ämnet: 

”Men riskerna finns ju att ett litet ämne, som dessutom är praktiskt-
estetiskt måste man ju värna lite extra om, för att det inte skall försvinna i 
den teoretiska massan. Speciellt som vi har det här med svenska-, matte-, 
engelskatvånget.” 

Konsekvenser av utanförskapet 
Av ovan givna skäl anser alla deltagande lärare att det i dagsläget inte är 
någon nackdel att musikämnet inte medverkar i försöket: 



 

 44

”Det bättre att man kan ha tydlig tid med planerade lektioner, och inte 
blanda in musiken i UTP.” 

Men om skolan skulle införa en mer tematiserad undervisning, skulle nog 
musikämnet hamna lite vid sidan om, menar lärarna. I ett sådant läge kan 
det finnas skäl att omvärdera de ståndpunkter man har idag. Lärarna 
understryker dock att de inte vill vara ett ämne som ”hjälper upp” andra 
ämnen: 

”Vi ställer inte upp på det, att vara en hjälpgubbe, för det är ju det, det 
gäller. Att vara ett litet trevligt komplement alltså, när man läser om 
någonting.” 

4.7.3 Sammanfattning 
Musikämnet är endast involverat i den individuella tiden för de elever 
som har valt ”kör- eller scenverkstad”.  

Såväl elever som lärare kan inte finna någon anledning till att ämnet 
skulle ta aktiv del i försöket. Om arbetet blir mer tematiskt skulle ämnet 
kunna delta i olika temaarbeten, men inte som hjälpämne. Lärarna 
förklarar att ett deltagande i försöket skulle innebära att ämnet lämnar tid, 
men att eleverna inte kommer att kunna välja ämnet på den individuella 
tiden. Enligt lärarna finns en rad hinder. Alla kan inte spela på samma 
instrument, eleverna från olika skolår kan inte spela samtidigt, det finns 
för få grupprum o.s.v. 

Både elever och lärare finner många skäl att välja andra ämnen än musik. 
Eleverna är inte medvetna om att det finns mål i ämnet samtidigt som de 
menar att det inte är svårt att nå målen på lektionerna. Det finns inga prov 
och knappast någon teoretisk kunskap som kan vara anledning till att 
välja musik under den individuella tiden, enligt eleverna.. Lärarna menar 
å andra sidan att det är svårt att motiver eleverna att t.ex. fördjupa sig i 
Mozart.  

Eleverna har emellertid idéer om vad de skulle kunna göra om ämnet 
fanns med i försöket. Någon tycker att det skulle vara roligt att lära sig att 
spela ett instrument, medan en annan elev menar att lektionerna skulle 
kunna tematiseras så att eleverna oavsett ålder sysslar med samma saker 
och innehåll. 

4.8 Naturorienterande ämnen 
Diskussionerna om NO-ämnena omfattade biologi, fysik, kemi och 
teknik. 

4.8.1 Elevdiskussion 
Eleverna börjar med att beskriva hur NO-lektionernas innehåll 
organiseras på ämnestid respektive individuell tid. De förklarar att 
ämnestiden oftast är lärarledd vilket innebär att läraren mest har 
genomgångar av olika avsnitt. Läraren strukturerar och visar på ”röda 
trådar” och poängterar det som är särskilt viktigt. Elevernas uppgift blir 
till stor del att skriva av det läraren säger eller skriver på tavlan. De ser 
detta som något positivt: 

”Man lär sig mycket.” 
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”Det ger en helhet då.” 

Den individuella tiden däremot är mer elevstyrd, men innehållet utgår 
oftast från det man gjort på ämnestiden. Läraren ger ett antal 
valmöjligheter som eleverna har att ta ställning till. Motiven till att välja 
ett ämne att gå till på den individuella tiden kan vara flera, men ett 
kommande prov finns som ett övergripande motiv: 

”Man kan plugga på verkstäderna innan proven och så.” 

Ytterligare motiv kan vara att eleverna exempelvis har varit sjuka och 
behöver ta igen något eller att de har fått instuderingsfrågor av läraren att 
arbeta med.  

Oftast är ämnesinnehållet teoretiskt, vilket innebär att laborationer 
förekommer i relativt liten utsträckning:   

”Max en per månad.” 

Dessa äger för det mesta rum på ämnestiden, men läraren kan också 
”boka” en klass för att ha en laboration på den individuella tiden. Det 
förekommer dock inte så ofta. 

Inflytandet över ämnesinnehållet är inte så stort, enligt eleverna. Läraren 
bestämmer de olika valmöjligheter som finns och utifrån det gör eleven 
sedan sitt val. Eleverna upplever inte att de kan vara med och påverka 
vad ämnet ska handla om: 

”Det är ju förutbestämt.” 

I så fall handlar det om att få utökad tid: 
”Om vi har mycket att göra kan vi få uppskjutet provdatum liksom, eller 
inställda läxor kanske.”  

Eleverna menar att de inte är så medvetna om de mål som finns i 
kursplanen. De menar att när de är färdiga med ett område så har de 
också nått målen i kursplanen som gäller just det området. Någon oro 
inför gymnasiet upplever inte eleverna. De är förvissade om att deras 
kunskaper räcker både i gymnasiet och för ett liv i samhället i stort. 

Eleverna anser att de i stort vet hur de ligger till i ämnet. Det är mentorn 
som ska upplysa eleven om vad som behöver göras, men i år 9 klarar sig 
de flesta själva: 

”Han säger typ, du BÖR göra det och det/…/man fattar själv vad man 
behöver göra.” 

Föräldrarnas inflytande är heller inte så stort i år 9. Det handlar mer om 
information med avsikt att ge föräldrarna kunskap om i vilken grad deras 
barn når målen i de enskilda ämnena. 

Eleverna diskuterar kunskapsinnehållet på lektionerna och kommer 
överens om att det är på ämneslektionerna de lär sig det mesta eftersom 
det är då läraren går igenom det viktiga. Uppgifter som går ut på att 
eleverna själva ska söka fakta s.k. ”forskning” förekommer inte så ofta, 
menar eleverna, inte heller att träna sig i kritiskt tänkande eller att 
argumentera för eller emot något speciellt. Eleverna kommer överens om 
att vid den typen av uppgifter lär de sig något annat än vid mer lärarledd 
undervisning, exempelvis: 
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”Ja, man får ju lära sig att leta på olika ställen om man skall söka efter 
något.” 

När och om den här typen av undervisning förekommer är det främst i 
slutet på terminen. 

Kriterier för att kunna tillgodogöra sig det här systemet är att man kan ta 
eget initiativ och att man kan arbeta självständigt, menar eleverna. Det är 
också viktigt att man kan koncentrera sig på den individuella tiden då det 
ofta är pratigt på dessa lektioner. Kan man inte det så blir det väldigt 
mycket hemarbete: 

”Det är ju mycket mer än man tror när man väl sitter där sedan.” 

Flera elever vittnar om att det är svårt att fokusera på uppgiften när 
kamraterna väsnas runt omkring, att det är lätt att hänga med kamraterna. 
Men om man vill kan man flytta eller säga åt kamraterna att vara tysta. 

Eleverna är eniga om att det är lättare att koncentrera sig på 
ämneslektionerna eftersom läraren håller i lektionen på ett tydligare sätt 
då. Ett annat skäl är att alla elever oftast håller på med samma sak, vilket 
underlättar fokuseringen. På den individuella tiden däremot kan eleverna 
hålla på med helt skilda saker: 

”På verkstäderna är det ju blandat också, så vissa måste ju prata högt och 
vissa måste ju plugga.” 

Eftersom innehållet i den individuella tiden oftast består av eget arbete 
har eleverna lättare att tappa koncentrationen och börja prata om privata 
saker och det innebär att ljudvolymen ytterligare höjs. Om eleven inte är 
så motiverad av uppgiften minskar koncentrationen i än högre grad. 

Men det finns också individuell tid till de elever som måste ha tyst 
omkring sig. De går till speciella rum där de kan få hjälp med allt: 

”Dom sitter typ i ett lugnt rum i en soffa och pluggar istället för att sitta i 
en bänk.” 

Orkar eleverna inte att jobba med de teoretiska ämnena en dag kan de 
välja ett praktiskt ämne istället. Eleverna knyter ihop diskussionen med 
att säga att egentligen passar det här systemet alla elever, eftersom det 
finns olika vägar att gå på den individuella tiden.  

Eleverna anser att de så småningom lär sig att ta ansvar. De kopplar ihop 
begreppet med betyg, vilket innebär att om de ännu inte uppnått målen i 
ett ämne måste de ta ansvar och läsa så att de får ett bra betyg. Men de 
påpekar att de inte får någon hjälp angående hur man gör när man tar 
ansvar. Läraren anser att det är självklart att eleverna vet hur de gör när 
de tar ansvar.  

”Jag tror att han tror att vi vet det.” 

4.8.2 Lärardiskussion 
Några av lärarna anser att det blivit en viss förändring av ämnesinnehållet 
genom medverkan i försöket. Vissa delar går förlorade i och med att den 
lärarledda undervisningen minskat: 

”Ja, i och med att dom schemalagda timmarna har blivit färre då så 
innebär det att demonstrationsförsök och såna saker… Det finns liksom 
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inte riktigt tid till det. För såna saker kan man inte riktigt göra på en 
verkstad då som vi har. Vi har inte dom resurserna i alla fall att kunna 
göra det.”  

Andra lärare håller inte riktigt med, utan beskriver det mer som en 
planeringsfråga: 

”Fast jag håller inte med om det riktigt. Det kan bli så. Men det beror lite 
på hur man har planerat UTP. Om man har möjlighet att göra till exempel, 
att man kan få labba på UTP-tid, då kan ju dom som vill göra det. Dom 
som är intresserade. Alla kanske inte kan få det va, men dom som är 
intresserade, dom kan få möjlighet att göra det där då.” 

Lärarna diskuterar vidare runt eventuella förändringar av 
undervisningsformerna sedan försöket infördes: 

”Det blir ju ofta en förlängning av den vanliga undervisningen. Det som 
de arbetar med på UTP: n då va.” 

”Det kanske är det här arbetet när alla satt i ett klassrum och arbetade tyst 
och lugnt. Det har flyttats till UTP: n istället. Så att det alltså blir en 
förlängning av den vanliga undervisningen.” 

Egentligen används inte den individuella tiden i den utsträckning som 
den skulle kunna göras, anser lärarna. Genom att ha gemensamma 
diskussioner på den egna skolan kan undervisningen utvecklas: 

”Om man skulle vilja använda UTP eller verkstadstiden då till mer, så 
här, samarbete mellan ämnena, då skulle det behövas mera arbete mellan 
lärare. Jag skulle nog önska att man använde den tiden till mera sådana 
här samprojekt.” 

”Men då behöver vi ju den tiden som finns emellan och den finns ju inte 
va.” 

Vissa lärare är rädda för att det blir för mycket ytkunskaper eftersom den 
lärarstyrda tiden minskat. Det är mycket som ska ventileras på de 
ämnesbundna lektionerna. Ett sätt att undvika stress är att sovra i stoffet: 

”Nej, alltså, jag tycker inte att det är så. Jag tycker fortfarande att man kan 
motverka det genom att man kan låta dom moment man verkligen jobbar 
med… Man kan låta dom tränga djupare in. Så blir det varken stress eller 
ytliga kunskaper, man får sakna vissa bitar helt och hållet istället.” 

Ett krav som man har på några av försöksskolorna är att de olika 
kursplanemålen ska hinnas med på ämneslektionerna och det upplevs 
emellanåt som stressande:  

”Det är ju målen i våra kursplaner, och att nå dom då. Och som vi har 
bestämt det då, så ska man inte behöva välja någon UTP, utan man ska 
kunna nå dom målen för godkänt ändå va. Utan ett krav på att man måste 
välja UTP då, om man är normalelev.” 

”Och det är ju ett krav på att man måste få med alla bitarna i den normala 
undervisningen, och då kan det bli tight.” 

Målstyrning 
Det finns flera vägar att gå i arbetet med att bestämma sig för vilka 
moment som ska ingå i ämnesundervisningen, menar lärarna. Ett är att 
man tillsammans med eleverna fördjupar sig i kursplanemålen: 

”Det är ju en kommunikation där, antingen gör vi dom tillsammans, eller 
ibland så gör jag dom själv. Men det får ju vara inom ramen för 
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kursplanen i alla fall, men jag tycker det finns ju mål att välja i alla fall. 
Och jag tycker vi går rätt mycket på tradition och vad vi brukar göra och 
vad läroböckerna innehåller.” 

Eftersom kursplanemålen ofta är tolkningsbara innebär det att man som 
lärare egentligen har stor frihet att bestämma ämnesinnehållet, men man 
utnyttjar inte alltid den friheten som lärare: 

”Det ju ändå rätt stor frihet i målen, och jag tror att mycket går på 
tradition och rutin.” 

Flera lärare hävdar att det fortfarande är läromedlen som i mångt och 
mycket styr ämnesinnehållet. 

I och med att tiden på många sätt har försvunnit som ramfaktor, innebär 
det att lärarna också vågar ifrågasätta annat: 

”Ja, det tycker jag är litet med i det här systemet att man tänker litet friare. 
Man blir nästan tvungen att tänka friare, tänka litet nya banor. Men det 
kanske är en första effekt.”  

En vinst som lärarna ser är att eleverna blivit mer medvetna om målen 
och utifrån dessa kan de sedan göra sina val: 

”Det tror jag absolut. Det tror jag är jättestor skillnad. Vi blir ju tvungna 
att precisera målen mera, på ett bättre sätt, det är vi tvungna att göra. Det 
har ju blivit så.” 

I diskussionen framkommer att målen ofta likställs med betygskriterierna 
för ämnet. Dessa resonerar lärarna kring tillsammans med eleverna: 

”De får ju veta precis vad som krävs för G, VG och så. Vad som krävs för 
MVG.” 

Utifrån dessa diskussioner bestämmer sig många elever sedan för vilken 
nivå de vill lägga sig på: 

”Och då ställer de själva in siktet då va. Och siktar man på VG så krävs 
det ju att man väljer några UTP-pass och ligger i och jobbar hemma och 
så.”  

Elevernas tidsanvändning 
I alla system finns det vinnare och förlorare. Vinsterna med detta försök 
är att det blir mer fritt tänkande och eget ansvar. Men alla elever kan inte 
välja själva, enligt lärarna: 

”Alltså de får ju välja själva. Men om det till exempel är sådana som har 
åtgärdsprogram, då kan man ju lägga in i åtgärdsprogrammet att man ska 
välja ett speciellt ämne då ett par gånger i veckan. Det får ju inte bli för 
kostsamt bara. Bara inte andra ämnen blir lidande så kan man ju styra det 
med sådana som har problem.” 

”Och de som har det tillräckligt jobbigt har ju då all sin UTP styrd. Det är 
ju läraren som bestämmer att nu har du matte. Tisdag har du SO, och så 
vidare.” 

Ibland är det inte så många elever i klassrummet på den individuella 
tiden. Då finns det möjlighet att hjälpa de elever som behöver få extra 
hjälp, vilket inte alls finns i samma utsträckning på de ordinarie 
lektionerna: 

”Det är ju en bra möjlighet att göra det där, särskilt om man har, råkar ha 
en verkstad med få elever då, typ bara tio stycken då. Det är ju guldläge.” 
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På den individuella tiden ser lärarna sig själva mer som handledare, som 
ska finnas till hands om eleverna behöver hjälp. Av detta följer att dessa 
inte känner sig så stressade på dessa lektioner som på de ämnesbundna då 
läraren planerat att vissa moment ska hinnas med: 

”Ja, det är väl litet med de förväntningar man har på sådan tid att då 
jobbar man självständigt med hjälp utav läraren. Och får man då bli kvar 
lång tid vid någon så känns inte det så störande som det gör annars.”  

För de allra flesta elever fungerar försöket bra, men för en grupp elever 
kan försöket försämra lärandet, anser lärarna:  

”De som har svårt att koncentrera sig när det är mycket folk och som inte 
kan ta det… Alltså som inte kan få sig själva att sätta sig ned och jobba, 
de blir lidande. Inte de som är svaga, de kan få hjälp på UTP. De sitter ju 
ofta. Alltså om man har svårt med ett ämne så kan man få extrahjälp.” 

De okoncentrerade eleverna behöver mer struktur i sin skolvardag: 
”De behöver väldigt strukturerat, va. Det behöver allting så här, indelat. 
Och det blir det ju inte på UTP: n för där ska det ju vara fritt. Det ska vara 
flexibelt. Man ska få välja, och det gynnar ju inte den typen av elever. De 
behöver ju ha inrutat. Att du skall göra såhär och såhär. Och det är det ju 
inte där, va. Och det är ju inte meningen att det ska vara så heller va.” 

Här kan handledarna tillsammans med ämneslärarna hjälpas åt för att 
hitta olika former av stödstrukturer åt den elev som behöver ”stadgas 
upp”. Men många gånger försvinner dessa elever i mängden, menar 
lärarna. 

Kampen om tiden 
Alla ämnen på en skola behöver inte släppa tid till den gemensamma 
potten. Men bland de ämnen som gör det kan det emellanåt upplevas en 
konkurrens emellan ämnena, menar lärarna. Men då finns det åtgärder 
mot det: 

”I så fall kan man höja ribban och alltså, ta mer för sig, tror jag helt 
enkelt. Se till att det blir fler NO-uppgifter som man matar med. Det går 
att ta igen det så va.” 

Det viktigaste är ändå att man tror på den pedagogiska idén bakom 
försöket: 

”Jag tror att skolan som sådan kan vinna på det. Men om ämnen specifikt 
vinner eller förlorar tycker jag inte känns som något jag går och bekymrar 
mig för utan det känns som ett sunt sätt att jobba, det känns friare.” 

Lärarna fortsätter med att det förmodligen jämnar ut sig i längden: 
”Jag tror att i stort sett så vinner alla elever på det. Sedan så kanske något 
ämne förlorar litet något år, något annat ett annat år. Men på helheten så 
tror jag inte att det blir så stor skillnad, det tror jag inte.” 

Farhågor 
En lärare som undervisar i teknik och arbetar på en skola som inte är med 
i försöket oroar sig över ämnets fortlevnad i en timplanefri skola. Då 
ämnet är litet kan resultatet bli att det kommer att ingå som olika moment 
i de andra ämnena: 

”Det beror på vad som händer sedan, om det blir timplanelöst. Om jag 
bara kan försvara mitt ämne så att det inte går upp till andra ämnen till 
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exempel. För jag vill ha ämnet kvar, eftersom det finns en kursplan i 
ämnet som är ganska så avancerad.”  

Ämnesspecifika frågor 
Lärarna beskriver svårigheten att laborera på den individuella tiden, 
eftersom det är svårt att organisera laborationer i åldersblandade grupper. 
Åldersblandningen innebär att eleverna har kommit olika långt i ämnet 
och innehåll blir därför heterogent. 

Ett annat skäl till att eleverna oftast inte kan laborera på den individuella 
tiden är att man inte har ändamålsenliga lokaler: 

”Vi har bara en NO-sal. Så det är mest teoretisk NO på verkstadstiden, va. 
Det går inte att göra demonstrationer och laborationer särskilt mycket om 
än alls. Och då blir det ju arbetsuppgifter och så som man får jobba med.” 

