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Sammanfattning 
Syftet med arbetet var att intervjua några lärare som inte deltar i timplanedelegationens 
försöksprojekt och redogöra för deras åsikter om hur de tror att det är att arbeta utan timplan. Ur 
syftet skapade vi fyra frågeställningar: 
 

1. Hur tror lärare att undervisningen påverkas när utbildning utan timplan införs. 
2. Hur tror lärare att eleverna påverkas av arbete utan timplan? 
3. Hur tror lärare att lärarrollen påverkas av arbete utan timplan? 
4. Hur tror lärare att Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande påverkas av arbete utan 

timplan? 
5. Vilka likheter respektive olikheter i pedagogernas uppfattning om skola utan timplan 

framkommer mellan lärare som deltagit respektive inte deltagit i projektet med skola utan 
timplan? 

 
Vi besvarade frågeställningarna genom att genomföra 16 kvalitativa intervjuer med pedagoger 
samt genom att studera relevant litteratur i ämnet. Timplanedelegationens slutsats är att 
skillnaderna mellan skolor som deltar i försöket med en skola utan timplan och referensskolorna 
är små men att timplanen bör tas bort. Informanterna ansåg att de redan idag inte följer 
timplanen, därför anser de att skillnaden inte kommer att vara så stor vid ett eventuellt 
borttagande av timplanen. Bilden av en mer framgångsrik skola på grund av ett borttagande av 
timplanen målades upp som en utopi, av många informanter. Vi anser att debatten har fel fokus 
och tror att borttagande av timplanen inte kommer att leda till någon stor förändring. 
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Förord 
Vi vill speciellt tacka våra informanter för att de ställde upp på att bli intervjuade av oss, utan er 

hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Vi vill tacka vår handledare på Pedagogiska 

institutionen vid Umeå Universitet för bra handledning och snabb feedback. Vi vill även tacka 

våra respektive för deras stöd och hjälp, samt deras överseende under den här tiden. 

Örnsköldsvik 2005/2006 
 
Kristin Lundberg & Marita Toljamo 
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Inledning/Bakgrund 
I detta arbete vill vi redogöra åsikterna från några lärare som inte deltar i timplanedelegationens 

försöksprojekt om en skola utan timplan (Se Bilaga 1, timplan). Vi vill även jämföra deras åsikter 

med det som framkommit i olika undersökningar och artiklar. Underlaget för studien utgörs av 

några lärare som arbetar utan timplan men som inte deltar i timplanedelegationens försöksprojekt. 

Vi vill jämföra lärarnas åsikter och inställningar med det faktiska resultat som framkommit i 

tidigare forskning. 

 

Vi tycker att det är ett intressant ämne att forska om eftersom vi inte har fått någon information 

om detta under utbildningens gång. Vi anser att detta ämne är mycket aktuellt och relevant då 

försöksverksamheten med skola utan timplan pågår och eftersom vår framtida arbetsplats kan 

komma att vara en skola som arbetar utan timplan. Vi anser att lärarna har en viktig funktion i allt 

förändringsarbete som sker i skolan och därför vill vi belysa deras åsikter i denna studie. Detta 

står också att läsa om i aktuell skolforskning: 

 

Den senaste tidens skolforskning talar om nödvändigheten att skolor vid förbättringsarbete 
behöver verka på såväl strukturell som på lokal nivå. Förändringar på strukturell nivå är 
många gånger enklare att genomföra därför att de är mer påtagliga, som i det här fallet att 
avskaffa den nationella timplanen. Men det räcker inte med att den strukturella ramen 
förändras, för att människor ska bli aktiva och förändra sitt handlingsmönster. Det 
krävs också en inre förändring. En inre förändring skulle i denna studien innebära 
förändringar vad gäller syn på lärande och undervisning. Det är också nödvändigt att arbeta 
med arbetsmönstren bland lärare, elever och skolledare på den lokala skolan, att fokusera för 
givet tagna föreställningar om lärande och yrkets syfte och genomförande. (Karlstads 
Universitet. 2005, Internet) 

 

I timplanedelegationens delbetänkande Utan timplan – med målen i sikte (SOU, 2004:35) 

beskrivs bakgrunden till försöksverksamheten med arbete utan timplan. Regeringen gav i slutet 

av 1999 chefen för Utbildningsdepartementet i uppgift att tillsätta en delegation med uppgift att 

förbereda, leda, stödja och utvärdera en försöksverksamhet med utbildning utan timplan i 

grundskolan. Försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan omfattar cirka 900 

kommunala grundskolor i 79 kommuner. Den femåriga försöksverksamheten startade läsåret 