4.8.3 Sammanfattning 
Ämnestiden i NO-ämnena ägnas åt lärarledd undervisning. Det är vanligt 
att läraren har genomgångar och skriver på tavlan, medan eleverna 
lyssnar och skriver av tavlan. Lärarna visar på strukturer och röda trådar, 
vilket uppskattas av eleverna som menar att de lär sig mest på 
ämnestiden. Eleverna är trygga inför gymnasiet med avseende på 
kunskaper i NO-ämnena. De menar att de vet hur de ligger till i ämnena. 
De vet emellertid inte vilka mål de ska ha uppnått, utan tror att målen är 
nådda då de är färdiga med det område som lärarna har sagt ska 
genomföras. 

Den individuella tiden använder eleverna till att göra färdigt och ”ta 
igen” de har varit sjuka, men också till att läsa läxor och plugga inför 
prov. Kritiskt tänkande, argumentation och ”forskning” är sällsynta 
moment, möjligen förekommer de i slutet av terminen.  

Det är ibland pratigt på den individuella tiden. Eleverna menar att det 
gäller att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt eftersom de 
arbetar med helt skilda uppgifter. Det är lättare att koncentrera sig på 
ämneslektionerna som på ett tydligare sätt leds av läraren och där alla 
elever håller på med samma uppgifter. För att få arbetsro under den 
individuella tiden kan eleverna flytta till ett annat rum eller be sina 
kamrater att vara tysta. Eleverna tror att de så småningom lär sig att ta 
ansvar, men de efterlyser hjälp från lärarna. De menar att de flesta lärare 
verkar tycka att det är självklart att eleverna vet hur man gör när man tar 
ansvar.  

Lärarna menar att vissa delar av ämnet kan gå förlorade. De nämner 
demonstrationsförsök och att det är svårt att t.ex. genomföra laborationer 
på den individuella tiden. En lärare påpekar att det beror på hur man 
planerar. Läraren kan t.ex. boka en klass för laborationer.  

De lärare som deltar i försöket menar att diskussioner om ämnesinnehåll 
och andra pedagogiska frågor har tagit fart tack vare försöket. 
Diskussionerna har handlat om lärarnas frihet att bestämma över 
ämnesinnehållet och att våga ifrågasätta mycket mer än tidigare. 
Visserligen styr läromedlen fortfarande, men lärarna har börjat sovra i 
stoffet.  
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Lärarnas ökade medvetenhet har också lett till att eleverna är mer 
medvetna än tidigare. Flertalet elever tar mer ansvar och sätter egna mål. 
En del elever måste emellertid få extra hjälp och struktur i sin vardag för 
att klara av att koncentrera sig. Den individuella tiden har gett utrymme 
för att hjälpa denna elevgrupp under lugnare former. 

4.9 Slöjd 
Från slöjdämnets ämnestid har lärarna lämnat tid till den individuella 
tiden. Bland de ämnen som delar den praktiskt-estetiska tiden finns 
således slöjd med.  

4.9.1 Elevdiskussion 
På slöjden står skapandet i centrum. Eleverna tillverkar föremål av olika 
slag. Genom att arbeta praktiskt, lär eleverna sig också om de olika 
verktygen. Eleverna upplever inte att det är någon skillnad på 
ämnesinnehåll på ämneslektionerna jämfört med den individuella tiden. 
De väljer fritt vad de vill tillverka, och valet styrs av egna önskemål. En 
elev håller på att snickra en gitarr. Att det blev just en gitarr motiverar 
han: 

”Ja, det var väl mest för att jag ville ha en gitarr tror jag.” 

Övriga elever berättar om olika saker som tillverkas. Arbetena påbörjas 
på ämnestid och fortsätter på den individuella tiden.  

Eleverna upplever inte att det finns något särskilt som de måste kunna för 
att bli godkända i ämnet. Vad som krävs för att nå målen är oklart, 
liksom vad som krävs för att få bra betyg. Eleverna diskuterar om betyget 
påverkas av att de väljer att göra svåra saker: 

”Nej, men liksom det kanske påverkar lite. Gör man typ en rak pinne. 
Eller jag vet inte, jättelätt, så kanske man, man kanske tänker efter om 
man ska göra den liksom.” 

Eleverna menar att de själva väljer hur svåra saker de vill göra. Det 
händer att läraren säger till, ”varnar lite”, om han tycker att eleverna har 
valt alltför svåra saker. Men en elev menar att: 

”Ja, men jag tror han bara blir lite glad om man försöker på nåt svårt.”  

För de elever som väljer att gå till slöjden på den individuella tiden, har 
försöket gynnat kunskaperna. Eleverna menar emellertid att de får mest 
kunskaper på ämnestiden. På den individuella tiden får man inte lika 
mycket hjälp, som på ämnestiden: 

”För att på de andra så är det mer småbarn där, eller småbarn, sjuor, åttor. 
Och de behöver väl mera hjälp.” 

Det är svårt för eleverna att sätta fingret på vad de lär sig på slöjden. De 
är emellertid överens om att det handlar om praktisk kunskap. Hur man 
kommer åt denna är emellertid oklart: 

”Träslöjd, är man duktig med verktyg. Det är nåt man har tror jag. Jag tror 
inte riktigt man kan lära sig att vara duktig på det. Kanske om man håller 
på med det jättemycket, men inte bara i slöjd.”  
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I slöjd är det flickorna som väljer textilslöjd och pojkarna som väljer trä- 
och metallslöjd. Det händer att eleverna går över från det ena ämnet till 
det andra, men oftast håller de sig kvar där de har börjat. En gång i 
veckan är den individuella tiden reserverad till de praktiskt-estetiska 
ämnena. Intervjuerna genomförs i slutet av vårterminen och ett par av 
eleverna menar att de väljer slöjd varje gång det är praktiskt-estetiskt val. 
Detta beror på att det är bråttom att bli färdig: 

”Asså, jag väljer träslöjd ganska ofta faktiskt. Bara för att jag håller på 
med en grej som tar ganska mycket tid. För mej i alla fall. Så att om jag 
ska bli klar med den till sommarlovet, så måste jag ta några verkstäder. 
Annars blir inte jag klar.”  

Att det ofta blir slöjd på den individuella tiden, menar eleverna beror på 
att det är längre projekt som ska fullföljas. I de andra ämnena som 
erbjuds samtidigt, t.ex. idrott och hälsa eller hem- och 
konsumentkunskap, är det något nytt varje gång:  

”Men i träslöjden, där håller man ju på med nåt som man gör under en 
längre tid. Där gör man ju nya grejer. Det blir liksom: ’Äh, det kan jag 
skippa’ känns det som.” 

Eleverna menar att det ibland händer att det blir lite prat, men det är mest 
för att alla verktyg och alla elever finns i ett ”jätterum”. En elev anser att 
de flesta tar ansvar: 

”Man tänker på att bli färdig istället för att snacka.”  

Eleverna kommer ofta för tidigt till slöjden, och får då gå in och sätta 
igång med arbetet. Elevernas motivation påverkar ansvaret som anses 
vara ”upp till en själv”. 

4.9.2 Lärardiskussion 
Undervisningen i ämnet präglas av genomgångar och individuellt arbete. 
En lärare beskriver hur undervisning kan gå till: 

”Uppstart. Om de gör lika grejer så är det viktigt att man får 
genomgången och att de får börja med en gång. Annars nästkommande 
gång så har de ju glömt en del. Annars skriver man upp på tavlan och gör 
skisser och så. Det kommer de lättare ihåg till nästa gång.” 

Detta arbetssätt gör att det många gånger upplevs svårt att låta slöjdämnet 
vara med i den gemensamma potten. På den ena skolan ingår emellertid 
slöjd i försöksverksamheten. Lärarnas planering tar här sin utgångspunkt 
i ämnestid och individuell tid. På ämnestiden sker de gemensamma 
genomgångarna, medan den individuella tiden ägnas åt individuellt 
arbete. Detta innebär att de elever som väljer slöjd på sin individuella tid 
kommer längre med sina arbeten än eleverna som inte väljer slöjd: 

”Kör man med arbetsområden, då kommer det ju lätt på sned. Men jag vet 
inte. Vi kör väl någon mer individualiserad… Och då är det en sån 
spridning ändå på alla ungar. Så jag tycker inte att det påverkar. Inte så 
mycket.”  

Att olika elever har kommit olika långt, gäller även för skolor som inte är 
med i försöket. Även inom samma klass jobbar eleverna med helt olika 
saker och de gemensamma genomgångarna blir få. 
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Målstyrning 
De lärare som är med i försöket menar att grundidén är bra: 

”Man måste tänka att barn och ungdomar behöver olika lång tid på sig att 
lära sig olika saker. Det tror jag är helt rätt.” 

Även om idén är bra så upplevs bristen på tid som problematisk. Lärarna 
menar att det är svårt att nå målen på den begränsade tid som finns till 
förfogande. Målen är för många och för styrande, vilket innebär att 
inställningen blir kvantitativ i stället för kvalitativ. Allting måste avslutas 
och ”tentas av” under en bestämd tidsperiod med begränsad tid. Därefter 
följer nya projekt som ska tentas av. I diskussionerna ventileras 
tidsfixering och målstyrning parallellt: 

”Jag tror att det skulle vara mycket mer positivt för både oss och elever 
om man inte var så tidsfixerad. Så bunden vid mål. Att hela tiden göra 
avstamp. Det lämnar inget utrymme för improvisation eller spontanitet att 
kanske plocka händelser som sker som skulle vara mycket mer intressant 
för elever, och nyttigare för dem på alla sätt och vis att jobba med, än våra 
kursplaner som är så hårt styrda.”  

Målen upplevs också som ett hinder för kreativiteten i ämnet. En lärare 
menar att skolan skulle bli roligare om styrningen mot målen var mindre 
stark: 

”Då släpper man inte lös vad som helst. Och det är det jag menar. Det är 
tråkigt för eleverna för det kanske skulle bli en roligare skola om vi kunde 
släppa mer fritt, kanske… Det som inte var så himla traditionellt kanske. 
Men nu jagar man sina kurser, kapitel och allt vad det är.”  

Skolan som är med i försöket har också arbetat mycket med de lokala 
kursplanemålen. Genom att se över de olika ämnenas mål, upptäckte man 
på skolan att det finns många teman som skulle kunna samordnas för att 
skapa tidsutrymme. En lärare talar om att trimma kursplanerna: 

”Så skulle vi trimma våra kursplaner. Och liksom vad är G-nivån? Vad 
kan vi skala bort? Vad gör nån annan som jag har gjort dubbelt o.s.v.? För 
att verkligen kunna klara målen, trots att vi har gått ner i tid.” 

De lokala kursplanerna har reviderats i samarbete mellan olika 
lärarkategorier. Härigenom menar läraren att det har varit möjligt att 
minska tiden för slöjdlektioner och lämna tid till de individuella 
timmarna utan att ge avkall på måluppfyllelsen: 

”Och jag vet inte hur vår betygsstatistik ser ut efter att vi har gått med i 
det här försöket. Jag tror den har gått uppåt istället för nedåt.” 

Målstyrningen kräver utveckling av organisationen och en genomtänkt 
kommunikation med eleverna om vad som förväntas av dem: 

”Men så tror jag att man måste bygga system, som gör det lättare för dem 
att förstå vad det är de ska göra och vad det är som förväntas av dem.” 

Kanske skulle ett sådant system motivera även de elever som är mindre 
intresserade av ämnet. För de skolor som inte ingår i försöket kan 
tidsstyrningen vara ett motiv för att få eleven att arbeta så länge lektionen 
varar och härigenom öka möjligheten att nå godkändnivån: 

”Jo, men även de som vill gå tidigt måste ju ändå uppnå målen när de 
kommer upp på högstadiet. Det är ju där problemet, annars kan man ju 
säga att du kan ju gå.” 
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Elevernas tidsanvändning 
Elevernas fria val på den individuella tiden orsakar problem med 
måluppfyllelsen för en del elever, menar lärarna:  

”De som är intresserande av slöjd… de kan ju få mycket slöjd då. Och de 
som inte är intresserade, de får ju inte så mycket slöjd. Och då är vi inne 
på det, att då kommer man ju inte till målen.” 

För de elever som väljer att inte utnyttja de individuella slöjdtimmarna, 
blir det svårare att nå målen. Det är oftast de elever som mest behöver 
arbeta med slöjd, som sällan väljer detta ämne. Lärarna menar till och 
med att vissa elever aldrig syns på de individuella timmarna.  

Vinnare är enligt lärarna de intresserade. De har fått möjlighet att välja 
mer slöjd och härigenom fått tid att nå högre betygsnivåer. Även lärarna 
får uppleva arbetet mer meningsfullt, när det är de intresserade som 
kommer till lektionerna: 

”Också få någon som är intresserad i slöjdämnet. Jag tycker ibland när 
man bara sitter med nån elev som bara tänker: ’När kan jag gå?’. I klass 
nio. Man kanske får nån elev som kanske tycker det är roligt. Det är väl 
också positivt.” 

Det är emellertid inte enbart intresse eller brist på intresse som styr valet. 
Även kompisarnas val inverkar. När eleverna ska anteckna på en lista 
vilket ämne de ämnar arbeta med, kommer de tillsammans med bästa 
kompisen och väljer gemensamt, enligt lärarna. 

Kampen om tiden 
Lärarna menar att det är ont om tid för att nå målen inom ämnet. Så fort 
det ska skäras ned på något, är det de praktiska ämnena som är i 
farozonen. De teoretiska ämnena är skyddade och omhuldade på ett helt 
annat sätt, enligt lärarna: 

”Men hela tiden, skär de på nåt så är det ju på de praktiska ämnena. De tar 
ju inte bort en massa tid för språk eller matte eller svenska eller nåt. Där 
skär vi ju aldrig, utan det läggs ju på. Och så tar vi nåt från de praktiska. 
Det tycker jag är fel.” 

Lärarna menar att det i skolvärlden propageras för att det ska vara 
mycket teori och att de praktiska ämnena mer eller mindre ska försvinna. 
De menar att alla lärare slåss för sitt eget ämne och det gäller även 
slöjdlärare: 

”Alltså, det är klart jag pratar ju för mitt ämne, men allt hör ihop. Även 
det teoretiska med det praktiska för hjärnan och hjärnhalvorna. Och man 
kan inte bara mata in teori och teori. Det måste hela tiden varvas för att du 
ska kunna bli inspirerad till nästa.”  

Kampen om elevernas tid förs även med hjälp av olika krav på kunskap. 
När prov i olika ämnen närmar sig, väljer eleverna verkstäder som 
hjälper dem att klara proven. Under sådana perioder väljs inte 
”slöjdverkstaden”. När det inte är provdags, kan elevernas val styras av 
uppgifter som olika lärare ålägger dem. Dessa uppgifter kommer alltid 
från lärare i de teoretiska ämnena. En lärare menar att han har hört från 
andra skolor, att betygsförväntningar kan tvinga eleverna att välja 
teoretiska ämnen på den individuella tiden:  
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”För andra lärare har tryckt på eleven det ’att du måste komma till min 
verkstad annars så kan du aldrig få det betyget’.” 

Denna sorts hot inverkar på elevernas fria val och på den tid de får till 
slöjd, anser lärarna. Eleverna blir pressade att välja teoretiska ämnen för 
att få ett eftersträvat betyg. Då väljs slöjden bort även om eleverna skulle 
vilja gå till slöjden.  

De behörighetsgivande ämnena står enligt lärarna överst på såväl 
elevernas som lärarnas prioriteringsordning. Såväl de elever som riskerar 
att inte nå godkändnivån, som de elever som vill ha höga betyg väljer 
eller tvingas välja dessa ämnen på den individuella tiden.  

Lärarna enas om att slöjdämnet kan bli förlorare i försöket, genom att 
ämnet riskerar att få mindre tid:  

”Däremot har det försvunnit tid ifrån slöjden, som gör att jag kan känna 
att det är inte säkert med den tiden som vi har nu. Når alla de målen som 
är uppsatta i slöjd?”  

Lärarna på den skola som är med i försöket upplever emellertid att de får 
stöd i kampen om tiden från lärare i andra ämnen: 

”Alltså på den här skolan har vi inga problem med att övertyga våra 
kollegor att det vi gör är viktigt. Men det är ju inte säkert att man har de 
förutsättningarna om man ramlar in i ett sånt här system, så att säga. Så vi 
har haft tur där. Vi behöver inte armbåga oss fram direkt. Åtminstone 
tycker inte jag det.”  

Lärarna sätter sin tillit till skolledningen och menar att det är ledningens 
uppgift att styra så att samtliga ämnen har tillräckligt utrymme för att 
eleverna ska kunna nå målen. 

Farhågor 
De lärare som arbetar i försöksskolorna känner sig trygga och upplever 
stöd för ämnet från såväl kollegor som rektor, medan lärarna från 
referensskolorna i första hand är oroade över att ämnet ska bli 
styvmoderligt behandlat. De upplever att tiden är knapp och föreställer 
sig att det blir ännu mindre tid för ämnet om de går med i försöket. 
Någon lärare tror också att det kommer att bli problem när eleverna inte 
har kommit lika långt med sina arbeten: 

”Och sen när de kommer tillbaka. Ja, då har den varit på verkstaden. Då 
har den hunnit så mycket längre än de andra som är där nere. Och, nej, 
vilken katastrof, vilket kaos.” 

Ämnesspecifika frågor 
Frågan om huruvida ämnet ska ställas utanför försöket diskuteras. På den 
ena försöksskolan har lärarna valt att inte vara med genom att slöjdämnet 
inte har lämnat tid till den individuella tiden och inte heller finns med 
bland de ämnen som kan väljas. Detta motiveras: 

”För det finns ju skolor där t.ex. slöjd, bild och musik är utanför försöket. 
Alltså man låter de andra hålla på med försöket. Ställer man dem helt 
utanför.”  

På den skola där slöjd ingår i försöket har inte alternativet att stå utanför 
diskuterats: 
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”Vi har nog inte pratat om det, att det inte skulle ingå i verkstäderna. Äh, 
jag tycker inte att det här är världens bästa system direkt. Men ändå så vet 
jag inte om jag skulle vilja ha stått utanför det heller. För jag känner att 
vårt ämne också måsta hänga med på nåt sätt och vara med i skolan och 
ha… Vi är bra alltså. Slöjden är det ämne i skolan som är bäst egentligen, 
på att ta tillvara på ungars förmåga och bygga deras självförtroende och 
konkretisera teorier och alla möjliga saker. Att vi måste trycka lite på det 
här är bra för barnen. Det här att skapa hela människor och allt vad det 
innebär. Och det är roligt att det börjar forskas nu. Att man börjar titta på: 
’Vad är det som gör att slöjden är ett sånt bra skolämne?’.”  

4.9.3 Sammanfattning 
I den ena av de två försöksskolorna är inte ämnet involverat i försöket. 
Motivet för att ställa sig utanför är farhågor för att ämnet skulle få mindre 
tid. På den skola som är med upplever lärarna visserligen samma tidsbrist 
som övriga lärare, men de anser inte att det är försöket som har orsakat 
detta. Det finns för många mål menar lärarna och detta påverkar 
kreativiteten negativt.  