2000/01. Deltagande skolor blir med projektet fullständigt befriade från den nationella 

timplanens uppdelning i tid per ämne eller ämnesgrupp. Skolor som deltar i försöksverksamheten 
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skall följa läroplanen och arbeta enligt de kursplaner som finns för grundskolans ämnen eleverna 

garanteras även i skolor utan timplan 6 665 timmar för grundskolans nio år. Avsikten med 

försöksverksamheten är inte att den nationella timplanen skall ersättas med kommunala 

timplaner. Hur tiden skall disponeras bestäms av de skolor som deltar i försöksverksamheten. 

 

Frågan om timplanens roll i en mål- och resultatstyrd skola är inte ny. Den fick särskild aktualitet 

i och med decentraliseringen av skolan under 1990-talet. Enigheten har varit stor om att det är 

ologiskt med en nationell timplan i ett mål- och resultatstyrt system, att timplanen kan leda till ett 

stelt schematänkande samt att den kan utgöra ett hinder för önskad skolutveckling. Vidare har 

timplanens styrande effekt på organisationen av undervisningen och dispositionen av 

lärarresurserna ifrågasatts. Samtidigt har den nationellt fastställda timplanen setts som ett verktyg 

för att värna likvärdighet och kvalitet. Farhågor inför en avveckling av timplanen har bl.a. gällt 

effekterna för olika ämnen i skolan. Det har också diskuterats om målen i kursplanerna behöver 

göras mer detaljerade om timplanen tas bort. Fungerande utvärderings- och 

kvalitetssäkringssystem har lyfts fram som en nödvändig förutsättning för att kunna ta bort 

timplanen (SOU, 2004:35). Försöket utan timplan i skolan har förlängts fram till den 30 juni 

2007. Tiden har förlängts med två år för att försöksskolorna inte ska behöva återgå till den gamla 

ordningen under den tid det tar för ärendet att beredas. Det handlar om tid för remiss och att lägga 

en proposition för beslut i riksdagen (Andersson. 2005, Internet). 

 

Synen på tidsindelning och tidsanvändning i skolan har djupa historiska rötter både i klostrens 

indelning av dagen i arbete och bön och den syn på arbetsorganisation som kommer till uttryck i 

det löpande bandet. Detta är en mycket större fråga än frågan om vi skall ha en nationell timplan 

eller inte. En alltför strikt tidsindelning av arbetet kan motverka ett effektivt utnyttjande av 

resurser och kompetens. Samtidigt behöver alla organisationer strukturer för att kunna organisera 

och genomföra sina uppgifter (SOU, 2004:35). 

 

Timplanens roll i en mål- och resultatstyrd skola har behandlats i flera utredningar som föregått 

de stora skolreformerna under 1990-talet. Alla har konstaterat att det har funnits ett starkt 

symbolvärde i en uppgradering respektive en nedgradering av antalet timmar för ett visst ämne i 

den nationella timplanen. Den timplan som nu finns är därför liksom sina föregångare resultatet 



 3 

av såväl noggranna överväganden som kompromisser. Historiskt har timplanen ansetts kunna 

värna om likvärdighet och kvalitet. Regeringen har dock i flera sammanhang pekat på det 

motsägelsefulla i att ha en nationell timplan i en mål- och resultatstyrd skola. Timplanen kan 

också upplevas som ett hinder för ämnesövergripande undervisning och lokal skolutveckling 

(SOU, 2004:35). 

 

Timplanens roll i styrsystemet har varit att på ett nationellt plan uttrycka vilken ambitionsnivå 

som är möjlig att ha inom kursplanernas ram. Arbetsgruppen instämmer med Skolkommittén i 

uppfattningen att timplanen därmed kan invagga lärare, skolledare och föräldrar i en sorts falsk 

trygghet, en känsla av att den tilldelade tiden är en garanti för elevernas kunskaper och 

färdigheter. Timplanen har också haft en viktig roll som utgångspunkt för skolans organisation. 

Timplanen har enligt arbetsgruppens uppfattning förlorat sin avgörande betydelse för kvalitet och 

likvärdighet och sin styrkraft för skolans organisation och resursfördelning. Målen måste i 

framtiden bli de viktigaste styrinstrumenten, inte den tid som används för att nå dit (SOU, 

2004:35). 

 
Arbetsgruppen bedömer att mycket av det friutrymme, som lärare och skolledare efterlyser, redan 

finns inom nuvarande system. Exempelvis är möjligheterna att arbeta ämnesövergripande stora. 

Delegationen bedömer därför att timplanen oftare är ett upplevt än ett reellt hinder för den 

pedagogiska utvecklingen. Det betyder dock inte att det är oväsentligt att ta bort ett sådant hinder 

(SOU, 2004:35). 

 

Till arbetet följer en ordlista (Se Bilaga 3, Ordlista). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att intervjua några lärare som inte deltar i timplanedelegationens 

försöksprojekt och redogöra för deras åsikter om hur de tror att det är att arbeta utan timplan. Vi 

vill även jämföra deras åsikter med det som framkommit i detta avseende i olika undersökningar 

och artiklar. Ur detta syfte har vi skapat de frågeställningar som följer nedan. 

 
1. Hur tror lärare att undervisningen påverkas när utbildning utan timplan införs. 

 

2. Hur tror lärare att eleverna påverkas av arbete utan timplan? 

 

3. Hur tror lärare att lärarrollen påverkas av arbete utan timplan? 

 

4. Hur tror lärare att Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande påverkas av arbete utan 

timplan? 

 

5. Vilka likheter respektive olikheter i pedagogernas uppfattning om skola utan timplan 

framkommer mellan lärare som deltagit respektive inte deltagit i projektet med skola utan 

timplan? 
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Metod 

För att få tillförlitlig information om rapportens upplägg införskaffades två böcker i ämnet, 

Rapporter och uppsatser skriven av Backman (1998) samt Examensarbetet i lärarutbildningen 

skriven av Johansson och Svedner (2001). Böckerna använde vi genomgående i hela rapporten. 

 

Vi inledde detta arbete med att söka relevant litteratur på Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor 

(ALBUM, Internet). Vi sökte litteratur som i titeln innehöll sökorden; skola utan timplan, 

timplanelösskola eller timplan. Vi lånade fem av de sex böcker som kom upp i sökningen, en bok 

fanns inte tillgänglig vid tillfället. 

 

Då vi valde att använda oss av intervjuer lånade vi böcker om detta, på Örnsköldsviksbibliotek 

Arken. I bibliotekets sökmotor (Arken biblioteket, AXIELL. Internet) listades ett antal böcker om 

ämnet intervju, vi lånade de böcker som verkade relevanta för arbetet. Att fråga (Wärneryd, 

1990), Reflexiva intervjuer (Thomsson, 2002), Kvalitativ forskning i praktiken (Widerberg, 

2002), Intervju (Jacobsen, 1993), Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) samt 

Kvalitativ intervju (Ryen, 2004). 

 

På Regeringens hemsida (Regeringen. 2005, Internet) sökte vi efter Statens Offentliga 

utredningar (SOU) från timplanedelegationen. Olika artiklar och insändare om ämnet sökte vi via 

sökmotorn Google (Google. 2005, Internet) och Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor 

(ALBUM, Internet). 

 

När vi införskaffat allt material komponerade vi intervjufrågor, dessa frågor skapade vi utifrån 

viktiga huvudpunkter som timplanedelegationen undersökt. Detta för att vara säkra på att vi 

berörde de områden som fanns i litteraturen. I samråd med vår handledare fastställdes frågorna 

(Se Bilaga 2, Intervjufrågor). Intervjumallen strukturerade vi utifrån 12 huvudfrågor, under dessa 

listade vi ett antal områden som vi ville att informanterna i möjligaste mån skulle beröra. Detta 

för att säkerställa att vi berör så många som möjligt av de områden vi ämnar diskutera.  
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Urval 

De informanter som deltog i undersökningen bestod av 15 lärare verksamma på olika stadier 

(åk. F1-5), samt en fritidspedagog. Vi valde att begränsa vår undersökning till att endast innefatta 

de tidigare årskurserna, på grund av tidsbrist. Vi kontaktade lärare på två skolor och intervjuade 

de som var intresserade under en två veckors period. Könsfördelningen av informanterna var 

ojämn, 15 kvinnor och en man. Detta kan bero på att det arbetar färre män i grundskolan. 

Informanternas ålder var mellan 20-60 år. De två skolorna befinner sig i samma kommun men i 

olika rektorsområden och avståndet dem emellan är flera mil, kommunen ligger i norra Sverige. 