I ämnet är huvudinnehållet att skapa produkter som eleverna själva väljer 
i stor utsträckning. Detta innebär att det arbete som påbörjas under 
ämnestiden fortsätter under den individuella tiden. De elever som har 
påbörjat ett arbete väljer ofta slöjd då de praktiskt-estetiska ämnena står 
på schemat. De är motiverade och känner en önskan att bli färdig med 
sina slöjdprodukter. Lärarna menar också att det är de duktiga och 
intresserade eleverna som har vunnit på försöket.  

Eleverna vet inte vad som krävs för att nå målen, men de anser att den 
teoretiska kunskapen om t.ex. verktyg kommer på köpet när de arbetar 
med sina slöjdarbeten. Lärarna menar emellertid att de elever som mest 
behöver ämnet sällan kommer till slöjdsalen. De efterlyser fungerande 
system som gör att alla elever får den slöjdundervisning som de behöver.  

Lärarna menar också att de elever som har svårigheter att nå målen i de 
behörighetsgivande ämnena tvingas att välja bort slöjden. På samma sätt 
väljer elever som vill ha höga betyg de teoretiska ämnena i stället för de 
praktiskt-estetiska. Trots att övriga lärare stödjer slöjdämnet betonas 
rektorns roll som garant för ämnet.  

4.10 Samhällsorienterande ämnen 
I SO-ämnena ingår geografi, historia, religions- och samhällskunskap. 

4.10.1 Elevdiskussion  
Eleverna får kunskap om målkriterierna för SO-ämnena genom att i 
början på terminen läsa igenom betygskriterierna, som finns för ämnet. 
Dessa finns inte utlagda på skolans hemsida, utan lärarna låter eleverna 
läsa kriterierna i pappersform. Tillkomsten av dessa kriterier, menar 
eleverna, sker genom att lärarna har utgått från kursplanens mål och gjort 
om dem på den lokala skolan: 

”Ja, lite. De har tagit de flesta där och sen har de satt dit. För det är 
mycket de har bytt ut.” 
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Eleverna har aldrig varit med om att diskutera målen och deras 
utformning. Däremot får de vara med att diskutera hur de vill arbeta med 
ett arbetsområde och hur provet sedan ska gå till. Eleverna tror att de 
flesta av dem på en enkät svarat att proven ska vara skriftliga. Men helt 
säkra är de inte. Det förekommer ingen individualisering vid 
provtillfällena, utan alla i klassen ska göra samma typ av prov.  

Eleverna anser att de får mer kunskap i SO-ämnena p.g.a. att skolan gör 
växlingar mellan ämnestid och individuell tid. Det bidrar till en 
stimulerande skolsituation och eleverna får mer energi och kraft till 
kunskapandet: 

”Så man lär sig mer med det här systemet, på grund av det att man inte är 
så uttjatad.” 

Under år 9 gäller det, enligt eleverna, att ta till vara på så mycket som 
möjligt av alla kunskapstillfällen: 

”För då är det verkligen plugga, plugga, plugga.” 

För att lärarna ska vara säkra på att deras undervisning ska ge resultat, 
låser de ibland en individuell tid för bara en klass: 

”Och säger att det här ska jag gå igenom med er ordentligt då. På den 
verkstaden.” 

Eleverna har dessutom lagt märke till att lärarna strävar efter att ingen av 
skolans elever ska sakna betyg i något ämne: 

”För det är det sista en lärare vill, tror jag, att barnen ska ha IG.” 

Systemet med individuell tid är mycket bra, eftersom man som elev 
upplever en större delaktighet i skolarbetet: 

”Det är väldigt bra, sån här fri planering. För man kan välja vad man vill 
och det är jätteskönt. Då man kan arbeta ikapp med det som man har 
missat och jag tycker att det funkar jättebra.” 

4.10.2 Lärardiskussion 
SO-ämnena ses som vinnare genom medverkan i försöket, enligt lärarna. 
Det har blivit mer kvalitetstid i SO-ämnena i form av fler diskussioner 
och föreläsningar under lektionstid. Dessutom har man tid till att göra 
annat på lektionerna nu, genom medverkan i försöksverksamheten: 

”Mera kvalitetstid, kvalitetsföreläsning, än vad man kunde förut i SO-
ämnet.” 

Lärarna på försöksskolorna anser inte att man har varit tvungen att skära i 
stoffet på grund av omfördelningen av tiden. De menar att eleverna ofta 
väljer att ha SO-ämnen på den individuella tiden. På det viset får man ut 
mer av ämnesinnehållet till eleverna:  

”Ja, det har ju inte blivit sämre.” 

Lärarna diskuterar om de får avsätta mer tid nu för att på 
ämneslektionerna ge instruktioner om vad eleverna ska göra på den 
individuella tiden, vilket skulle minska den sammanlagda ämnestiden. 
Lärarna menar att så inte är fallet:  

”Jag känner inte igen det där, att det skulle bli en konkurrenssituation.”  
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Genom medverkan i försöksverksamheten hoppades lärarna att få 
möjligheter att utveckla och fördjupa det praktiskt pedagogiska arbetet i 
skolan. Men lärarna menar att så inte har blivit fallet. Det är svårt att få 
tid till att resonera om hur man ska kunna koppla det nyvunna frirummet 
i organisationen till det praktiska arbetet. Mycket sker fortfarande av 
tradition. Men inför höstterminen planeras en förändring:   

”Till hösten, då ska vi lägga om det lite grann. Vi ska ha det som vi kallar 
fördjupningar. Man kan välja en litet smalare sak i det arbetsmål vi läser 
för tillfället, parallellt med de vanliga verkstäderna, om man siktar mot 
högre betyg.” 

Lärarna på de deltagande skolorna menar också att det fortfarande finns 
tid till studiebesök och filmvisningar. Trots att man lämnat tid till den 
gemensamma potten. 

Målstyrning 
Om det är lärarna och eleverna som tillsammans bestämt vad som ska 
göras, framgår inte helt klart i diskussionen. Men det framkommer att det 
oftast är läraren som definierar målen: 

”Alltså vi som lärare vet målen för ämnena, medan kanske eleverna…” 

På grund av det blir sambandet mellan mål och uppgift inte alltid är så 
tydligt för eleven. Den diskussionen hinner man sällan med i 
klassrummet, menar lärarna. Istället väljer eleverna uppgifter utifrån 
betygskriterier: 

”Ja, vi har ju alltså G-delen. Det är ju rena fakta så att säga. Sedan får de 
VG-uppgifter. Då de ska lära sig det stora.”    

Lärarens begränsade tid är en faktor som styr elevens arbete mot målen. 
Problemet som lyfts vid diskussionen är farhågorna för att man ägnar för 
lite tid till de elever som förmodligen skulle kunna prestera bättre. Det är 
elever som når minst godkänt och som oftast inte stör undervisningen. 
Av den anledningen behöver de inte lärarens uppmärksamhet: 

”Och så sitter det en stor klick där som klarar sig, men som skulle kunna 
komma längre om man haft mer tid.” 

Även när det gäller de elever som inte förväntas att klara godkändnivån, 
är det tiden som påverkar verksamheten. Lärarna talar visserligen inte i 
dessa termer, men när diskussionen kommer in på om det är målen eller 
tiden som ska styra elevens studier, så framkommer det att det är målen 
som styr, men att tiden är viktig: 

”Godkändnivån är det underlag för det som man får på genomgången. Sen 
så kan man få tid att sitta lite med det där.”      

Lärarna på de skolor som medverkar i försöket hävdar att det nu finns en 
större chans för eleverna att nå högre betyg: 

”Ja, jag tror att till och med fler kan få högre betyg med det här systemet. 
De kan sitta med VG-uppgifter och jobba med och så vidare.” 

Elevernas tidsanvändning 
Eleverna använder mycket av den individuella tiden till att arbeta med 
sina SO-ämnen. Detta gäller även vid en jämförelse med det system som 
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fanns före medverkan i försöksverksamheten, då man som elev kunde 
välja att arbeta självständigt under en viss tid i veckan. Lärarna tror att 
det beror på att uppgifterna är relativt lätta och självgående:  

”Så just SO-ämnet tycker jag är en vinnare på det sättet, eftersom 
eleverna väljer mycket SO.” 

”Tar de eget ansvar själva att själva tänka: ’Nä nu ska jag satsa på ett 
VG.´?”   

De flesta elever klarar av att fördela sin tid på ett bra sätt under den 
individuella tiden. Men vissa elever måste läraren styra eftersom de av 
olika skäl inte klarar av att göra ”rätta” val. Detta innebär att läraren mer 
eller mindre bestämmer vad eleven ska syssla med på den individuella 
tiden:  

”Alltså, jag tycker, man får ju inte vara naiv i det här systemet heller va. 
Utan det finns ju ett antal elever, som vi alla känner till då va, som kanske 
har litet svårare att hantera det här. Och dem får man ju låsa de här passen 
för. På måndag så skall du ha språk. På tisdag skall du ha SO och så 
vidare och så vidare. Beroende på vilka styrkor och vilka bekymmer de 
möjligtvis har, va.” 

En del elever använder sin tid till att umgås med sina kamrater, men efter 
ett tag så inser de att detta inte är en hållbar strategi: 

”Alltså går till ett klassrum för där sitter kompisarna då.” 

För de elever som det inte går så bra för på proven, upplevs tiden som 
otillräcklig. Hur mycket av den individuella tiden de än skulle välja i 
vissa ämnen så skulle tiden ändå inte räcka till, menar lärarna.  

Kampen om tiden 
Lärarna anser att SO-ämnena är ”vinnare” när det gäller fördelningen av 
tid i försöksverksamheten. Fördelningen är alltså till fördel för SO: 

”Skulle man mäta tid vad det gäller SO… Eleverna som kommer till 
oss… Så skulle vi få betydligt mer tid än vad vi egentligen skulle ha.” 

Å andra sidan är lärarna väl medvetna om att andra ämnen har ”förlorat” 
vid fördelningen, eftersom de fått lämna ifrån sig mycket tid till den 
gemensamma potten: 

”Så finns det ju å andra sidan förlorare, som inte har fått så mycket tid 
som vi har fått.” 

På en av skolorna har man löst detta problem genom att inte ta med alla 
ämnen i försöket. På det viset blev det två skolor i en och samma skola. 
Vissa ämnen läser enligt den gällande timplanen, medan andra ämnen är 
med i försöket: 

”Så nu tog vi inte med dem. Så att de skulle få ha sin timplan ifred.” 

Farhågor 
En av farhågorna när det gäller SO-ämnena är vad som händer om 
eleverna väljer bort ämnet och istället går till andra ämnen under den 
individuella tiden. Problemet kan då bli att eleverna inte når målen: 

”De som tycker att SO är pest. De väljer bort ganska mycket SO. Och då 
kan man ju ställa frågan ’når de verkligen målen?’.”  
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En annan farhåga, som de lärare har på skolorna som inte medverkar i 
försöksverksamheten, är om mentorssystemet innebär en massa extra 
arbete för läraren. Läraren uppfattas då som den som ska ”pusha på” 
eleverna att göra bra och medvetna val: 

”Ni säger här att eleverna ska välja. Men att ni som mentorer också ska 
styra dem. Skapar inte det också en massa arbete?” 

Ytterligare en fråga kring försöksverksamheten och ett eventuellt 
merarbete för SO-lärarna gäller den ibland okontrollerade tillströmning 
till SO:n som sker under den individuella tiden. De lärare som inte 
medverkar i försöket funderar över hur man ska hinna hjälpa alla elever 
från olika år med dess skilda behov och önskningar.  

Hur ska man på bästa sätt implementera försöksverksamheten på de 
skolor som inte har prövat systemet tidigare? Lärarna menar att det sätt 
som vissa skolor har löst organisationen och dess ”sjösättning” på kanske 
inte passar andra skolor i landet: 

”Och erat system kanske passar eran verksamhet och ett annat system 
passar en annan verksamhet.”  

”Ja, små steg ska man nog gå.”   

Det är viktigt, anser lärarna, att varje skola hittar sitt eget sätt och att man 
inte gör för stora förändringar med en gång.  

4.10.3 Sammanfattning 
Eleverna anser att försöket har fallit väl ut i de samhällsorienterande 
ämnena. De uppskattar den variation som uppdelningen i ämnes- och 
individuell tid ger. Detta menar de har bidragit till att de får mer kunskap 
i ämnena och mer energi och kraft till studierna. Även lärarna hävdar att 
SO-ämnena är vinnare i systemet. Det har skapats utrymme för 
diskussioner och kvalitetsföreläsningar och stoffet är lika omfattande 
som tidigare. Eleverna väljer ofta SO-ämnen på den individuella tiden 
och kan härigenom arbeta med självständiga uppgifter.  

Eleverna har inte varit med och diskuterat målen. Men de har oftast 
tillsammans med lärarna gått igenom betygskriterierna. Lärarna 
definierar målen i form av uppgifter som ska göras. Det finns G- och 
VG-uppgifter att välja för eleverna.  

De elever som inte tycker om SO-ämnena går till andra ämnen under den 
individuella tiden. En del elever väljer också att umgås med sina 
kamrater och prata bort tiden. Om det finns risk att eleverna inte når 
godkändnivån går lärarna in och bestämmer vad den individuella tiden 
ska användas till.  

Lärarna från de skolor som inte är med i försöket har funderingar om 
arbetstid och organisation. Lärarna enas om att varje skola måste hitta sitt 
eget sätt att arbeta på. Det gäller att förändra långsamt och avsätta tid för 
att resonera om pedagogiska frågor.  
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4.11 Svenska  
Svenska är ytterligare ett behörighetsgivande ämne och ingår därigenom i 
den grupp ämnen som skolorna värnar extra om. Alla lärarna på skolorna 
är måna om att eleverna ska klara godkändgränsen i ämnet.  

4.11.1 Elevdiskussion 
När eleverna beskriver hur ämnet svenska fungerar på en skola som 
deltar i försöksverksamheten, framhäver de skillnaderna mellan ämnestid 
och individuell tid. Ämnestiden innebär att läraren har initiativet och 
använder tiden på ett sätt som han eller hon anser vara bäst. Eleverna 
tycks i hög grad acceptera att denna del av deras skoltid används för 
genomgångar, ledda av läraren: 

”Då är det mest genomgångar och så, med läraren.” 

Här förbereds på olika sätt arbetet på den individuella tiden, då eleverna 
förväntas och förväntar sig att arbeta självständigt: 

”Ja, sedan så jobbar man mest själv på verkstäderna.” 

Eleverna diskuterar hur lärarens planering och genomgångar i de flesta 
fall leder fram till vad eleverna gör under den individuella tiden. De 
vanligaste uppgifterna som beskrivs är läxor, förberedelser inför prov och 
färdigställande av andra övningsuppgifter. Elevernas grundinställning till 
denna uppdelning av tiden och arbetsuppgifterna är genomgående 
påfallande positiv. De tycker sig ha stor nytta av den individuella tiden. 

Flera elever trycker särskilt på att de kan göra sina arbetsuppgifter i 
skolan och därmed slipper att arbeta hemma: 

”Ja, fördelen med verkstäder är ju att om du har svårt med svenskan så 
kan du göra läxor och förbereda till prov. Så slipper du göra allting 
hemma.” 

Eleverna motiverar sin positiva inställning med att de dels får behålla sin 
fritid i högre grad, men också med att det är lättare att få hjälp under den 
individuella tiden i skolan än i hemmet. 

Det ges i diskussionen med eleverna inte några uttryck för att deras 
undervisning skulle vara styrda av mål att sträva mot. Överlag är den 
dominerande bilden att läraren styr undervisningen, i första hand genom 
styrning av vad som händer på ämnestiden, som i sin tur styr vad som 
händer under den individuella tiden. Eleverna känner till att det finns en 
kursplan och litar på att läraren följer den, utan att de själv känner till 
innehållet i den eller har diskuterat den med sina lärare i någon större 
omfattning: 

”Man får ju anta att läraren vet vad vi ska kunna.” 

Eleverna berättar om en viss osäkerhet när det gäller om de fått med sig 
tillräckliga kunskaper för att kunna klara av en övergång till gymnasiet. 
De har förtroende för att läraren har klart för sig vad som krävs, men det 
är inget som de har diskuterat: 

”Logiskt sett så borde ju, eftersom svenskläraren har en plan för vad som 
ska gås igenom, har han gått igenom allt det så.” 
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Enligt eleverna så är det inte heller vanligt att det förekommer något 
större inflytande från elevhåll vid planering av arbetet. Inte heller tycks 
det vara vanligt att eleverna får delta i utvärdering av arbetet. En elev 
menar att det bara sker när man har besök av lärarstudenterande i 
klassen: 

”Bara när vi har haft kandidater och så.” 

Eleverna har inte funderat särskilt mycket när det gäller vilka kunskaper 
de fått genom undervisningen. Det är dock en vanlig uppfattning att 
kunskap är något som skapas under genomgångar på ämnestid och att det 
är något annat som är föremål för ansträngningarna under den 
individuella tiden. Under individuell tid skapas inte kunskaper: 

”Jo, men då kan vi ju inte ha genomgångar. Då är det ju bara arbete.” 

Svårigheterna att genomföra lärarledda genomgångar under den 
individuella tiden innebär alltså att kunskap inte skapas i så hög grad 
under denna tid enligt eleverna. Att undervisningsgrupperna under den 
individuella tiden är stora och heterogena begränsar möjligheterna till 
lärarledda genomgångar, men det finns också andra problem: 

”Där tappar du ju litet. För det är ju inte säkert att den läraren som du går 
till då, är lärare i svenska. Utan då kanske du går till en annan språklärare, 
som inte alls är lika insatt i vad du gör.” 

Diskussionerna med eleverna visar att dessa tydligt uppskattar de 
möjligheter som försöksverksamheten ger. Kombinationen av lärarledd 
ämnestid och individuell tid, där eleverna avgör vad som ska hända, ger 
ett gott resultat menar eleverna. De går till och med så långt att de menar 
att det är bra för alla elever: 

”Mer eller mindre så tror jag faktiskt att det gör det, för vi har ju 
möjligheten att välja precis vad du vill.” 

”Och om du ligger efter i något ämne. Eller har varit sjuk, så kan du ta 
igen det på en verkstad.” 

Eleverna kan också se brister i hur tiden används under den individuella 
delen. Här samlas heterogena, stora grupper elever och 
undervisningssituationen beskrivs ofta av eleverna som lite stökig och 
orolig: 

”På verkstäderna är det ju lätt att stirra runt och så, det kan man ju inte 
göra på en vanlig lektion.” 

Särskilt framhålls åldersblandningen och möjligheten att eleverna kan 
välja att gå till grupper av sociala skäl som orsaker till en viss stökighet: 

”Men det passar ju dem som vill prata.” 

Eleverna är samstämmiga i sina inlägg när det gäller deras förmåga att ta 
ansvar. Inom ramen för försöket uppmuntras eleverna att ta ansvar i allt 
större omfattning, i takt med stigande ålder. Individuella skillnader finns , 
men organisationen hjälper till att öva och uppmuntra elevernas 
ansvarstagande, och eleverna blir allt bättre: 

”Jag tror att sjuorna inte är lika duktiga på att ta eget ansvar som vi som 
har gått lite mera.” 