Vi besökte de aktuella skolorna för att boka in intervjuer, vi bokade in totalt 16 tillfällen. Det 

skedde inga bortfall. 

 

Vi studerade de forskningsetiska krav som fanns beskrivna i de böcker vi lånat om ämnet 

intervju, Wärneryd (1990), Thomsson (2002), Widerberg (2002), Jacobsen (1993), Kvale (1997) 

samt Ryen (2004). Vi informerade informanterna om att deltagandet skulle ske fullständigt 

anonymt. Intervjuerna skedde i lediga rum i enskildhet tillsammans med informanten. 

Anonymiteten garanterades vidare genom att vi tog del av det inspelade materialet när inga 

utomstående var närvarande. I de transkriberade intervjuerna namngavs ingen informant, ej heller 

skolans namn. Efter transkribering raderades banden. 

 

Datainsamling 

Vi valde att använda oss av kvalitativ undersökningsmetod i form av besöksintervjuer. Detta 

beskrivs i Wärneryd (1990) som mest tillförlitligt. Vi ville använda oss av det exakta mötet 

mellan oss och intervjupersonen och det unika samtal som uppstår i just denna kontext. Vidare 

kunde vi med kvalitativa intervjuer även följa upp delar av intervjupersonens berättelse som 

kunde kasta ljus över personens förståelse av fenomenet vilket Widerberg (2002) skriver om. De 

frågeområden som berördes under intervjun återfinns i bilaga 1 (Se bilaga 1, Intervjufrågor). 

 

Procedur och material 

Vi bestämde träff med informanten och gav information om hur lång intervjun skulle vara och 

vad undersökningen skulle handla om. Vi uppskattade att intervjun skulle ta ca 30-50 minuter, 

det visade sig senare att de tog ca 30 minuter i genomsnitt. Vid intervjutillfället valde 
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informanten ett rum som fanns till förfogande för tillfället, vilket kunde vara personalrum, 

klassrum och grupprum. Vi använde oss av en liten bandspelare (diktafon) som placerades på 

bordet mellan informanten och oss. Detta gjorde vi för att: ”De flesta har upplevt att det inte är så 

enkelt att uppträda som en intresserad lyssnare samtidigt som man strävar efter att göra bra och 

inte minst läsbara anteckningar.” (Ryen, 2004:56) 

 

Vid alla intervjutillfällen, förutom ett, var vi två intervjuare. Då vi läst om situationen med 

tvåintervjuare i Thomssons bok (2002), var vi medvetna om att maktsituationen blir annorlunda 

än med endast en intervjuare. Vi ville även få möjlighet att, som Thomsson skriver, agera som 

parhästar för att blanda oss i samtalet så som det faller sig naturligt. Två intervjuare kan ibland ha 

lättare att vara uppmärksamma på vad de som deltar i intervjun säger, de kan fylla i varandras 

luckor och komplettera varandra, menar Thomsson. En ytterligare fördel är att det kan finnas en 

trygghet i att de är två som tolkar och försöker förstå det som förmedlas i intervjun. Risken enligt 

Thomsson är att intervjuarna kan avbryta varandras tankekedjor, vi tyckte dock att fördelarna 

övervägde nackdelarna. 

 

Intervjufrågorna placerade vi mellan oss, tillsammans med intervjufrågorna fanns även listat ett 

antal punkter som vi ville att informanten i möjligaste mån skulle beröra. Vi hade även en ruta 

med lämpliga sonderande frågor (Kvale, 1997) som vi kunde använda oss av under intervjun. 

Utöver dessa frågor ställde vi direkta frågor utifrån de punkter vi hade listat, under den berörda 

frågan. Detta gjorde vi efter att den intervjuade gett sin spontana beskrivning och därigenom 

markerat vilka aspekter av fenomenet som är centrala för henne eller honom (Kvale, 1997). Alla 

intervjuer vi genomförde skedde individuellt. 

 

Databearbetning 

Reliabiliteten är aldrig perfekt och det är möjligt att vi missuppfattat det informanterna sagt under 

intervjun eller att vi hört fel under transkriberingen. I och med att vi var två personer under hela 

processen hoppas vi att vi på detta sätt stärkt reliabiliteten i databearbetningen. Under alla 

intervjuer användes samma frågeformulär men frågorna har varierat från intervjutillfälle till 

intervjutillfälle beroende på hur den intervjuade svarade och vilka aspekter denna tog upp 

(Johansson & Svedner, 2004). De yttre omständigheterna varierade på grund av var intervjuerna 
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skedde. Vi valde att gruppera det insamlade materialet utifrån intervjufrågorna då vi ansåg att 

denna disposition passade detta arbete. Vi transkriberade alla intervjuerna och sammanförde 

sedan fråga för fråga. Den litteratur vi tagit del av grupperade vi även in under respektive fråga. 
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Litteraturgenomgång 

Genomgående i arbetet struktureras innehållet, i möjligaste mån, efter våra intervjufrågor (Se 

Bilaga 2, Intervjufrågor). 

 

Lärarens roll i en skola utan timplan (Fråga 1) 

De flesta lärarna i försöket är positiva till utvecklingen som skett på skolorna. De ser positivt på 

det utökade samarbetet, diskussionerna i arbetslagen och att de har fått ett ökat inflytande över 

planeringen. Lärarnas arbetstillfredsställelse är högre i försöksskolorna än i övriga grundskolor, 

de arbetsformer som utvecklas ställer höga krav på lärarkompetensen då ansvaret för att planera 

undervisningstiden läggs på lärarna. Uppgiften ställer krav på ämneskompetens, pedagogisk- och 

didaktisk kompetens. Ett problem är att en stor andel av dem som undervisar i skolan saknar 

lärarutbildning helt eller saknar ämneskompetens (SOU, 2005:101). Att avskaffa timplanen är ett 

steg i professionaliseringen enligt Svensson och Edlund (2005), de professionella lärarna får ett 

större ansvar än i dag. Läraren skall se till att varje elev får den tid som behövs för att nå de 

uppställda målen. Grundtankarna ligger således helt i linje med den strävan att utveckla lärare 

och yrket som profession. Att arbeta utan timplan ställer stora krav på att skolledarna organiserar 

verksamheten så att det i varje arbetslag finns den nödvändiga pedagogiska kompetensen som 

behövs (Svensson & Edlund, 2005). 

 

Ahl m.fl. beskriver en ökad insyn i vad både kollegor och elever arbetar med. Nackdelarna 

lärarna nämner med att nästan alltid befinna sig bland elever och kollegor är att det är svårt att få 

arbetsro för förberedelser och utvärdering. Lärarna från såväl försöks- som referensskolor uppger 

att de nu avsätter mer tid åt att hjälpa eleverna i ämnen som de inte själva har utbildning för, detta 

är något som uppleves som pressande och frustrerande (SOU, 2004:35). En del lärare tyckte att 

det var svårt att hitta sin roll i en skola utan timplan samt att få i gång ett fungerande arbetssätt 

med goda rutiner. De ansåg att de inte fått någon information om hur de ska arbeta timplanelöst 

(SOU, 2004:35). 

 

Westlund (2003) menar att personlighetsutveckling ses som en allmän kvalificering till 

läraryrket. Kvalifikationer som att vilja, våga, vara offensiv och kreativ samt att hantera ett antal 
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valmöjligheter är idag en viktig del i lärarkunskapen. Hon menar att arbete utan timplan kräver 

att läraren besitter någon form av organisationskompetens som också inbegriper överblick, 

mönster seende och förmåga att läsa tillgängliga organisationsdelar. Westlund menar att för att 

klara arbetet utan timplan måste alla dra åt samma håll, decentraliseringen kan innebära att 

lärares individuella autonomi minskar och att det i stället är arbetslaget som har mer att säga till 

om. Westlund beskriver också en spänning mellan nej- och jasägare, det gamla och nya, det 

invanda och okända, mellan rutiner och nyskapande. I viss utsträckning värderas lärare efter 

förmåga och vilja till förändring och lärare som inte vill, kan eller törs leva i osäkerhet ses som 

ett hinder för utvecklingsarbetet. Lärarnas ökade ansvar för resultaten gör att de känner ett ökat 

behov av kontroll. Lärarna beskriver att nu styr målen i stället för tiden att lärarna ser mer till 

elevernas behov än på antalet timmar, vilket ställer ökade krav på att dokumentera elevers 

utveckling. Hadenius, Rapp och Granlund (2005) skriver att lärarna i skolor som är med i 

försöken samtalar om måldokumenten i högre grad än övriga lärare, både med kolleger och med 

elever. 