”Man blir ju äldre. Man växer upp, man blir mognare, ja.” 
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Det är också tydligt att eleverna uppfattar att lärarna markerar att det 
förväntas av dem att de ska ta ett allt större ansvar för sin tid i skolan. 
Allra tydligast märks detta i fråga om hur lärarna behandlar 
ansvarsfrågan när det gäller den individuella tiden: 

”Men det beror ju på att läraren inte bryr sig, eller ja de bryr sig, men de 
säger att: ’Det här är er tid att göra det ni behöver.’ Vill ni inte göra 
någonting så behöver ni inte göra någonting.’.” 

Eleverna berättar i sina diskussioner att de är nöjda med utfallet för 
svenskämnets del under försöket. De menar att ämnets uppläggning och 
innehåll lämpar sig väl för en indelning i lärarstyrd ämnestid och 
självständigt elevarbete under den individuella tiden. Inslagen av 
uppsatsskrivande och självständiga språkuppgifter passar väl in i den 
miljö som finns under den individuella tiden. Dessutom arbetar lärarna i 
svenska oftare än i andra ämnen med större uppgifter över längre tid, 
vilket minskar stressen för eleverna: 

”Fast det brukar ändå vara förvånansvärt lugnt, om man jämför med andra 
ämnen.” 

”Om det är något vi ska göra, typ läsa en bok eller göra ett arbete, så får 
vi rätt så mycket tid till det. Grejerna är inte så här små och 
återkommande utan stora och sällan.” 

Flera elever vittnar dock om att det ofta kan vara svårt att skapa den 
arbetsro under den individuella tiden som krävs för att kunna genomföra 
tyst läsning, som ändå är ett av svenskämnets huvudmoment. 

4.11.2 Lärardiskussion 
Ämneslärarna i svenska yttrar sig i relativt positiva ordalag kring hur 
innehållet i deras ämne påverkas av försöket. Ämnets struktur och 
innehåll lämpar sig väl för den uppläggning av undervisningen som ofta 
sker inom ramen för den timplanefria skolan. Det uppfattas som lätt att 
ha genomgångar och instruktioner under de ämnesbundna lektionerna, 
för att sedan ge eleverna möjlighet till självständigt arbete som läsning, 
skrivande och lösande av uppgifter på den individuella tiden. Man ser 
också utvecklingsmöjligheter: 

”Vi ändrar formen lite, för det där med fördjupning ville vi ha lite mer.” 

”Jag tycker att det funkar för fler. För hade jag inte haft UTP-systemet, så 
hade jag ändå haft i mina ämnen. Då betingläsning, att man läser nåt 
ämnesområde i flera veckor och då hade de ändå jobbat med de här 
uppgifterna. Det är bara det att nu gör de det när de själva vill, kanske 
några gånger under veckan. Men det hade ändå varit samma typ av 
upplägg på det, tror jag.” 

Typiskt för lärarna i svenska är också inställningen att den individuella 
tiden förbättrar förutsättningarna för att arbeta ämnesövergripande och i 
teman: 

”Och sen så måste ju det här systemet ändå ställa stora krav på oss när det 
gäller att få in alla ämnen i en uppgift på nåt sätt. Det måste ju, kan vi få 
det, så får vi ju faktiskt in våra ämnen både lite här och där.”  

”Jag har jobbat mycket med NO:n, svenska-SO och sen har jag jobbat 
med svenska-NO. Och sen så har jag ju engelska och svenska själv så där 
blir det ju att man … Men med andra lärare så… samma tema.” 
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Den oro som lärarna i svenska visar handlar bland annat om att 
undervisningsgrupperna ofta är för stora under den individuella tiden. 
Det innebär att eleven har tid, men inte kan utnyttja den som det är tänkt, 
eftersom läraren inte hinner hjälpa alla elever.  

Lärarna menar också att det finns väsentliga kunskaper att hämta för 
eleverna redan i den process som de är med i när de själva medverkar i 
styrning och utformning av delar av sin skoldag: 

”Men alla de här sakerna, att man planerar själv, att utvärdera, tänka, det 
är ju svårt för de eleverna som inte har strukturen eller som är svaga eller 
som inte har intresset. Det blir det ju, som sjuorna när de kommer in i det 
systemet är mycket vimsigare och förstår inte vitsen med det. Det är ju 
verkligen att lära sig.” 

Målstyrning 
Vid direkta frågor kring hur undervisningen i svenska styrs, svarar 
lärarna att det är en målstyrd verksamhet och det visar sig genom att 
eleverna i än högre grad styrs av betygen: 

”De vet betygen, och de vet att det här måste jag nog lägga mer tid på fast 
de kanske skulle vilja göra något annat. De tänker praktiskt.” 

En uttalad ambition från lärarnas sida är att låta elevernas behov styra 
verksamheten. Lärarna försöker sedan skapa resurser för att varje elev 
ska kunna utvecklas. 

Den här gruppen lärare visar också ett tydligt engagemang för hur deras 
skola ska utveckla verksamheten inom ramen för försöket. Tillsammans 
med skolledningen gör de ständiga förändringar för att nå en bättre 
måluppfyllelse: 

”Ja, vi har ju en, vi har ju två axlar på vår skola. Och där är det 
personerna som sitter i en sån grupp, som reviderar om hur verkstäderna 
ska se ut och hur vi vill tänka och hur vi vill ha det och göra det bästa 
med det och så vidare. Till nästa år så kommer det att se lite annorlunda 
ut.” 

Elevernas tidsanvändning 
Hur eleverna väljer att använda sin tid är en fråga som diskuteras flitigt 
av lärarna i svenska. Den frihet som öppnar sig, då timplanen inte längre 
styr, upplevs som en möjlighet men också som en osäkerhet: 

”Men alla elever behöver ju inte samma tid.”  

”Det är ju det som är poängen med det hela, tycker jag.” 

”Man är inte bara svag i svenska, utan då är man svag jäms över. Då 
skulle man ju behöva mer tid i alla ämnena. Och det räcker ju inte tiden 
till.” 

När det gäller de flesta eleverna finns det ingen oro hos lärarna, och 
definitivt inte när det gäller de elever som klara sig bra i ämnet svenska: 

”Alla system fungerar väl på de eleverna.” 

Att eleverna använder den individuella tiden till att göra sina läxor på, är 
ett välkänt faktum för många lärare. Det finns två sätt att se på detta, dels 
att det är bra att vissa elever får gjort läxor, som annars inte skulle bli 
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gjorda alls, dels att det är ett slöseri med dyrbar undervisningstid i 
skolan: 

”Sen finns det ju de där, som inte tar ansvaret, men som gör det väldigt 
lite. De märker att: ’Fan, jag går och hämtar SO-böckerna och sätter mig 
längst ner och bläddrar lite i dem.’ Eller tänker på kvällen: ’Jag behöver 
inte göra läxorna de gör jag på en stuga, verkstad, hydda eller vad man nu 
kallar dem.’ Och det är en handledd verksamhet i olycklig form.” 

Precis som citatet ovan anger, finns en del tveksamheter inför hur vissa 
elever klarar att ta ansvar för den frihet som finns i systemet. Andra 
lärare är noga med att göra skillnad på olika kvaliteter i läxläsningen: 

”Det är väl frågan vilken sorts läxor man gör på såna här, tycker jag. För 
såna läxor som man faktiskt behöver hjälp med för att komma vidare. Jag 
menar, väljer du att göra de läxorna, då är det bra. Men gör du sånt som 
du likaväl skulle kunna sitta och läsa på hemma, där det handlar om att gå 
ut och festa eller nåt sånt, då är det ju inte bra.” 

Kampen om tiden 
Svensklärarnas inställning till frågan om hur deras ämne klarar sig 
jämfört med andra ämnen är klar. Här förs en kamp om tiden och i den 
kampen står svenskan stark tillsammans med SO-ämnena: 

”Det stämmer ju, skulle jag vilja säga. För eleverna gillar vissa ämnen 
mer än andra. SO är ett ämne och svenska, som de väljer ofta på vår skola 
Medan kanske språk är ämnen som får stå tillbaka. Kanske därför att det 
är svårare att jobba självständigt med språk och lättare med svenska och 
SO-ämnenas karaktär.” 

”Ja, ofta så är de intresserade. Ja, det är lite, på nåt sätt så har de ämnena 
kanske högre status hos många av eleverna än vad kanske tyska har då 
tyvärr t.ex. De skulle behöva ha mer tyska. Men då tycker de inte att det 
är så kul, så då vill man inte ha det. Då vill man hellre ha SO istället eller 
svenska.”  

Vissa lärare går till och med så långt att de skulle beskriva ämnet svenska 
som en vinnare i skolans organisation av försöksverksamheten: 

”I mina klasser ser jag det. Jag har svårt att uttala mej. Ja, i mitt arbetslag 
kanske framförallt då, där har inte svenskan fått stryka på foten. Nej, det 
har den inte.” 

Farhågor 
Lärarna i svenska uttrycker inte några särskilda tveksamheter till 
försöket. En viss oro finns kring de bristande resurserna som ibland ger 
stora grupper, kring utnyttjandet av den individuella tiden till att läsa 
läxor och till vissa elevgruppers oförmåga att ta ett större ansvar för sina 
studier. Men dessa farhågor är ju i hög grad allmänna och inte direkt 
kopplade till försöksverksamheten. 

Men lärarna ser med oro på den fara som finns i hur man värderar den 
individuella tiden från skolledningens håll: 

”Man sätter ju inte in vikarier på verkstadstid.” 

”För det värderas inte lika.” 
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Ämnesspecifika frågor 
Det som förefaller vara specifikt för inställning hos lärarna i svenska är 
att de är genomgående positiva till förhållanden och möjligheter i en 
skolverksamhet utan tidsstyrning. 

4.11.3 Sammanfattning 
Försöksverksamheten är positiv för svenskämnet. Det är enligt både 
elever och lärare bra med indelning i gemensam och individuell tid. 
Försöket skapar också bättre förutsättningar för tematiskt arbete. Ämnet 
läggs ofta upp med utgångspunkt i större uppgifter, som ska lösas under 
en längre tid. 

Eleverna känner till att det finns en kursplan och litar på att lärarna följer 
denna genom styrning av innehållet. Eleverna har varit med om 
utvärderingar av arbetet, men endast då det har funnits lärarstudenter i 
klassen.  

Under ämnestiden leder lärarna lektionerna med genomgångar av 
väsentliga moment och av uppgifter inför kommande individuell tid. Det 
är också under ämnestiden som eleverna får mest kunskap och en elev 
förklarar att det ”bara är arbete” på den individuella tiden.  

Den individuella tiden ägnar eleverna åt läxor, förberedelser för prov och 
uppgifter som lärarna har gett. Elevernas positiva inställning handlar 
mycket om att de slipper att arbeta hemma och att de lättare kan få 
individuell hjälp. 

Under den individuella tiden är grupperna stora och heterogena. Lärarna 
menar att det är svårt att hinna med alla elever, och enligt eleverna är det 
ibland lärare som de inte undervisas av i vanliga fall som de får hjälp av. 
Åldersblandningen och vissa elevers bristande ansvarstagande gör att det 
ibland blir svårt att få arbetsro. Eleverna lär sig emellertid att ta ansvar i 
allt större omfattning med stigande ålder. Elevernas tidsanvändning är en 
ständig diskussionsfråga bland lärarna. Tillsammans med skolledningen 
genomförs ständiga förändringar i syfte att skapa bättre måluppfyllelse 
för samtliga elever. 

4.12 Svenska som andraspråk 
Undervisningen i svenska som andraspråk ges till elever med annat 
förstaspråk än svenska och parallelläggs oftast med svenska. Godkänt 
betyg i svenska som andraspråk är för de elever som följer denna 
undervisning ett krav inför gymnasieskolan. 

I den ena försöksskolan har man enats om att satsa på de 
behörighetsgivande ämnena och motiverar detta med att kunskaper i 
dessa ämnen ökar förutsättningarna att nå målen i alla ämnen. Lärarna 
känner därför stor frihet att lägga mer tid på ämnet. 

4.12.1 Elevdiskussion 
På ämnestiden arbetar eleverna med samma sak som kamraterna i klassen 
gör på lektionerna i svenska: 
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”Asså, om klassen t.ex. jobbar med grammatik eller stavning eller 
författare eller nånting, så gör vi samma sak fast med olika alternativ.” 

Det är således, enligt eleverna, samma innehåll i svenska som andraspråk 
som i svenska, men innehållet angrips på ett annat sätt.  

Eleverna upplever inte särskilt stora skillnader mellan ämnestiden och 
den individuella tiden. Eleverna tar med sig eget material till den 
individuella tiden, oavsett vad som står på schemat: 

”Hon sa ju också till oss att vi… ’Ni måste jobba med svenska, så istället 
för att ge er några uppgifter så kan ni ta med er era SO- och NO-uppgifter 
som ni har svårt för, det är också svenska. Ni kan få nytta av det, ni lär er 
båda svenska och…’.” 

Såväl ämnestid som individuell tid ägnas åt arbete med elevernas nya 
språk. På ämnestiden styrs innehållet av det som sker på den övriga 
klassens lektioner i svenska, medan innehållet på den individuella tiden 
utgår från elevernas olika behov. 

Ofta väljer eleverna svenska som andraspråk för att nå målen i andra 
ämnen. De kan i stället för att arbeta med andraspråksmaterial använda 
den individuella tiden till att bli säkrare i andra ämnen: 

”Men man, det spelar ingen roll hur många verkstäder för betyget. Det är 
ingen lärare som säger: ’Ha, du väljer inte mina verkstäder. Jag kommer 
att sätta IG’. Det är inte så, utan man är rädd för att man inte kan ämnet så 
bra. Så kanske man väljer verkstaden för att inte få IG på ett prov, som 
jag inte kan.” 

Eleverna väljer att gå till läraren i svenska som andraspråk för att förstå 
texterna i SO- och NO-böckerna. Men också för att få annorlunda 
förklaringar: 

”Ja, och man behöver hjälp med matte. Läraren han förklarar inte vad ett 
ord betyder som jag inte förstår. Han förklarar själva räknesättet. Men 
oftast så förstår man inte vad man ska göra. Så när jag är hos X så brukar 
jag förstå allt. Hon förklarar både ord och hur jag ska räkna ut. Så det är 
lite annorlunda när man är hos X. Det är lättare.” 

Målen för ämnena svenska respektive svenska som andraspråk är till 
stora delar likalydande. Utifrån ovanstående resonemang kan vi 
konstatera att ämnestiden är direkt inriktad på målen i ämnet, medan den 
individuella tiden ägnas åt utveckling av ord och begrepp som behövs för 
att klara skolans övriga ämnen. Detta uttrycks av en elev: 

”Men vi har ju olika verkstäder vid olika tider så ibland är vi bara niorna 
som är där alltid. Som till exempel nu när vi läser NO och sånt. Det är lite 
svårt för oss för i våra länder…. Vi har inte läst NO. Du vet såna ord som 
finns i svenskan. Hon förklarar på ett lite bättre sätt, så att vi förstår.” 

Eleverna går ofta på den individuella tiden till det rum där läraren i 
svenska som andraspråk finns. Hos denne får de hjälp med språket, 
oavsett ämne. En av eleverna som är med i diskussionen är visserligen 
andraspråkselev, men har vanligtvis undervisning i svenska. Trots detta 
går han till svenska som andraspråk på den individuella tiden när han 
behöver hjälp: 

”Man får annorlunda hjälp. Jag själv går på svenska med klassen, inte 
svenska två. Men jag väljer ofta. Jag har möjlighet att välja svenska två-
verkstäder och ibland går jag dit för då får jag annorlunda sorts hjälp med 
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stavningen. Och läraren hjälper mig att förklara olika ord som jag inte 
förstår och det är ganska bra.” 

Den annorlunda hjälpen, som läraren i svenska som andraspråk har 
möjlighet att ge, utnyttjas mycket flexibelt i försöksskolorna. 

4.12.2 Lärardiskussion 
För elever som är nybörjare i svenska som andraspråk krävs enkla texter 
och en väl planerad progression, medan elever som har kommit längre i 
sitt språkförvärvande många gånger kan utgå från texter som är aktuella 
inom skolans olika ämnen. Detta ger ämnet två delvis skilda karaktärer 
dels är det ett språkämne, dels ett stödämne till undervisningen i övriga 
skolämnen. Detta uttrycks av lärarna:  

”Vi försöker ju hålla rena svenska-två-timmar.” 

”Ja, och så har vi stödtimmar utöver.” 

De ”rena svenska-två-timmarna” fungerar i försöksverksamheten ungefär 
som de har gjort tidigare. Med utgångspunkt i att svenska som 
andraspråk är ett språkämne, planerar läraren progressionen och tar fram 
material som i första hand är inriktat på elevens allmänna 
språkutveckling. Men även arbetet med ämnestexter har av tradition 
ingått i undervisningen:  

”Har rena svenska-två-timmar, men det är ju inget hinder att man tar in 
ämnen som texter och bearbetar dem, även om syftet är 
svenskkunskaper.” 

Den friare tidsanvändningen har inneburit att lektionerna 
innehållsmässigt har blivit öppnare för elevernas önskemål om hjälp att 
klara andra ämnen. En lärare uttrycker detta så här:  

”De är stressade över något som de inte alls förstår. Och även om de har 
försökt och de har jobbat hemma i helgen och plockar fram frågor t.ex.: 
’Jag vill ha hjälp med språket.’ Det är ju de som är drivna. Då kan man ju 
hjälpa till då. Även att det stör planerna, som jag hade tänkt.” 

Genom denna öppenhet utvecklas elevernas språk samtidigt med 
kunskaperna i andra ämnen. Under den individuella tiden blir ämnets 
karaktär av stödämne ännu tydligare. Eleverna kommer dit med problem: 

”Jag vet inte exakt hur många som kommer på de här extratimmarna. Men 
ungefär vet jag ju då. Jag vet ju vilka som brukar komma. Jag vet ungefär 
hur många som kommer, men inte exakt. Och sedan så brukar vi börja så 
att: ’har ni något ni behöver ha hjälp med, att ni känner att ni måste ha 
hjälp med idag, så kan vi göra det först.’ Annars har ju jag planering med 
svenska-två. Alltså vad vi ska göra. Vad vi ska jobba vidare. Det har ju 
jag för varje elev. För det är ju sådana elever som jag har. Så då jobbar vi 
ju vidare med. Det vi håller på med.”  

Innehållet i den individuella tiden påverkas således i mycket stor 
utsträckning av elevernas akuta behov, men även önskemål från 
lärarkollegor tas tillvara: 

”Och sen så har man samarbete med de andra lärarna också som man hör 
att ’nu är det här och har ni tid att ha någon verkstad för det här, att ni kan 
titta på det här tillsammans’.” 
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Lärarna menar att dessa önskemål är givande utgångspunkter i den 
språkutvecklande verksamheten och helt i linje med deras uppdrag: 

”Kan gå vidare med begrepp och sånt som de inte har mött förut och 
fördjupa det … Det är det vi håller på med hela dagarna.”  

Även behoven av metakognitiva färdigheter kan bli tillgodosedda genom 
den friare tidsanvändningen. För de elever som är nybörjare i svenska 
kan det gälla att lära sig att hitta texter och skapa strategier för att förstå 
innehållet i ämnesböckerna: 

”Ja, hitta lite strategier för sitt eget lärande också. Man kan gå till andra 
böcker och titta i andra texter som är enklare och så.” 

Målstyrning 
Möjligen kan den ökade betoningen av ämnets funktion som stödämne 
påverka möjligheterna att styra mot målen. Frågan om hur denna 
förskjutning har påverkat besvaras av några lärare: 

”Nej, jag tycker att det är en så stor bit det här med ämnesord och 
läromedelstexter. Och det är det de kommer att möta och det är också bra 
att titta liksom … Grammatiken och det som står i böckerna och 
svårighetsgraden och…” 

”Det står ju i målen också att man ska vara orienterad i skolans olika 
ämnen.” 

Lärarna betonar vikten av att alltid ha målen i svenska som andraspråk 
för ögonen, samtidigt som dessa mål hänger samman med målen i andra 
ämnen. Ofta nämns SO-ämnena som ett naturligt ämne att samarbeta 
med. De texter som finns inom SO-ämnena bildar bra utgångspunkter för 
att nå målen även i svenska som andraspråk: 

”Vissa texter och så där. Och då kan man ju använda såna texter som hör 
ihop med det man läser istället för någon annan text. Men målen för 
svenska-två måste man ju ha för ögonen hela tiden, naturligtvis.”  

Trots att målstyrningen, enligt lärarna, fungerar lika bra eller bättre än 
tidigare, är de bekymrade över elevernas skolsituation. Skolans 
undervisning bygger i mycket stor utsträckning på ett språk som eleverna 
inte har: 

”Men man får acceptera då att det tar tid att lära sig ett nytt språk.”  

Ämnestexterna betecknas som ”en ny värld” för andraspråkseleverna, 
särskilt för de elever som har börjat i den svenska skolan betydligt senare 
än sina klasskamrater. En lärare ger ett exempel på hur det går att 
underlätta för elever som inte har kommit tillräckligt långt i sin 
språkutveckling: 

”Men det är ju mycket där i fackämnena, precis som du säger. Att svenska 
elever har en massa självklarheter, som är en massa förförståelse. Där 
några av våra elever inte har någon. De förstår inte alls hur de ska sätta 
sig in i det här. Vi har faktiskt lärare. Ja, kanske mest SO-lärare, som 
själva har olika nivåer på texterna. Som har enklare texter till de eleverna 
och det kan ju vara svenska elever också som behöver.” 

Flera av lärarna misströstar emellertid över elevernas möjligheter att 
”komma ikapp” sina klasskamrater: 
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”Men det här speglar ju av sig. Det här med ytkunskaperna och skrapa på 
ytan på allting. Hur meningsfulla blir deras kunskaper? Vad har de att 
bygga vidare på och vad är det som är roligt i skolan? Det hänger ihop 
med det, det också. Och det är ofta det som visar sig när man kommer in 
på gymnasiet. De har en vag uppfattning om allting. Men det räcker inte 
till att reflektera och göra de här analyserna, som man kräver sen när man 
blir äldre, eller hur? Det är ju där de stupar.” 

Det går att nå uppnåendemålen, menar lärarna, även om kunskaperna inte 
är tillräckligt djupa för att räcka till i fortsatta studier. Det avgörande 
hindret för att nå målen är den tid som finns till förfogande innan 
eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Försöket har emellertid gett 
ytterligare tid för språkutveckling:  

”Ja, jag ser det som en fördel att vi har haft UTP då. För det blir de här 
verkstadstimmarna, då de kan komma och vi kan jobba med saker de 
behöver fråga om och få hjälp och så där. Jag ser det som en fördel för 
svenska-två ämnet att ha.” 

Elevernas tidsanvändning 
Lärarna i försöksskolorna är nöjda med elevernas sätt att använda den 
frihet som försöket har inneburit. Då eleverna väljer vad de vill arbeta 
med, blir det visserligen ofta ett annat ämne än svenska som andraspråk, 
men eleverna kommer till den lokal där läraren i svenska som andraspråk 
håller till. Ofta har de med sig texter och arbeten från olika ämnen och 
lärarna menar att de känner sig pressade av kraven på faktakunskaper. På 
den individuella tiden kan eleverna jobba med det de själva känner att de 
behöver hjälp med, samtidigt som de kan få mer hjälp av läraren i 
svenska som andraspråk. Eleverna utnyttjar också friheten från 
tidsstyrningen för att få hjälp under den mer bundna tiden: 

”Ja, där måste jag bara säga … För då har vi några elever som vi just tar 
på UTP-tid. Jo, det händer ju det också, men då kommer… Ofta så gör 
eleverna så att är det nåt de ska vara med på i klassen, då är de med i 
klassen och sen gör de något annat som de inte ska vara med på. Ja, då 
ringer de och vill komma ner. Det går oftast och då kommer de ner till 
mig och jobbar istället.”  

Lärarna menar att den organisatoriska förbättringen som har skett innebär 
att de kan möta fler elever som behöver stöttning. Schemat innehåller fler 
luckor och låser inte ämnena lika mycket som tidigare.  

Oftast sker den extra hjälpen på elevernas eget initiativ, vilket får till 
följd att det fungerar olika bra för olika elever: 

”Det är ju väldigt olika, för vissa elever fungerar det ju bra … som har 
den här egna drivkraften och som vill och försöker. För det är inget 
specifikt svenska – två.” 

”Det är så som med allt annat. De som har skall vara givet.”  

De välmotiverade eleverna klarar sig av tradition bra i skolan och den 
friare tiden har gett dem mer utrymme att arbeta med det som de anser 
sig behöva. En lärare menar också att dessa elever kan ha problem med 
att hitta tillräckligt med tider hos läraren i svenska som andraspråk och 
att de i stället kommer insmygande för att få lite stöd ”med 
vänsterhanden”.  
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För de flesta eleverna fungerar systemet bra, men det finns också elever 
som inte riktigt har ”pejling på” vad de behöver göra och vad de skulle 
behöva hjälp med. I försöksskolorna kan det befaras att de mindre 
motiverade eleverna inte gör de val de behöver mest och härigenom 
”slinker igenom”. En lärare uttrycker detta:  

”Och sen är det ju alltid så, inte bara andraspråkseleverna utan eleverna 
överhuvudtaget, att i ett sånt här system, så är det ju alltid de som slinker 
igenom. Men där försöker de med handledare då, att vissa elever måste 
man hjälpa att planera, måste man styra lite eller hur man nu vill uttrycka 
det. Och se att nu måste du få lite mer hjälp med det här och gå dit eller 
gå dit.” 

En av de skolor som inte deltar i försöket prövade en kort tid det de 
kallade ”stugtid”. Erfarenheterna från denna tid lockar inte till fortsatta 
försök, eftersom lärarna upplevde att alltför många elever inte fick 
någonting gjort. På försöksskolorna har det emellertid utvecklas 
kontrollstrategier för att alla elever ska arbeta målinriktat på den 
individuella tiden. Detta är enligt lärarna nödvändigt för att hjälpa de 
mindre motiverade eleverna och för att ha kontroll över deras utveckling. 

Kampen om tiden 
Som tidigare nämnts är elever med annat förstaspråk än svenska en grupp 
som ständigt måste arbeta för att knappa in på kamraternas försprång. 
Möjligen är kampen om tiden extra svår för dessa elever. Lärarna 
framhåller flera gånger att eleverna känner trycket på faktakunskaper och 
på att hinna ikapp sina klasskamrater. Lärarna från den ena av de 
deltagande skolorna menar att kollegorna har svårt att reducera kurserna 
för andraspråkseleverna:  

”Ja, och de släpper ju inte arbetet i klassen när de är dels i klassen, dels i 
svenska-två. Och lärarna är inte heller riktigt bekväma i tanken att man 
reducerar kurser och så.”  

Detta stämmer endast till viss del enligt den andra försöksskolans lärare 
som replikerar: 

”Jag håller med till viss del, men inte helt och hållet. Dels tycker jag nog 
mer att lärarna i de andra ämnena … De är medvetna om att vi måste 
faktiskt reducera kurserna och göra lite annorlunda. Och sen de här UTP-
timmarna eller verkstäderna som vi kallar det här då … Då kan de ju få 
möjlighet att få hjälp med sånt som de ska göra i de andra ämnena. Men 
inte om de går till en verkstad i SO. Då hinner de ju inte få den hjälpen, 
eller de får inte den sorts hjälp de behöver i det ämnet.” 

Farhågor 
Lärarna som står utanför försöket har en hel del funderingar över 
organisation och praktiska arrangemang. Ytterligare en fundering gäller 
ämnets karaktär som språkämne: 

”När man tänker på det ibland, så där som du säger. Blir det för mycket 
nu stöd och inte svenska-två? Det finns ju i huvudet hela tiden det här. 
Samtidigt som att det är så mycket svenska i allt man jobbar med.” 

Språkförvärvande måste med nödvändighet få tid och utrymme för rent 
språkliga frågor och för progression i språkutvecklingen. Hittills, menar 
lärarna på försöksskolorna, har detta fungerat bra. 
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Ämnesspecifika frågor 
Andraspråkseleverna har kommit olika långt i sitt språkförvärvande. 
Lärarna upplever det problematiskt eftersom de tvingas att undervisa 
nyinvandrade elever tillsammans med elever som har kommit långt i 
svenska som andraspråk. Försöket öppnar möjligheter att organisera 
verksamheten så att en nivågruppering blir möjlig, enligt lärarna. En väl 
fungerande organisation skulle underlätta: 

”Så nu är de ju placerade efter klasser, inte efter nivå. Så hade man UTP 
så kunde ju alla kombinera och så delar man upp. Eller man kan dela upp 
det på ett annat sätt så det hade ju varit lättare.” 

I arbetet med faktatexter behöver andraspråkseleverna ofta stöttas av 
någon:  

”Men det gäller ju våra elever fortfarande nu. De som inte har det där 
djupet i svenska att slå upp faktaböcker eller kanske söka egen kunskap i 
vissa ämnesområden. De sitter med i SO eller NO. De blir ju chanslösa att 
göra kunskaperna till sina egna utan väghandledning. När de sitter på 
egen hand. Det blir lite det här forskarstuket. Ibland tycker jag att de bara 
reproducerar andras kunskap. Där kanske inte då de som har ringa 
språkkunskaper reflekterar på samma sätt tror jag, som om man har 
språket. Det är väl vad ord betyder och så. Utan det blir ett sätt att hitta 
kunskap och producera. Och då har man skrivit en bra text och lämnar in. 
Och sen är det inte egen kunskap utan det är reproduktion.” 

4.12.3 Sammanfattning 
I en av försöksskolorna har man bestämt sig för att satsa på de 
behörighetsgivande ämnena. Lärarna menar därför att de känner en stor 
frihet att lägga mer tid för eleverna på ämnet svenska som andraspråk. 
Såväl ämnestid som individuell tid ägnas åt elevernas individuella behov 
både med avseende på målen i svenska som andraspråk och målen i 
övriga ämnen. Ämnet har härigenom fått två delvis skilda karaktärer. Det 
är dels ett språkämne, dels ett stödämne. Eleverna väljer ofta att gå till 
läraren i svenska som andraspråk på den individuella tiden. De har då 
med sig böcker och uppgifter från andra ämnen för att få förklaringar och 
hjälp med det som är svårt att förstå. De menar att de får bättre 
förklaringar, som de förstår bättre av läraren i svenska som andraspråk. 
Eleverna kommer med sina önskemål om hjälp till såväl ämnestid som 
individuell tid. Behovet av förklaringar är ibland akut och det kan 
innebära att eleverna lämnar även ämnestiden för att få hjälp ”med 
vänsterhanden” av läraren i svenska som andraspråk.  

Försöket har enligt lärarna inte påverkat undervisningen på ämnestiden, 
men däremot har flexibiliteten ökat. Det finns fler ”luckor” i schemat och 
större möjlighet att möta fler elever och att möta dem oftare.  

Samarbetet mellan lärarna fungerar bra. Ofta ber lärarna i övriga ämnen 
om hjälp med olika delar. Lärarna är också nöjda med elevernas sätt att 
välja innehåll i den individuella tiden.  

4.13 Sammanfattning av elevdiskussionerna 
Eleverna anser genomgående att de lär sig mest på ämnestiden. En 
förklaring till detta är att läraren då har genomgångar och introducerar ny 
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kunskap. Undervisningen på ämnestiden utgår från lärarnas planering, 
innehållet har i de flesta fall bestämts från början av läsåret. Här känner 
eleverna att de har litet eller inget alls att säga till om.  

På den individuella tiden ”arbetar man bara”. Med utgångspunkt i 
innehållet på ämnestiden, fortsätter arbetet under den individuella 
tiden. Elever som är snabba kan också hinna göra läxor och förbereda 
sig för prov. En stor fördel med den individuella tiden är att det oftast är 
lättare att få hjälp när något problem eller någon oklarheter uppstår i 
ämnet.  

Det är under den individuella tiden som eleverna upplever att de har 
inflytande över sina studier. Flertalet elever får välja vad de ska arbeta 
med och hur mycket tid de ska ägna åt olika uppgifter.  

Friheten gör att den individuella tiden upplevs som stökig och många 
elever har svårt att koncentrera sig. Framförallt menar eleverna att det 
är de yngre som stör genom att ibland ägna tiden åt umgänge med sina 
kamrater. Alla elever har inte förmågan att ta ansvar, men med ökande 
ålder går det bättre.  

Eleverna påtalar i detta sammanhang svårigheterna med att till alla delar 
utnyttja den individuella tiden för språkliga, kommunikativa övningar. 
Dessa övningar anses alltför störande för att de ska kunna genomföras på 
den individuella tiden.  

Även de praktiskt-estetiska ämnena blir ibland lidande i systemet. 
Eleverna är mycket positiva till de praktiskt-estetiska ämnena, men 
ämnena väljs ofta bara då det inte är något annat att göra. När det är prov 
eller stora krav från de teoretiska ämnena, väljer eleverna dessa i första 
hand.  

Växlingen mellan ämnestid och individuell tid bidrar till en positiv 
stämning och därigenom en allmänt positiv hållning till skolan. 

Eleverna är oftast omedvetna om vilka mål som finns i de olika ämnena. 
I bästa fall kan de få se målen i början av läsåret. Därför har eleverna 
dålig eller ingen kunskap alls om varför de olika momenten ingår i 
undervisningen. De kan uppfatta det hela som att de har uppnått 
kursplanemålen när de här läst färdigt ett arbetsområde. 

Även när det gäller betygskriterier är medvetandet hos eleverna mycket 
lågt. Ibland uppfattas godkändnivån vara nådd bara eleverna har varit 
närvarande på ämnestiden. Men eleverna upplever det som att lärarna 
verkligen vill att de ska nå minst betyget Godkänd. 

Att arbeta utan timplan med målen som styrmedel och med elevens 
ansvar för sitt eget lärande, ställer stora krav på elevens kompetens att 
sköta sin skolgång på ett utvecklande sätt. De slutsatser vi kan dra av 
elevernas diskussioner, är att de kan ta detta ansvar, med vissa undantag. 
En av förutsättningarna för att försöket utan timplan ska lyckas är, enligt 
eleverna, att de kan ta ansvar för sina egna studier. Hur eleverna ska 
skolas in i detta, vet de dock inte. Som det är nu, så innebär 
målstyrningen för eleverna att de ska göra de uppgifter som läraren 
förelägger dem. 
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4.14 Sammanfattning av lärardiskussionerna  
Här följer en sammanfattning av de diskussioner som genomförts med de 
olika ämnesgrupperna av lärare. De olika tendenserna i materialet 
redovisas och viktigare mönster lyfts fram. 

4.14.1 Hur organiseras undervisningen? 
De försöksskolor som ingår i utvärderingen har valt att organisera tiden i 
form av ett system där en del av den traditionella ämnesundervisningen 
lämnar tid till en gemensam pott. Detta ger mindre tid till den traditionellt 
organiserade ämnesundervisningen, vilket i sin tur kräver nya 
prioriteringar av lärarna. En stor del av lärarna menar att detta har 
påverkat innehållet i ämnet. De uppfattar att de tvingats göra negativa 
val, där lärarledda genomgångar har valts framför andra mer elevaktiva 
verksamheter. Dessa genomgångar ses som nödvändiga för att eleverna 
ska få största möjliga utbyte av den individuella tiden, då eleverna i hög 
grad förväntas arbeta självständigt. Tyvärr, menar flera ämnesgrupper, 
tvingas man ta bort en del fördjupningar och utvikningar under 
ämnestiden. ”Det lilla extra” som lärarna gärna ”kryddat” undervisningen 
med väljs bort till förmån för instruktioner och grundläggande 
genomgångar.  

En annan bild som lärarna ger handlar om just möjligheterna att ge 
eleverna fördjupningar i undervisningen. Vissa menar att 
förhoppningarna på den här punkten har varit stora, men till viss del inte 
infriats. Andra menar att framför allt den individuella tiden har gett goda 
möjligheter till fördjupningar. I viss mån tycks på många håll 
självständiga fördjupningar och specialiseringar ha flyttats från den, av 
gemensamma genomgångar präglade ämnestiden, till den i hög grad 
individualiserade individuella tiden. Lärarna i NO-ämnena känner en oro 
över att det skapas mer ytliga kunskaper under den ämnestid som känns 
så knapp, och att laborationer och försök har flyttats till individuell 
valbar tid, eller försvunnit helt. Flera lärare i praktiskt-estetiska ämnen 
påpekar att det ges vissa bättre möjligheter att öva färdigheter under den 
individuella tiden. 

Att den individuella tiden ger förbättrade förutsättningar för 
ämnesövergripande och tematiskt arbete, poängteras också. Flera 
lärare från olika ämnen menar att försöksverksamheten skapar en stor 
utvecklingspotential för skolans verksamhet. Några lärare funderar på 
att införa försök med kursutformad undervisning på den individuella 
tiden där eleverna väljer ämne, ämnesområde eller tema för en längre 
period. Ett syfte med detta är att åstadkomma den eftertraktade 
fördjupningen, men också att betona vikten av att eleverna gör medvetna 
kloka val när de planerar sin tid. 

Ett omvittnat och omdiskuterat faktum är att den individuella tiden ofta 
utnyttjas av eleverna till att läsa läxor eller förbereda sig inför prov. 
Flera lärare ser det som ett slöseri med viktig tid i skolan, medan andra 
ser det som en möjlighet att dels öka antalet utförda läxor, dels ge 
adekvat hjälp till dem som har svårt att göra sina läxor utanför skolan. En 
diskussion om vad som är läxor och hur de ska användas – om man alls 
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ska ha kvar den beteckningen – har tagit fart på flera av skolorna som 
ingår i försöksverksamheten. 

I materialet finns många likheter mellan ämnesgrupperna när det gäller 
den individuella tidens innehåll. Vissa skillnader kan emellertid ses 
mellan mera praktiskt inriktade ämnen och teoretiska ämnen. Ämnet 
idrott och hälsa diskuteras på flera försöksskolor, och då främst att ”fel” 
elever väljer att delta i idrotten under den individuella tiden. Den grupp 
elever som redan utövar daglig fysisk aktivitet väljer oftare idrott och 
hälsa på den individuella tiden, medan de som skulle behöva mer fysisk 
aktivitet avstår från möjligheten till denna. Flera skolor har därför 
undantagit idrottsämnet från den individuella tiden och andra diskuterar 
att göra det. 