 

Ingrid Westlund (2003) skriver att avvecklingen av timplanen syftade till att ge skolenheterna och 

lärare större befogenheter att utifrån lokala förhållanden forma skolverksamheten. Det mer 

ansvarsladdade uppdraget skulle gå hand i hand med ett större handlingsutrymme. Westlund 

hävdar dock att friutrymmet inte gäller enskilda lärare, det kan endast användas av grupper av 

lärare, arbetslag eller hela skolan (Westlund, 2003). Lärarna i försöksskolorna uppger i högre 

grad än lärare i övriga skolor att de samtalar i arbetslaget där de regelbundet utvärderar sin 

verksamhet och att de arbetar mer ämnesintegrerat med teman. Lärarna anser även att kollegor 

stödjer varandra inom arbetslaget, den arbetsplatsförlagda tiden anses viktig för samarbete. Det 

har skett en utveckling i arbetslaget, samarbetet kring föräldrasamverkan och utvecklingssamtal 

har förbättrats. Lärarna tycker att arbetet har blivit mindre ensamt, det är lättare att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt till eleverna med kollegor. Lärarna beskriver flera källor till 

arbetsglädje; kontakten med eleverna, kontakten med kollegorna, bekräftelsen på det egna arbetet 

när man känner att barnen mår bra, bekräftelse på den egna personen när eleverna litar på läraren 

samt den ständiga utvecklingen av verksamheten och den egna lärarrollen. Förmåga att samarbeta 

och formulera gemensamma strategier har blivit en allt viktigare egenskap samt förmågan att tala 

för sitt ämne (SOU, 2004:35). 
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Elmeroth m.fl. pekar på behovet av kompetensutveckling inom olika områden, särskilt märks 

svårigheten att använda olika former av utvärderingar och dokumentation som hjälpmedel för 

skolutveckling. Lärarna uppger också att de behöver hjälp att utveckla det inre arbetet i skolan, 

t.ex. mötet med elever och föräldrar. Enligt studien anser lärarna att den bästa 

kompetensutvecklingen är att få träffa personal på andra skolor och vill därför ha ett nätverk och 

tid till detta (SOU, 2004:35). Viveca Brozin Bohman (Bohman, 2005) menar att 

kompetensutveckling är en förutsättning för att en skola utan timplan skall få en positiv effekt. 

De högre kraven blir ett problem när många saknar lärarutbildning och undervisar i ämnen de inte 

har utbildning för. Ett annat problem är att vissa lärarkategorier kan få det svårare än andra att 

delta i reformprocessen. De har en lösare knytning till ett eller flera arbetslag, som är det 

drivande navet i den timplanelösa skolan. Detta gäller lärare i praktisktestetiska ämnen, 

modersmålslärare men också språklärare och andra som undervisar i gemensamma grupper tvärs 

över arbetslagen eller är på skolan bara vissa dagar. 

 

Christer Bjergegård (2001) skriver i en artikel att det står timplanen att eleven ska ha 1 625 

lektioner matematik från årskurs 1-9, det tycker han är vansinne. Han menar att vissa elever 

klarar detta med 250 lektioner och som därmed borde få tid över till annat samtidigt finns det 

elever som utan tvekan skulle behöva 2500 lektioner. Bjergegård berättar att han själv har varit 

med om att försöka jobba timplanelöst och att hela lärarkåren var positiv till det, men att de sakta 

gled tillbaka till gamla mönster. Det är svårt att bryta gamla mönster. 

 

Lärarna ansåg att arbete utan timplan initialt var tidskrävande och innebar en stor arbetsbörda. 

Enligt vissa källor upplever många lärare fortfarande tidsbristen som ett problem, någon studie 

pekar på ökad stress. En omfattande enkätundersökning visar att lärare i försöket upplever mindre 

stress och mer arbetsglädje, jämfört med tidigare och i jämförelse med lärare i övriga skolor. 

Enligt delegationens uppfattning är det omöjligt att göra en säker prognos om vilka effekter en 

avveckling av timplanen skulle ha långsiktigt, på lärarnas arbetsbörda (SOU, 2005:101). Att 

arbetsbördan generellt sett uppfattas som tung i skolan framgår av Skolverkets rapport 2000:36, 

där angav 58 procent av lärarna att de var missnöjda med arbetsbelastningen endast 21 procent att 

de var nöjda (SOU 2004:35). 
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Det finns enligt delegationens uppfattning ett stort behov av kompetensutveckling av lärare när 

det gäller målorienterat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Kompetensutveckling av 

lärare är en förutsättning för att en avveckling av timplanen skall få fullt genomslag i 

utvecklingen av skolan. Lärarutbildningen måste ge blivande lärare god förmåga att arbeta i en 

mål- och resultatstyrd skola. Examensordningens mål i detta avseende behöver därför få ökat 

genomslag i lärarutbildningen (SOU, 2005:101). 