4.14.2 Hur fungerar målstyrningen? 
Lärardiskussionerna visar att systemet med en målstyrd verksamhet slår 
igenom med en allt större kraft, men har utvecklats olika snabbt inom 
olika ämnesgrupper. Målstyrning fungerar ofta väl, och verksamheten 
inom försöket förstärker det tänkande som är typiskt för en målstyrd 
organisation. Dock märks fortfarande viss osäkerhet hos en del av lärarna 
om hur systemet egentligen fungerar. 

Lärarna ger mycket ofta uttryck för att de mål som undervisningen riktas 
mot inte är uppnåendemål eller strävansmål utan istället lokala eller 
centrala betygskriterier för betyget Godkänd. Att få eleverna att klara 
minst betyget Godkänd i respektive ämne, är ett allt annat överskuggande 
mål för de flesta lärarna.  

En gemensam inställning hos många lärare är att de behörighetsgivande 
ämnena engelska, matematik och svenska är de allra viktigaste att nå 
godkänt i. När dessa nivåer eller betyg nåtts, går man vidare i en mer 
eller mindre uttalad prioriteringsordning för att bli godkänd i andra 
ämnen. Därefter kan tiden och resurserna ägnas åt fördjupning. 

I den situation som uppkommer då en målstyrd verksamhet möter 
tidsbristen i försöksverksamheten utan timplan, skapas också nya sätt att 
tänka. Implementeringen av försöksverksamheten tvingar lärarna att 
pröva verksamheten utifrån nya förutsättningar, menar flera lärare. 

Lärarna berättar om samverkan mellan ämnen, om elevers större 
delaktighet, om samarbete med kollegor och om de ständiga 
förhandlingarna med eleverna om hur målen ska nås och hur resurser och 
tid ska användas. Elevens behov styr hur skolan arbetar, menar lärarna 
ofta.  

Men det finns också exempel på att andra faktorer fortfarande i hög grad 
styr verksamheten. Här nämner lärarna fenomen som ”tradition”, ”rutin” 
och ”läroböcker”. Istället för att låta målen styra, blir lärobokens innehåll 
det centrala och undervisningen utformas utifrån detta. Det av 
läromedlen beskrivna ämnesinnehållet står i centrum och 
styrdokumentens mål hamnar i skymundan.  

Även faktorer som schemats organisation och indelningen av skoldagen i 
fasta tidsmoduler samt det förändrade läraruppdraget, beskrivs av lärarna 
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som viktiga för hur skolan styrs idag. Detta gäller även för en målstyrd 
verksamhet i en skola utan timplanens styrning, menar lärarna. 

4.14.3 Hur används tiden? 
Diskussionerna visar att de flesta lärare är bekymrade över hur de ska få 
tiden att räcka till. Denna kamp mot tiden skärps av att en del av, den 
traditionellt i högre grad lärarkontrollerade, tiden i försöket lämnas till 
den individuella tiden som eleverna har ett betydligt större inflytande 
över. Många lärare berättar om de förhandlingar som sker mellan 
mentorn och eleven där viktiga prioriteringar ska göras. Arbetet sker i 
tidsbristens skugga, men då kloka förhandlingar och prioriteringar görs 
åstadkoms ett gott resultat. Flera lärare ser också att det finns särskilt 
goda möjligheter att ge elever i svårigheter särskilt stöd. 

När lärarna i undersökningen diskuterar hur eleverna använder sin tid i 
skolan, finns ett tema som framträder hos i stort sett alla lärare och i alla 
ämnesgrupper. Lärarna tycks utgå ifrån att eleverna får och kan göra 
egna val vad gäller den individuella tiden. Här förs en diskussion kring 
graden av valfrihet och de motiv som kan finnas för eller emot denna. 
Såväl positiva som negativa röster hörs från lärarna. Ofta hörs 
inställningen att detta är något som man måste öva eleverna i.  

Många lärare talar om kampen om elevernas tid. Denna kamp är tydlig 
särskilt i två situationer, dels när eleverna ska välja hur de vill fördela sin 
tid under den individuella delen av skolveckan, dels när timmarna ska 
fördelas mellan olika ämnen på skolan och den gemensamma potten.  

I valsituationen försöker ibland lärarna påverka hur eleverna väljer. 
Eleverna påverkas då i riktning mot att i högre grad välja 
behörighetsgivande och teoretiska ämnen. Genom att höja kraven under 
ämnestiden så kan lärarna också hävda sitt ämnes ställning när eleverna 
gör sina val. 

Många vittnar dock om att vissa ämnen har särskilt goda förutsättningar 
att bli elevernas val. Detta gäller särskilt de behörighetsgivande ämnena 
engelska, matematik och svenska. 

Lärarnas åsikter varierar när det gäller om de upplever en kamp mellan 
ämnena när tiden ska fördelas på skolans schema. Särskilt uttrycks 
upplevelsen av en trängd situation av praktiskt-estetiska lärare, medan 
lärare i engelska och matematik, och i än högre grad svenska och SO-
ämnen, upplever sig som vinnare i systemet. Som orsak till detta anges 
både att engelska, matematik och svenska är nödvändiga för tillträde till 
gymnasiet, men också att dessa ämnen har lättare för att hitta den typ av 
självständiga uppgifter som fungerar väl under den individuella tiden. 
Flera av dessa ämnen har också en tradition av att ingå i teman och 
ämnesövergripande arbeten. 

En stor del av lärarna visar också en mer positiv inställning vad gäller 
kampen om tiden. Flera saknar tecken på konkurrens och åter andra 
pekar på det faktum att förståelse från kollegor och ett gemensamt 
arbete för elevernas bästa styr arbetet. 
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4.14.4 Hur tillgodoses elevernas skiftande behov? 
Den oro som lärarna känner handlar ofta om den brist på kontroll som 
kan upplevas då eleverna själva avgör innehållet i den individuella tiden. 
För att stödja eleverna i deras ansvarstagande, bygger försöksskolorna 
upp stödstrukturer där eleverna diskuterar och förhandlar sina val med 
en mentor. Där lärarna märker brister i ansvarstagande så att 
måluppfyllelsen försämras, går mentorn in och styr elevernas val i högre 
grad. Ofta sker detta i samförstånd med hemmen.  

Lärare från flera olika ämnesgrupper poängterar också de praktiska 
problem som ibland uppstår under den individuella tiden. Här samlas 
ibland stora heterogena elevgrupper med vitt skilda behov av resurser i 
form av lokaler, undervisningsmateriel och lärare. Bland annat vittnar 
lärare i språk och praktiskt-estetiska ämnen om detta. 

Eleverna beskrivs av det stora flertalet lärare som ambitiösa och 
ansvarstagande. Metakognitiv kompetens och ansvarstagande tränas 
medvetet på försöksskolorna och beskrivs som viktiga och 
eftersträvansvärda egenskaper att utveckla hos eleverna. 

Det finns skillnader i hur olika grupper av elever klarar den frihet som 
det innebär att ha så relativt stort inflytande över sin skoldag. De elever 
som har utvecklat en god förmåga att ta ansvar beskrivs som vinnare i 
systemet. 

Dessa elever har fått tid att ägna sig åt fördjupningar, medan elever i 
svårigheter får extra stöd, ofta på ett individualiserat sätt, menar lärarna. 
Men med stora elevgrupper och upplevd tidsbrist kan ibland 
mellangruppen av elever komma i kläm, förklarar några lärare. 

Lärarna beskriver dock att vissa elever ibland väljer att lägga sin valbara 
tid på ”fel” ämne eller arbetsområde. De som verkligen skulle behöva 
lägga ner extra tid i ett visst ämne för att bättre nå målen, gör andra val. 
Elevernas val styrs då av andra bevekelsegrunder, till exempel lust eller 
sociala motiv. 

Särskilt märks här ämnet idrott och hälsa där flera skolor fått en sådan 
”felrekrytering” att man, för att värna om elevernas fysiska hälsa, återgått 
till ett system där de har flera obligatoriska pass idrott och hälsa varje 
vecka. 

Lärarna berättar också om positiva effekter som förbättrade möjligheter 
att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och att eleverna kan hjälpa 
varandra, även tvärs över åldersgränser och gruppindelningar.  

Den individuella tiden ger, enligt lärarna ofta tillfällen till särskilt 
meningsfulla möten med elever som gjort egna positiva val när de 
kommer till undervisningen. De möter elever som kommer för att de 
tycker det ska bli roligt. 

4.14.5 Vilka farhågor kan skönjas? 
Vid besvarandet av frågor kring vilka farhågor lärarna har kring ett 
möjligt framtida permanentande av en timplanefri skola, märks i första 
hand att en del lärare är tveksamma till om deras ämnen kommer att 
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drabbas av att få mindre tid till sitt förfogande för att nå målen. Främst 
märks här språk och praktiskt-estetiska ämnen. En utarmning av de 
praktiskt-estetiska ämnena är även andra lärare oroliga för. 

Andra orosmoment är den nya lärarroll, som försöksverksamheten för 
med sig, då en stödstruktur, ofta i form av en mentor för en mindre grupp 
elever, byggs upp för att hjälpa eleverna att skaffa sig överblick över sina 
studier och hjälpa dem att göra kloka val. Detta nya, eller åtminstone 
utökade, inslag i lärarens uppdrag bekymrar vissa lärare. 

Lärarna har också behov av att få lära sig mer av andras erfarenheter, till 
exempel från andra skolor som deltar i försöket. Flera efterlyser också 
någon sorts styrning eller struktur från centralt håll. 

Andra farhågor som präglar materialet handlar om att vissa grupper av 
elever skulle drabbas hårdare än andra. Lärarna uttrycker oro för att 
mellangrupperna av elever ”försvinner” i systemet. En del andra elever 
upplevs ha det svårare i ett system som kan uppfattas som stökigt eller 
med bristande och oklar struktur.  

En avslutande reflektion kommer från några lärare, som i diskussionerna 
uttrycker sin oro över att den individuella och gemensamma tiden i en 
timplanefri skola skulle kunna värderas lägre än annan 
undervisningstid. Detta skulle t.ex. kunna innebära att vikarier då av 
besparingsskäl sätts in i mindre omfattning. 
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5 En nationell bild 
Med utgångspunkt i data från den nationella utvärderingen kan de båda 
skoltyperna jämföras med avseende på elevernas resultat på olika prov. 
Även data från elev- lärar- föräldra- och rektorsenkäter med avseende på 
frågor relaterade till kursplanemålen redovisas i nedanstående avsnitt. 

5.1 Resultat för skolår 5 
Elevernas kunskaper kan studeras med utgångspunkt i svar på enkäterna 
samt resultat på prov i ämnena engelska, matematik och svenska. 

5.1.1 Självskattning 
I enkäten fick eleverna skatta den egna förmågan med avseende på olika 
ämnen. Den övergripande frågan löd: ”Hur tycker du själv att du klarar 
dig i de olika ämnena?” Samtliga ämnen radades upp och eleverna fick 
markera sina svar på en fyrgradig skala. Cirka 90 procent eller fler av 
eleverna har, oavsett skoltyp, valt svarsalternativen mycket eller ganska 
bra. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan elever i 
försöksskolorna och elever som är utanför försöket. De farhågor, som 
ibland har framförts på försöksskolorna, om t.ex. svårigheter att 
tillgodose samtliga ämnens behov, märks inte då eleverna får bedöma hur 
de klarar de olika ämnena. Försöket har således inga mätbara effekter på 
elevernas självskattning. 

5.1.2 NU-prov 
I engelska finns två prov ”A letter” och ”On holiday”. I nedanstående 
diagram visas medelvärden i poäng för försöks- respektive 
referensskolor. 

Engelska

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

On holiday

A letter

Försöksskola
Referensskola

 
Diagram 5.1 Resultat på två engelskprov 

Det är inga statistiskt säkerställda skillnader mellan skoltyperna med 
avseende på resultaten i engelska. 

Eleverna har också fått värdera sina kunskaper i engelska genom att svara 
på tre frågor ”Hur svårt tycker du att det är med engelska i skolan?”, 
”Hur känner du dig när du pratar engelska på lektionerna?” samt ”Hur 
tror du att du skulle klara dig tillsammans med en grupp människor som 
bara kan engelska?”. Majoriteten av eleverna vid både försöks- och 
referensskolorna tycker att engelska är ganska eller mycket lätt, att de 
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känner sig ganska eller mycket säkra när de pratar engelska på 
lektionerna och att de skulle kunna prata engelska med en grupp 
engelsktalande personer. Bedömningen av den egna förmågan visar inga 
skillnader mellan de båda skoltyperna. 

I matematik kan jämförelser mellan försöks- och referensskolor göras 
med utgångspunkt i poängmedelvärden från fyra prov. 

Matematik

0,0 5,0 10,0 15,0

Vad kostar det

Våra arbeten
matematik

Taluppfattning

Pengar att
spara

Försöksskola
Referensskola

 
Diagram 5.2 Resultat på fyra prov i matematik 

Endast då det gäller ”Taluppfattning” är det statistiskt säkerställda 
skillnader mellan skoltyperna. Resultaten på detta prov visar att 
försöksskolornas elever har något lägre medelvärde än referensskolornas, 
skillnader är statistiskt säkerställda på 5 % signifikansnivå.  

Även i matematik har eleverna fått ta ställning till påståenden som kan 
anses spegla deras självskattning i matematik. Dessa påståenden var ”Jag 
kan räkna bra”, ”Jag har svårt för att lösa uppgifter i matematik”, ”Jag 
har lätt för huvudräkning”, ”Jag är bra på att räkna i uppställning, när jag 
t.ex. ska addera eller multiplicera” samt ”Jag är dålig på att förklara 
matematik för mina kamrater”. Svaren från försöks- respektive 
referensskolor visar inga statistiskt säkerställda skillnader. Båda 
elevgrupperna har en mycket positiv inställning till sin förmåga i 
matematik. 

Eleverna har även fått svara på frågor om hur viktiga de tycker att de 
olika skolämnena är. De båda elevgrupperna skiljer sig inte åt på dessa 
frågor. I båda skoltyperna tycker eleverna genomgående att alla ämnena 
är viktiga. 

I svenska kan skolorna jämföras med avseende på resultat från tre läsprov 
med beteckningarna ”Skolklassen”, ”Våra arbeten” och ”Klotter”. I 
nedanstående diagram visas medelvärden i poäng på dessa. 
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Svenska

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Klotter

Våra arbeten

Skolklassen

Försöksskola
Referensskola

 
Diagram 5.3 Resultat på tre läsprov 

Det finns endast statistiskt säkerställda skillnader i läsresultat då det 
gäller ”Våra arbeten”. Skillnaderna är emellertid små. Eleverna har också 
fått svara på hur viktiga olika moment i svenskämnet är, som t.ex. att läsa 
böcker, samtala i klassen o.s.v. Eleverna vid de båda skoltyperna menar i 
mycket stor utsträckning att momenten är viktiga och det finns inga 
skillnader i uppfattning mellan elever som är med respektive utanför 
försöket.  

5.1.3 Undervisningen 
I såväl elev- som lärarenkäterna finns en mängd frågor som syftar till att 
belysa undervisningen. I nedanstående ruta visas de frågor om 
undervisningen där det inte finns någon skillnad mellan elever vid 
försöks- och referensskolor. 
Ruta 5.1 Frågor som besvarats på liknande sätt av elever vid försöks- och 

referensskolor 
Hur trivs du i skolan? 
Lyssnar dina kamrater på dig när du vill berätta något för dem? 
Lyssnar de vuxna i skolan på dig när du vill berätta något för dem? 
Får du den hjälp med arbetet i skolan som du behöver? 
Hur mycket har du varit med och resonerat om ditt skolarbete? 

 

Ovanstående frågor är besvarade på liknande sätt på de båda skoltyperna. 
Det finns således ingen skillnad mellan försöks- och referensskolornas 
elever med avseende på om eleverna trivs, blir lyssnade till, får den hjälp 
de behöver eller om de har varit med och resonerat om skolarbetet. 

Det tycks trots detta finnas skillnader i arbetsformer. Eleverna har svarat 
på en fråga om hur de oftast arbetar i klassen. Svarsalternativen liksom 
andelen elever som instämmer i de olika alternativen visas i 
nedanstående diagram. 
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Arbetsformer

0
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60

80

100

Var och en
arbetar för
sig, Eget

arbete

Grupper eller
par arbetar
med olika

saker

Grupper eller
par arbetar
med samma

sak

Alla arbetar
med samma

sak

Försöksskola
Referensskola

 
Diagram 5.4 Arbetsformer, elevernas svar 

Arbetet är något mer individuellt inriktat på försöksskolorna, medan 
eleverna i referensskolorna oftare menar att alla arbetar med samma sak.  

Ett liknande mönster finns i svaren från lärarenkäterna. Andelen lärare 
som instämmer i ett påstående om förändringar som skett i 
undervisningen under den senaste femårsperioden redovisas i 
nedanstående diagram.   

Jag utgår i min undervisning från elevernas frågor och deras individuella 
behov

0

20

40

60

80

100

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer nog inte

Försöksskola
Referensskola

 
Diagram 5.5 Individualisering, lärarnas svar 

Förändringar under de senaste fem åren har enligt majoriteten av lärarna 
lett till en ökad individualisering. Då vi inte känner till utgångsläget är 
det svårt att avgöra om förändringarna är större i någon av skoltyperna.  

Övriga påståenden om förändringar visar inga skillnader mellan försöks- 
och referensskolorna. 

En fråga i lärarenkäten om undervisningen i matematik är lättare att tyda. 
Frågan handlade om hur ofta olika arbetsformer förekommer. I 
nedanstående diagram visas andelen lärare som har valt de olika 
svarsalternativen på en fråga som belyser arbetsformen. 



 

 83

Gemensam genomgång med klassen under din ledning
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Diagram 5.6 Gemensamma genomgångar i matematik, lärarnas svar 

De skillnader som finns mellan försöks- och referensskolor är inte linjära. 
Detta innebär att lärarna på försöksskolorna oftare har valt 
svarsalternativet ”Någon gång i veckan”, medan referensskolornas lärare 
oftare har valt ”I stort sett varje lektion”. Vi kan konstatera att det 
traditionella mönstret med genomgång följd av individuellt arbete varje 
lektion är mindre ofta förekommande på försöksskolorna. Övriga frågor 
om arbetssätt och arbetsformer visar inga skillnader mellan lärarna vid de 
båda skoltyperna eller på frågan om resurserna räcker till i matematik. 

I övriga ämnen finns inte motsvarande frågor om arbetsformer och 
resurser. Det finns emellertid frågor om hur viktiga lärarna anser att olika 
delar i ämnena är. Inte heller svaren på dessa frågor visar skillnader 
mellan skoltyperna.  

5.2 Resultat för skolår 9 
I jämförelserna för skolår 9 studeras resultat på NU-prov samt slutbetyg 
för elever vid de skolor som har deltagit i den nationella utvärderingen 
2003. NU-proven är rättade av NU-forskarna och antas därför kunna ge 
objektiva mått på elevernas kunskaper. Betygen är satta av lärarna. De 
eventuella skillnader som finns i betyg kan avspegla skillnader i 
kunskaper, men också lärarnas skilda inställningar till vad som krävs för 
de olika betygsgraderna. 

Skolornas resultat kan studeras i ämnena engelska, matematik och 
svenska/svenska som andraspråk för hela urvalet. I jämförelserna för 
övriga ämnen ingår ett mindre antal elever. Detta innebär att de 
jämförelser som görs är mindre säkra och således oftast inte statistiskt 
säkerställda. Detta gäller NO- och SO-ämnena. För övriga ämnen finns 
inga jämförbara resultat från utvärderingen. 

5.2.1 Engelska 
I engelska används det nationella ämnesprovet i jämförelserna eftersom 
endast ett mindre urval av NU-proven har bedömts. Ämnesprovet består 
av tre delar. Resultaten från proven redovisas i nedanstående diagram, 
där de båda skoltyperna förkortas F respektive R (försöksskola respektive 
referensskola).  
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Ämnesprov engelska
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Diagram 5.7 Ämnesprov i engelska 

Försöksskolornas elever har bättre resultat på de två proven med 
beteckningarna Part A och Part C, skillnaderna är statistiskt säkerställda. 
Part A mäter muntlig interaktion och produktion och innebär att två till 
fyra elever i taget samtalar med varandra om ett gemensamt tema och 
utifrån en given modell. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga 
med stöd av kommenterade och bedömda exempel. Part C mäter 
elevernas förmåga att uttrycka sig fritt i skrift. Även till detta prov finns 
bedömningsanvisningar som stöd för lärarnas betygssättning. I Part B, 
det prov där det inte finns resultatskillnaderna, prövas elevernas förmåga 
att förstå skriven och talad engelska och svara på frågor av varierande 
typ.  

Jämförelser mellan olika elevgrupper visar att pojkar, elever med 
utländsk bakgrund och elever med föräldrar som ej har eftergymnasial 
utbildning har bättre resultat på försöksskolorna. Jämförelser med 
utgångspunkt i betyg visar inga skillnader.  

5.2.2 Matematik 
Även i matematik har det nationella ämnesprovet används inom NU. I 
nedanstående diagram visas medelvärden av provresultaten i poäng för 
eleverna grupperade efter skoltyp. 



 

 85
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Diagram 5.8 Ämnesprov i matematik 

Försöksskolornas elever har bättre resultat på tre av de fyra 
matematikproven (statistiskt säkerställda skillnader). Detta gäller 
Delprov A, B2 och C. Dessa skillnader är mycket små och märks inte i 
betygssättningen. Skillnaderna är störst mellan pojkarna i de båda 
skolformerna, mellan elevgrupperna med utländsk bakgrund och mellan 
de elevgrupper, vilkas föräldrar ej har eftergymnasial utbildning.  

A-provet mäter elevens förmåga att muntligt framföra matematiskt 
grundade idéer samt förmågan att lyssna till, följa och pröva andras 
förklaringar och argument. Delprov A genomförs i grupper om 3-4 
elever. Delprov B2 består av en mer omfattande uppgift som prövar 
elevernas förmåga att ställa upp uppgifter, lösa problem, tolka, dra 
slutsatser och generalisera. Eleverna får också ta ställning till 
matematiska beskrivningar och visa sin förmåga att uttrycka sina tankar 
skriftligt. Delprov C prövar samma förmågor som delprov B2, men är 
upplagt som ett tema med olika deluppgifter.  

Delprov B1, där det inte finns några skillnader mellan försöks- och 
referensskolorna, prövar elevernas taluppfattning och grundläggande 
begrepp i matematik. 

5.2.3 Svenska 
Kunskaperna i svenska och svenska som andraspråk mättes dels med två 
läsprov, dels med hjälp av de nationella ämnesproven. I diagrammet 
nedan visas medelvärden i poäng för eleverna vid försöks- respektive 
referensskolorna. 
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Diagram 5.9 NU-prov i svenska 

Försöksskolornas elever har marginellt sämre resultat på läsprovet med 
beteckningen ”Första skoldagen” (statistiskt säkerställda skillnader). 
Denna text var tagen ur en ungdomsroman och eleverna fick svara på 
frågor om innehållet. Texten ”Våra arbeten” bestod av kortare avsnitt 
med tillhörande frågor.  

I nedanstående diagram jämförs resultat på de nationella ämnesprov i 
svenska som ges på våren i skolår 9. Liksom tidigare gäller 
förkortningarna försöksskolor (F) och referensskolor (R). 
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Diagram 5.10 Ämnesprov i svenska 

Skillnaden mellan de båda elevgruppernas betyg på ämnesproven är 
mycket små och endast statistiskt säkerställda på C-provet, som bestod av 
uppsatsskrivning. I de övriga proven A och B, som mätte läsförmåga 
respektive muntlig framställning finns inga skillnader mellan grupperna.  

Om pojk- och flickgrupperna studeras separat finner vi emellertid 
skillnader som innebär att pojkarna på försöksskolorna jämfört med icke-
försöksskolor har bättre resultat medan flickorna har sämre resultat på det 
läsprov som är en del av det nationella ämnesprovet. Resultaten för 
elever med utländsk bakgrund visar inga skillnader mellan skolformerna. 
Betygen från försöksskolorna visar en större spridning med något större 
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andel elever som ännu ej uppnått målen respektive fått betyget MVG. 
Försöksskolorna har emellertid en betydligt mindre andel elever som ej 
har nått målen i svenska som andraspråk.  

5.2.4 Övriga ämnen 
För övriga ämnen kan endast ett fåtal jämförelser göras. Dessa gäller 
inom NO-blocket biologi, fysik och kemi. Inom SO-blocket finns en 
sammanslagen poängsumma för varje elev.  

Naturorienterande ämnen 
I biologi finns resultat från 1 978 elever. Det finns inga statistiskt 
säkerställda skillnader mellan de båda skoltypernas elever. Tendensen är 
att elever vid försöksskolorna har sämre resultat på NU-proven. Detta 
gäller särskilt pojkar.  

Resultat i fysik från 1 709 elever kan studeras. Dessa visar statistiskt 
säkerställda skillnader, som innebär att elever som inte deltar i försöket 
har bättre resultat än försöksskolornas elever. Detta gäller särskilt pojkar, 
elever med föräldrar som ej har eftergymnasial utbildning och elever med 
annat förstaspråk än svenska. 

Resultat i kemi från 1 700 elever kan jämföras. Resultaten från NU- 
proven visar inga skillnader mellan skoltyperna. Tendensen är emellertid 
att eleverna vid försöksskolorna har bättre resultat. Detta gäller särskilt 
jämförelser mellan pojkgrupperna, men också mellan de elevgrupper som 
har annat förstaspråk än svenska. Det finns inga skillnader eller tendenser 
till skillnader med avseende på betyg. 

SO-ämnen 
De jämförelser som kan göras med utgångspunkt i SO-proven visar inga 
skillnader mellan elevgrupperna i de olika skolformerna. Det finns inte 
heller några skillnader i betyg i något av SO-ämnena. 

5.2.5 Motivation och självskattning 
Jämförelser med utgångspunkt i frågor om hur roliga, viktiga respektive 
intressanta engelska, matematik respektive svenska är visar inga 
skillnader mellan eleverna vid de olika skoltyperna. 

5.3 Stödstrukturer 
I syfte att förklara de goda resultat som finns på försöksskolorna med 
avseende på vissa utsatta grupper studerades en rad frågor från den 
nationella utvärderingen. Dessa frågor finns inte med i skolår fem. 
Härvid fann vi att det på försöksskolorna tycks ha vuxit fram utvecklade 
stödstrukturer runt eleverna. Detta innebär att skolorna har skapat en 
mängd rutiner och utvecklat ett stödjande förhållningssätt. I följande 
avsnitt redovisas resultat från enkäter till rektorer, föräldrar, elever och 
lärare. Antalet svarande rektorer är lågt, 120 rektorer, vilket innebär att 
skillnader mellan svaren för de båda skoltyperna oftast inte är statistiskt 
säkerställda. 
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5.3.1 Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 
Lärarna har svarat på frågor om i vilken utsträckning skolan lägger vikt 
vid en rad förhållanden, enligt nedanstående diagram. Andelen lärarna 
som valt svarsalternativen ”Mycket stor betydelse” och ”Stor betydelse” 
är sammanslagna. Övriga svarsalternativ, upp till 100 procent, var ”Liten 
vikt” och ”Ingen vikt alls”. 

Vilken betydelse anser du att man på din skola i praktiken lägger 
vid dessa förhållanden? Att...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…eleverna får läxor regelbundet och att
lärarna är noga med att förhöra dem.

…föräldrarna tar aktiv del i skolans
verksamhet.

…alla lärare är noga med att eleverna
kan läsa, skriva och räkna så att de

klarar sig i livet.
…lärarna dokumenterar och noga håller

reda på hur det går för varje elev.

…alla elever får det stöd de behöver för
att uppnå målen i skolan.

Försöksskola Referensskola
 

Diagram 5.11 Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling, lärarnas svar 

I ovanstående diagram finns en rad påstående som handlar om aktiv 
uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Tendensen är att 
försöksskolornas lärare genomgående instämmer i större utsträckning än 
referensskolornas. Skillnaderna är emellertid endast statistiskt 
säkerställda då det gäller föräldrarnas aktiva deltagande i skolans 
verksamhet och att alla elever får det stöd de behöver för att uppnå 
målen.  

5.3.2 Föräldrarna aktiva deltagande 
Påståendet att föräldrarna tar aktiv del i skolans verksamhet kan 
ytterligare belysas med hjälp av rektorernas svar på en fråga om rutiner 
runt information till föräldrarna. Frågan löd: ”Vilka av följande rutiner att 
informera föräldrar finns på din skola?” I diagrammet nedan är andelen 
rektorer som har valt svarsalternativen ”Förekommer regelmässigt” och 
”Förekommer ofta” sammanslagna. Övriga svarsalternativ ”Förekommer 
sällan” respektive ”Förekommer ej” redovisas inte, då de utgör resten av 
svaren upp till 100 procent. 
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Vilka av följande rutiner att informera föräldrar finns på din skola?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rutin så att föräldrarna kan ta del av
elevarbeten

Rutin så att föräldrarna kan ta del av
provresultat

Rutin så att föräldrarna kan ta del av
betyg

Utvecklingssamtal med barnets klass-
föreståndare/ mentor

Rutin för förälders samtal med barnets
andra lärare

Informationsbok (kontaktbok,
"loggbok") som går mellan skola och

hem

Försöksskola Referensskola
 

Diagram 5.12 Rutiner för information till föräldrarna, rektorernas svar 

Av diagrammet framgår att de olika rutiner som efterfrågades, oftare 
finns på försöksskolorna. Det finns emellertid endast statistiskt 
säkerställda skillnader då det gäller rutiner för att föräldrarna ska kunna 
ta del av elevarbeten.  

Även föräldrarnas uppfattning om utvecklingssamtalens innehåll stödjer 
antagandet att föräldrarna är mer involverade i skolarbetet. I 
nedanstående diagram visas föräldrarnas svar på hur ofta olika teman tas 
upp under utvecklingssamtalen. Andelen som har valt svarsalternativen 
”Varje gång” och ”Ibland” är sammanslagna. Övriga svarsalternativ var 
”Sällan” och ”Aldrig”. 
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När du och ditt barn har utvecklingssamtal i skolan, hur ofta 
samtalar ni och läraren om...

0% 20% 40% 60% 80% 100%

…vad mitt barn är bra på

…vad mitt barn är dåligt på

…vad mitt barn bör förbättra sig i

…hur det ska gå till när mitt barn ska
förbättra sig

…att mitt barn måste skärpa sig

…vilka insatser jag som förälder kan
göra för mitt barn

…vilka insatser som lärarna kan göra
för mitt barn

Försöksskola Referensskola
 

Diagram 5.13 Innehåll i utvecklingssamtalen, föräldrarnas svar 

Försöksskolornas föräldragrupp har genomgående oftare än 
referensskolornas föräldrar valt svarsalternativen varje gång och ibland. 
Skillnaderna är små men statistiskt säkerställda på fyra av påståendena. 
Möjligen antyder detta resultat att föräldrarna får en mer fullödig 
information på försöksskolorna.  

5.3.3 Alla elever får det stöd de behöver 
Enligt ovan finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan lärarnas 
instämmanden i påståendet ”Alla elever får det stöd de behöver för att 
uppnå målen i skolan”. En närmare studie av svar från rektorerna visar att 
planering och dokumentation används som ett aktivt redskap för att följa 
och påverka elevens utveckling. I nedanstående diagram är andelen 
rektorer som har valt svarsalternativen ”Mycket bra” och ”Ganska bra” 
sammanslagna. Övriga svarsalternativ var ”Ganska dåligt” och ”Mycket 
dåligt”. 

Hur tycker du att följande påstående stämmer för din skola?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varje elev har en individuell
studieplanering

Varje elevs utveckling dokumenteras

Försöksskola Referensskola
 

Diagram 5.14 Planering och dokumentation, rektorernas svar 
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På försöksskolorna används individuella studieplaner och dokumentation 
av elevernas utveckling i mycket stor utsträckning.  

Även lärarna har fått ge sin syn på förändringar under de senaste fem 
åren med avseende på omständigheter som kan anses stödja elevernas 
kunskapsutveckling. Andelen som har valt svarsalternativen ”Ökat 
väsentligt” och ”Ökat något” är sammanslagna i diagrammet nedan. Det 
fanns tre övriga svarsalternativ, nämligen ”Oförändrat”, ”Minskat något” 
och ”Minskat väsentligt”. 

Hur har din arbetssituation förändrats de senaste 5 åren i följande 
avseenden? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andelen elever i behov av särskilt stöd

Insatserna för elever i behov av särskilt
stöd

Möjligheterna att i undervisningen utgå
från elevernas individuella behov
Möjligheterna att anpassa tiden efter

elevernas behov

Försöksskola Referensskola
 

Diagram 5.15 Stöd till elever, lärarnas svar 

Skolornas andel av elever i behov av särskilt stöd har ökat enligt en 
majoritet av lärarna vid båda skoltyperna. Det är emellertid en större 
andel av lärarna på försöksskolorna som anser att insatser för elever i 
behov av särskilt stöd har ökat samt att det har skett en ökning av 
möjligheterna att utgå från elevernas individuella behov och att anpassa 
tiden efter elevernas behov (statistiskt säkerställda skillnader).  

5.4 Sammanfattning 
Den mycket översiktliga information som kan fås genom den nationella 
utvärderingen, med avseende på kunskaper, självskattning och 
undervisning i skolår 5, kan naturligtvis inte ge en heltäckande bild av 
situationen på skolorna. För de resultat som har kunnat studeras finner vi 
att det oftast inte finns några skillnaderna mellan försöks- och 
referensskolor i skolår 5 och att de skillnader som förekommer är små 
och går i olika riktningar. Även jämförelser mellan olika grupper vid 
skolorna visar att det inte finns någon skillnad mellan t.ex. pojkar eller 
elever med utländsk bakgrund vid de olika skoltyperna. Det finns således 
ingenting som tyder på att försöksskolornas resultat avviker från 
referensskolornas i skolår 5. Möjligen kan det finnas tendenser till att 
undervisningen på försöksskolorna i större utsträckning är 
individualiserad.  

Dessa resultat kan förmodligen förklaras av att organisationen och 
traditionen i de tidigare åren har underlättat målstyrningen inom alla 
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skolor, oavsett om skolan varit bunden till timplanen eller ej. 
Försöksverksamheten tycks inte ha påverkat arbetet i de tidigare åren i 
någon större omfattning.  

I skolår 9 är skillnaderna mellan elevernas kunskaper i skolor som deltar 
i försöket och skolor som inte deltar mycket små. Vi kan således dra 
slutsatsen att försöket inte har påverkat elevernas kunskaper i negativ 
riktning. Försöksskolornas elever uppvisar något bättre resultat i engelska 
och matematik, men något sämre resultat i svenska och fysik.  

Olika elevgrupper tycks emellertid gynnas av försöket. Pojkar, elever 
med föräldrar som ej har eftergymnasial utbildning och elever med annat 
förstaspråk än svenska på försöksskolorna hävdar sig väl i jämförelserna 
mellan skoltyperna. En försiktig tolkning skulle innebära att försöket har 
varit gynnsamt för kunskaperna i engelska och matematik och särskilt för 
pojkar, för elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar som 
ej har eftergymnasial utbildning. I svenskämnena skulle motsvarande 
tolkning innebära att försöket har varit mindre gynnsamt då det gäller 
läsfärdighet. Emellertid tycks grupper som i utvärderingar oftast anses 
vara svaga i läsförståelse (pojkar och elever med föräldrar som ej har 
eftergymnasial utbildning) gynnas av försöket.  

De stödstrukturer som har vuxit fram på försöksskolorna innebär dels att 
hemmet involveras på ett tydligare sätt i elevernas kunskapsutveckling, 
dels att elevernas behov kartläggs och dokumenteras. Möjligen har 
behovet av planering och dokumentering ökat i och med att tiden inte 
längre är garant för att eleverna har fått kunskap genom att vara 
närvarande på olika lektioner. Med mer individuella lösningar har 
lärarnas osäkerhet om elevernas kunskaper mötts med strategier för att 
säkra måluppfyllelsen. Dessa strategier tycks ha gynnat de grupper som 
den tidsstyrda skolan inte lyckats fånga in. Den närvaro, som tidigare har 
varit kvitto på att eleverna har fått kunskap har omvandlats till reella 
stödstrukturer runt varje enskild elev. Eleverna överges inte i sin 
kunskapsutveckling utan följs och stöttas av lärare och föräldrar. 

Det är svårt att, med utgångspunkt i den nationella utvärderingen, uttala 
sig om huruvida försöket har påverkat undervisningen över huvud taget. 
Vi förmodar att den schemabrytande verksamheten även på andra skolor, 
än de som ingått i våra fallstudier, hämtar tid från flertalet ämnen. Hur 
det förhåller sig med de naturorienterande ämnena kan vi inte uttala oss 
om. En del frågor väcks emellertid av resultatet. Om undervisningen har 
påverkats mot större valfrihet för eleverna, har detta då inneburit att 
pojkar, elever med annat förstaspråk än svenska och elever med föräldrar 
som ej har eftergymnasial utbildning gjort val som har gynnat deras 
kunskaper i matematik, svenska (svenska som andraspråk) och kemi, 
men missgynnat kunskaperna i fysik och, för pojkarnas del, i biologi? 
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6 Tid för kunskap! 
Svaret på vår inledande fråga om det finns tid för kunskap måste bli: 

”Tack vare och trots försöket finns det tid för kunskap i försöksskolorna.”  

Med detta uttalande vill vi visa på den splittrade bild som utvärderingen 
har gett. Det finns påståenden om att eleverna inte lär sig så mycket på 
grund av försöket, och motsatta påståenden om att de aldrig hade nått 
målen om tidsstyrningen varit kvar.  

Vid en granskning av betygsstatistik och resultat från den nationella 
utvärderingen 2003 visar det sig att försöksskolor når kunskapsmålen i 
lika hög grad som referensskolorna. Resultaten från den nationella 
utvärderingen antyder också att vissa elevgrupper tycks gynnas av 
försöket.   