 

Skolans arbetssätt i en skola utan timplan (Fråga 2) 

En effekt av försöket är att det i försöksskolorna har blivit vanligare att arbetslagen ägnar tid åt 

fördjupade pedagogiska diskussioner, samt att målen i allt högre grad sätts i centrum. Många 

skolor strävar efter att alla ämnen och ämnesgrupper skall ha en fast förankring i arbetslaget. Att 

förutsättningarna för detta inte alltid finns för alla lärarkategorier kan skapa problem. Lärarnas 

förståelse för varandras ämnen har fördjupats och förutsättningarna för att skapa bättre helheter i 

undervisningen har förbättrats (SOU, 2005:101). 

 

Skolorna har under försöket lagt ned mycket kraft på att förstå, tolka och bryta ned målen som 

sedan utvärderas, dokumenteras och kommuniceras med elever och föräldrar. 

Timplanedelegationen konstaterar att målarbetet sker med större balans, än i försökets 

inledningsskede. Skolorna tar i allt högre utsträckning sin utgångspunkt i mål att sträva mot, detta 

har bidragit till mer intensifierade pedagogiska diskussioner på skolorna. En konsekvens av 

målarbetet är att föräldrarna är mer informerade och delaktiga i sina barns studier än tidigare. 

Arbete med målen och hur dessa kan följas upp, för eleverna, arbetslagen eller skolan, är ett av de 

områden där behovet av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är stort. Det behövs generellt 

en ökad tydlighet om målen och målstrukturen, anser timplanedelegationen. De menar vidare att 

elevernas arbete med individuell planering och uppföljning tenderar att tonas ned till förmån för 

arbetet med att genomföra uppgifterna (SOU, 2005:101). 

 

Fallstudier i tre skolor visar att det skett en uppluckring av ämnesgränser samt mellan olika 

kategorier av ämneslärare. I de öppna passen hjälper lärarna eleverna med frågor som ligger 

utanför deras eget ämnesområde. Nya ämnen och funktioner införs där läraren inte i första hand 

uppträder som ämnesexpert. Tematiskt och problembaserat arbete införs men i varierande 
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omfattning. Ansvaret för planering av tiden överförs från rektorn till arbetslagen och genom de 

öppna passen, till eleverna. Tyngdpunkten ligger på förändrade arbetssätt för elever och lärare 

(Lundahl, Nyroos, Rönnberg, 2005). 

Att arbeta utan timplan beskrivs som roligt och arbetsamt men framför allt som stimulerande och 

utvecklande, såväl av skolorna i deras dokumentationer som av elever, lärare och rektorer i 

forskarnas och utvärderarnas rapporter. Det handlar om ett arbetssätt som i högre grad tar sin 

utgångspunkt enskilda elevers behov och förutsättningar samt ett arbetssätt som strävar efter 

helheter, bl.a. genom ett ökat inslag av ämnesintegration och tema. Skola utan timplan bidrar till 

att lärarna på ett flexibelt sätt kan möta skiftande krav från elever, föräldrar och samhället. Ändå 

kan delegationen konstatera att det finns tendenser i det valda arbetssättet som det finns skäl att 

särskilt uppmärksamma (SOU, 2004:35). Lärartätheten har ökat mer i övriga skolor än i 

försöksskolorna, enligt timplanedelegationen (SOU, 2005:101). 

 

Lundahl m.fl. skriver om skolor av skilda kategorier, skolan som vill vara på framkant har som 

uttryckligt mål att arbeta ämnesövergripande. Dessa skolor har från början rekryterat lärare som 

är positiva till ett sådant arbetssätt (SOU, 2004:35). 

 

Söderström (2005) skriver att det samhälle som eleverna växer upp i är ett samhälle med snabb 

förändringstakt där universella sanningar och gamla traditionsmönster inte längre tas för givna. 