Den mest genomgripande förändring som försöket har gett utrymme för 
är en omdisponering av tiden. Denna omdisponering utgår ifrån 
försöksskolornas arbete med att utveckla verksamheten i syfte att 
åstadkomma en så hög grad av måluppfyllelse för alla elever som 
möjligt. Detta har lett till att eleverna har fått större möjlighet att påverka 
sin skoldag. Därmed har också variationsmöjligheterna ökat. Eleverna 
kan göra allt fler egna val och förväntas då ta allt större ansvar. 
Försöksskolornas arbete med utökat ansvar och inflytande har lett fram 
till en ny verksamhet i försöksverksamhetens skoldag: den individuella 
tiden. Den individuella tiden framstår som kärnan i skolornas strävan mot 
målstyrning med avseende på kunskaper. Av denna anledning behandlar 
vår diskussion nedan den individuella tiden med avseende på innehåll, 
målstyrning, elev- och lärarroller samt individuella möjligheter och 
problem.  

6.1 Den individuella tidens innehåll 
Våra genomgångar av elev- och lärardiskussionerna visar på en rad 
teman och mönster med avseende på innehållet i den individuella tiden.  

Det är mycket vanligt att ämnesläraren styr innehållet med hjälp av 
uppgifter som utgör en fortsättning på ämnestiden. Eleverna använder 
den individuella tiden till att göra färdigt dessa uppgifter som läraren 
oftast har gått igenom på ämnestiden. Eleverna har möjlighet att välja vid 
vilken tidpunkt de ska göra respektive uppgift. Det gäller för eleverna att 
ha översikt över allt som är förelagt, så att det blir en jämn fördelning 
över veckan. Många elever klarar detta, men vissa behöver hjälp att 
strukturera innehållet så att de hinner med allt.  

Eleverna kan också använda tiden till att ”läsa ikapp” om de av olika 
anledningar varit frånvarande. Under elevdiskussionerna framkommer 
detta som något mycket positivt. De elever som riskerar att inte få 
betyget Godkänd i ett ämne kan på den individuella tiden ägna extra 
mycket tid åt detta. I en del fall kan mentorn mer eller mindre bestämma 
över vad eleven ska använda tiden till. När eleverna inte är så ansträngda 
av förelagda uppgifter, kan de välja mer utifrån intresse. Då väljer de ett 
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innehåll som de tycker är ”roligt” eller så väljer de vad de ska ägna tiden 
åt tillsammans med en kamrat.  

I diskussionerna framkommer en stor osäkerhet över hur man ska 
organisera arbetet på den individuella tiden. Både elever och lärare anser 
att det är betydligt rörigare på dessa lektioner än på ämneslektionerna. 
Många pratar och läraren har svårt att hitta rätt i den handledarroll som 
de förväntas inta under de speciella förhållandena som råder på den 
individuella tiden.  

Lärarna menar att organisationen av den individuella tiden omöjliggör 
vissa undervisningsformer. Eftersom elevgrupperna oftast är 
åldersblandade, och då också heterogena beträffande innehåll på 
arbetsuppgifter, innebär det att de i mycket stor utsträckning arbetar 
självständigt.  

När elever och lärare diskuterar den individuella tiden uttrycker båda 
parter att den stora förtjänsten med denna är att det här kan ske en 
individualisering. Syftet med individualiseringen är att eleven, 
tillsammans med lärare och föräldrar, ska ha möjlighet att forma sin egen 
väg mot målen. De undersökta skolorna tolkar emellertid ofta begreppet 
individualisering som tidsindividualisering, vilket innebär att eleverna 
gör samma uppgifter men att det kan ta olika lång tid och att eleverna kan 
välja när de ska utföra uppgiften.  

Arbetet med att ge eleven möjlighet att hitta sin väg mot de olika 
kunskapsmålen tycks inte ha kommit särskilt långt på de undersökta 
skolorna. I de flesta fall innebär den individuella tiden endast en 
förlängning av ämnestiden dvs. eleverna läser läxor, gör individuella 
uppgifter och övar inför prov. Det finns emellertid en stor potential i den 
individuella tiden, där teman, ämnesövergripande arbeten, fördjupningar, 
kommunikationsövningar m.m. skulle kunna få en central roll.  

6.2 Målstyrning 
Flera olika bilder träder fram i diskussionerna med elever och lärare om 
målstyrning. Lärarna har hittat olika strategier i sitt arbete för att nå 
målen. Det finns en spännvidd mellan lärarnas förhållningssätt och 
frirummet är stort. Skillnader mellan de olika ämnesgruppernas lärare är 
stora och en samsyn saknas ofta i de undersökta skolorna.   

Ett tillvägagångssätt är att vid terminsstarten eller vid introduktionen av 
ett nytt ämnesområde samtala med eleverna om de kunskapsmål som är 
aktuella för terminen eller området. På så sätt medvetandegörs eleverna 
om innehåll och krav och har då större möjlighet att påverka sitt lärande.  

Andra lärare har konkretiserat målen i olika betygskriterier och använder 
dessa som underlag i måldiskussioner med eleverna om vad de ska uppnå 
för att få ett visst betyg. Uppfyller eleverna kriterierna har de också 
uppnått målen, menar både elever och lärare.  

Ytterligare en grupp lärare har läroboken som garant för att eleverna når 
kunskapsmålen. Lärarna planerar sin undervisning utifrån de moment 
som finns angivna i boken. Någon större styrning mot målen finns inte. 
Dessa lärare upplever emellanåt stress eftersom de ”lämnat bort tid” till 
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den individuella tiden och på så sätt har det ”försvunnit” tid från ämnet. 
De beskriver att de har fått stryka moment, som de inte hinner med när 
skoldagen har delats upp i ämnestid respektive individuell tid. Lärarna är 
oroliga för hur eleverna då når kunskapsmålen. Några lärare menar att de 
har sänkt kraven för att eleverna över huvud taget ska ha en möjlighet att 
nå målen.  

I vissa ämnen saknas måldiskussionen helt. Eleverna tycks inte heller 
vara medvetna om att det finns mål i dessa ämnen. Eleverna menar att 
om de är närvarande på lektionerna får de betyget Godkänd. I 
elevdiskussionen framkommer att dessa ämnen inte är så viktiga även om 
de är roliga. Eleverna använder den individuella tiden till dessa ämnen 
när de inte har något annat att göra.  

Eleverna tycks inte fundera över att lärarna styr mot målen på helt skilda 
sätt. De vet att det är olika förhållningssätt och anpassar sig till rådande 
ordning. De litar på lärarna och är övertygade om att de når målen om de 
följer lärarens instruktion och att de då klarar både gymnasium och ett liv 
som samhällsmedborgare.  

Då lärarna har olika syn på vad målstyrning egentligen innebär, och hur 
de medvetandegör eleverna om kunskapsmålen i respektive ämne, är 
faran stor att det uppkommer en rangordning mellan ämnena. I de ämnen 
där elever och lärare tillsammans diskuterar kunskapsmålen, och hur man 
ska nå dem, uppkommer en tydlighet som gör att det är lättare att omsätta 
målen till praktiskt handlande. På så sätt skapas förtrogenhet om hur en 
målstyrd process fungerar hos eleven. Detta ökar i sin tur motivationen 
att använda den individuella tiden till just de ämnen där diskussionerna 
finns. Risken är stor att de ämnen där man över huvud taget inte 
diskuterar mål tenderar att komma till korta när eleven ska välja innehåll 
till den individuella tiden.   

6.3 Elevroll - lärarroll   
Försöksverksamheten har lett fram till nya roller för elever och lärare. I 
ständiga förhandlingar med sina lärare diskuterar eleverna fram sina 
individuella studieplaner och förväntas göra kloka egna val och ta eget 
ansvar. Där förmåga eller ansvarstagande brister, får eleverna hjälp av 
den stödstruktur som skolan byggt upp för att stödja deras utveckling, 
inte minst i metakognitivt hänseende.  

Med den nya synen på elevens roll förändras också lärarens roll. Läraren 
stödjer varje elevs individuella utveckling och strävan mot målen. Nya 
sätt att tänka kring organisationen av skoldagen i ämnestid, individuell 
tid och gemensam tid ger lärarrollen en delvis helt ny form och 
inriktning. Lärarna är överlag positivt inställda till dessa nya sätt att tänka 
kring undervisningen och upplever en utmanande form av målstyrning. I 
likhet med skolledarna identifierar lärarna en betydande 
utvecklingspotential i detta nya sätt att organisera undervisning i skolan. 

Eleverna menar att införandet av den nya organisationen har inneburit 
förändringar i förväntningarna på vad de ska klara av. De beskriver 
vidare att de inte fått tillräcklig tid för att utveckla dessa kompetenser. 
Förmågan att göra egna val och ta ansvar för den individuella tiden i 
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skolan behöver mogna fram och deras metakognitiva tänkande behöver 
utvecklas. Lärarna tycks, enligt eleverna, förutsätta att dessa i hög grad är 
utrustade med en god förmåga att planera och ta ansvar för sin egen 
utveckling.  

Lärarna, å andra sidan, beskriver hur de mer eller mindre styr vad 
eleverna ska göra på den individuella tiden. Vissa elever kan själva 
besluta, medan andra måste ha mycket hjälp. Men inte någonstans i 
diskussionen beskrivs hur lärarna tillsammans med eleverna bygger upp 
en progression av den metakognitiva kompetensen.  

När eleverna ska välja vad de ska göra på den individuella tiden startar en 
förhandling mellan mentor och elev, där målet är en allt högre grad av 
måluppfyllelse. Mentorn får här mer av en stödjande funktion. Vissa 
elever får över huvud taget inte välja medan andra har fullständig frihet. 
Flera lärare påtalar att ett mål med försöksverksamheten är att eleverna 
ska få större möjlighet att välja själva. Här finns ett frirum som ibland 
varken elever eller lärare förmår att utnyttja. Ett skäl är att de 
pedagogiska och didaktiska diskussionerna om frirummet behöver 
fördjupas. Diskussionerna har handlat mycket om formen, dvs. hur man 
ska organisera skoldagen, och betydligt mindre om att skapa nya 
möjligheter för eleverna att tillsammans med lärarna hitta sin egen väg 
mot målen. 

En del lärare har svårt att hitta rätt i den nya lärarrollen som uppkommit i 
och med att eleverna i större utsträckning bjuds in som ”medskapare” till 
sitt eget lärande. Lärarna låter i viss mån eleverna välja själva trots att de 
egentligen skulle behöva mer styrning. Lärarna har tolkat friutrymmet 
som ett utrymme som ägs av eleverna. När lärarna ser att valfriheten inte 
fungerar, återtar de bestämmanderätten, samtidigt som de beklagar detta. 
Här tycks lärarna inte vara så överens om vad den nya lärarrollen 
egentligen innebär i en målstyrd skola.  

6.4 Elevers möjligheter och problem 
De allra flesta elever och lärare är nöjda med den timplanefria skoldagen. 
De beskriver hur de genom den ökade friheten har större möjligheter till 
individualisering. Den enskilda individen synliggörs och på så sätt kan 
lärarna lättare bli uppmärksamma på enskilda elevers behov.  

De elever som förut av olika skäl var ”osynliga” på ämneslektionerna 
uppmärksammas i större utsträckning. Detta förklaras av att det har 
skapats mötesplatser för diskussioner, i form av exempelvis mentorstid, 
som handlar om måluppfyllelse, betyg och lärande. De stora vinnarna i 
denna försöksverksamhet är enligt lärarna de elever som riskerar att inte 
nå betyget Godkänd. Detta förstärks också av den nationella 
utvärderingen från 2003. I utvärderingen framkommer att pojkar, elever 
med föräldrar som ej har eftergymnasial utbildning och elever med annat 
förstaspråk än svenska gynnas av försöket.  

Lärarna menar att de elever som är välmotiverade klarar sig i alla system 
så även i detta. De tar för sig och använder sig av det inflytande som 
erbjuds i den nya verksamheten. Men, säger lärarna, det är 
”mellangruppen” som de inte riktigt hinner med. Det är elever som utan 



 

 97

problem når betyget Godkänd, och ibland också Väl godkänd, men som 
skulle kunna komma längre om de fick tillräckligt stöd och stimulans i 
form av motivationshöjande och varierande arbetsuppgifter. Lärarna 
menar att här har de inte riktigt hittat former för att möta eleverna. En 
orsak kan vara att man på försöksskolorna ännu inte har hittat modeller 
för den individualisering som den individuella tiden möjliggör. Eftersom 
denna tid många gånger används som en förlängning av ämnestiden 
tappar mellangruppens elever både engagemang och kraft. 

6.5 Nya möjligheter 
Denna delrapport visar att de undersökta försöksskolorna skapar goda 
förutsättningar för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Lärare och elever 
ser fördelar med det frirum som skapas i försöksverksamheten. Men 
delrapporten visar också att det finns en betydande utvecklingspotential 
som försöksskolorna fortfarande inte använder sig av.  

 
NULÄGE  MÖJLIG UTVECKLING 

   

Individuella tiden används för 
individualisering och eleverna ges 
möjlighet att påverka sin skoldag, 
men tiden används i stor utsträck-
ning för tidsindividualisering, 

 Skolan måste utveckla strategier för 
individualisering utifrån den enskil-
da elevens förutsättningar. 

   

Många lärare och elever diskuterar 
kunskapsmålen och på så sätt skapas 
en förtrogenhet hos eleverna kring 
hur en målstyrd process fungerar, 
men, lärarna saknar samsyn om hur 
man styr mot målen 

 Skolan måste skapa tid till att 
utveckla ett gemensamt förhåll-
ningssätt kring målstyrningspro-
cessen. 

 

   

I sina nya roller möts lärare och 
elever i en förhandling för att öka 
måluppfyllelsen, men både lärare 
och elever känner osäkerhet i sina 
nya roller. 

 

 Skolan måste genom ökade 
kunskaper och erfarenheter skapa 
förbättrade möjligheter att utveckla 
elevens metakognitiva kompetens. 

   

Genom att organisera skoldagen på 
ett nytt sätt med olika former av 
stödstrukturer synliggörs den enskil-
da eleven, men lärarna saknar 
redskap för att stödja olika elev-
gruppers lärande. 

 Skolan måste utveckla nya arbets-
sätt och arbetsformer för att öka 
motivationen och ansvarstagandet 
hos olika elevgrupper.    

 

När skolorna befriats från den nationella timplanens tidsstyrning 
uppkommer en diskussion kring hur detta frirum bäst ska användas för att 
nå en högre grad av måluppfyllelse. Med gemensamma krafter och 
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särskilt avsatt tid kan skolans alla medarbetare fortsätta den process som 
startat i försöksverksamheten: att utveckla den individuella tidens 
innehåll, förbättra målstyrningen, diskutera elevers och lärares nya roller 
och de möjligheter och problem som uppkommer. Med hjälp av tid och 
kunskap kan vi skapa Tid för kunskap! 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

 
 
Hej igen! 
 
Vi som skriver till dig arbetar på Högskolan i Kalmar, bland annat med 
att utvärdera försöksverksamheten ”att arbeta utan nationell timplan”. 
Förra läsåret genomfördes en enkätundersökning som din skola 
medverkade i. Utifrån resultatet av den rapporten har vi nu startat en ny 
kartläggning för att kunna göra en fördjupad analys. Vi vill nu mer 
ingående veta vad som händer med ämnet och ämneskunskaperna. 
Därför skulle vi vilja att du skriver och berättar för oss: 
 

• hur du tycker att ditt ämne har påverkats av försöket 
• hur du upplever att elevernas ämneskunskaper påverkats av 

försöket 
 
Om du undervisar i flera ämnen har din rektor eller annan ansvarig 
bestämt vilket ämne du ska skriva om. Det är viktigt för oss att alla 
ämnen blir representerade. Vi är tacksamma för utförliga berättelser. 
Skriv för hand eller på dator. Dina åsikter är värdefulla och vi kommer 
att använda dem i vår rapportering till Timplanedelegationen, men 
naturligtvis på ett sätt så att de inte går att spåra. 
 
Lägg sedan det du skrivit i ett kuvert och lämna det till rektor senast den 
7 april. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Elisabeth Elmeroth Lars-Olof Valve 
Lotta Eek-Karlsson  Ragnar Olsson  

  

Glad Påsk!! 
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BILAGA 3 
 
Diskussionsguide elever 
 
Skolan är med i försöket med utbildning utan timplan. Vi vill veta 
hur ni har upplevt försöket i X-ämnet. 
 
1. Säg något spontant om vad som är bra eller dåligt med försöket i X-
ämnet? (Varvet runt) 
 
Ämnets innehåll 
1. Vad används verkstadstiden till? Vad används vanliga lektioner till? 
2. Vem/vad bestämmer innehållet i er verkstadstid? 
 
Mål 
1. Är ni förberedda inför gymnasiet/framtiden i X-ämnet? 
Kunskapsformer? Goda medborgare? 
2. Hur upplever du att försöket har påverkat kunskaperna i X-ämnet? 
3. Vilket ger mest kunskap verkstad eller vanliga lektioner i X-ämnet? 
4. Hur har ni koll på hur det går för er i skolan i X-ämnet? Mentor? Koll? 
Hur bestäms innehållet? Föräldrar? 
 
Elever 
1. Passar systemet alla elever? Ansvar? Koncentration? Stress? 
 
Avslutning av ämnet 
Vi ska rapportera om försöket för att regeringen ska kunna bestämma om 
alla skolor klarar att arbeta utan timplan. Vad ska vi skriva om X-ämnet? 
Vilka råd ska vi ge de skolor som inte har prövat? 
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BILAGA 4 

 
Påståendekort 
 

   
 
”Det finns sällan tid till att göra det 
där ’lilla extra’ för att göra ämnet 
mer intressant. Det kan ofta bli 
mycket fakta” 
 

  
”Eleverna får en ytlig kunskap i mitt 
ämne eftersom det inte finns tid för 
fördjupad kunskap” 

   
 
”Det blir väldigt ofta lektioner där 
anvisningar och genomgångar får 
stor tyngdpunkt” 
 

  
”Vårt sätt att organisera lärandet 
hjälper en del elever att få gjort saker 
som de annars kanske aldrig skulle bli 
klara med och därmed inte få godkänt 
på” 
 

   
 
”Andra elever ser verkstäder som 
en social sammankomst och 
’umgås’ för att sedan göra arbetet 
hemma eller inte alls” 
 

  
”Visserligen så finns det verkstäder att 
välja, men dessa besöks av dem som 
kanske minst behöver” 

   
 
”För en majoritet av mina elever, 
de motiverade, ambitiösa, vetgiriga  
och duktiga så fungerar systemet.” 
 

  
”…på skam är tankarna om man i detta 
system skulle kunna stimulera de elever 
med höga betyg till djupare studier.” 

   
 
”Med detta försök har några ämnen 
blivit starkare och mitt har blivit 
svagare” 
 

  
”Tiden är ju mindre…det är svårt att få 
eleverna att välja ämnet, ”teoretiska” 
ämnen  går före” 

   
 
”För att en elev ska få samma tid i 
ämnet i veckan behöver den välja 
tre verkstäder av fyra möjliga i 
veckan” 
 

  

   
 
 
 
 
 
 