Det ställer krav på flexibilitet, hög förändringsberedskap, självstyrande individer, eget ansvar av 

den egna utvecklingen samt självförverkligande. Skolan är här den viktigaste 

samhällsinstitutionen där barn och ungdomar kan få hjälp att möta omgivningens krav. En 

förutsättning för att skolan ska vara en positiv kraft, är att vuxna ser skolan som en del av 

systemet som påverkar barn och ungdom. Skolor kan inte längre fokusera grundläggande 

färdigheter och teoretiska resultat, effektiva skolor är kanske skolor som fokuserar på 

problemlösning, risktagande, kreativitet och att lära sig att lära. Att delta i projektet utan nationell 

timplan innebär för de intervjuade inte några förändringar i arbetet då man under många år 

arbetat på detta sätt. Lärare har under många år arbetat med tema och arbetspass. Avvecklingen 

av timplanen anses ha fått en uppmärksamhet som inte motsvarar timplanens betydelse. Lärarna 

anser att det finns många andra faktorer som har en betydligt större betydelse för den dagliga 
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verksamheten. Exempel på sådana faktorer är: barns och ungdomars uppväxtvillkor, 

målstyrningen, arbetslagssamarbetet och elevgruppernas storlek (Söderström, 2005). 

 

Timplanedelegationen vill att det sker en koncentrerad satsning på kompetensutveckling, bl.a. 

genom erfarenhetsutbyte mellan skolor. Det krävs vidare enligt delegationens uppfattning 

fortlöpande stöd och stimulans för skolans utveckling. De föreslår att aktiviteterna elevens val 

och skolans val inte skall regleras i skollagen eller i grundskoleförordningen. Elevernas intressen, 

behov och förutsättningar står ändå i centrum för planeringen i en skola utan timplan och 

möjligheten att i dialog med läraren göra individuella val är stor. I en skola utan timplan är 

dessutom friheten att ge undervisningen en lokal anknytning eller profilering inom ramen för 

grundskolans ämnen väl så stor som med en fortsatt reglering av skolans val. Delegationen anser 

dessutom att det är viktigt att det i skollagen finns en tydlighet om vad som avses med 

undervisning. Delegationen anser att det finns ett generellt behov av att tydliggöra målen och 

målstrukturen i läroplanen och i kursplanerna. De förordar därför att dagens målsystem ses över. 

Timplanedelegationen anser vidare att mål bör fastställas för fler tillfällen under grundskolans nio 

år än i år fem och år nio, och då särskilt för basfärdigheter under de tidiga åren (SOU, 2005:101). 

 

De enskilda ämnena (Fråga 3) 

Delegationen anser inte att risken är särskilt stor för att balansen mellan ämnena kommer att 

påverkas negativt om timplanen avvecklas. När målen sätts i centrum för arbetet och tar 

utgångspunkt i kursplanerna är det självklart att avsätta tid för alla ämnen, menar 

timplanedelegationen. Att risken för en treämnesskola ökar om timplanen tas bort har inte 

bekräftats i försöket. Det finns dock, som i andra skolor, en tendens att elever med 

studiesvårigheter, särskilt i de högre årskurserna, ägnar mycket tid åt svenska, engelska och 

matematik för att få behörighet till gymnasieskolan (SOU, 2005:101). 

 

Inför försöksverksamheten fanns det en oro för att vissa praktiskt/estetiska ämnen kommer att 

påverkas negativt om timplanen tas bort. Detta på grund av att de kan vara dyra och i vissa fall är 

små jämfört med andra ämnen. Det fanns en oro för att balansen mellan ämnena skulle 

snedvridas till förmån för de behörighetsgivande ämnena. Viss oro har uttryckts för att de 

praktiskt/estetiska ämnena inte skall komma till sin rätt vid tematisk undervisning. Av skolornas 
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dokumentationer och av vad delegationen upplevt vid sina skolbesök utgår undervisningstiden för 

de olika ämnena fortfarande i huvudsak från timplanen. Att ämnen får ökad eller minskad tid för 

en hel elevgrupp, skola eller kommun måste med några undantag ses som mindre vanligt. Det har 

blivit mycket vanligare med dagliga fysiska aktiviteter. En del skolor redogör för särskilda 

satsningar på praktiskt/estetiska ämnen (SOU, 2004:35). 

 

De praktiskt/estetiska ämnena har fått mer tid i försöksskolorna än tidigare på grund av egen 

schematid och att de ingår ämnesintegrerad verksamhet. Problemet, enligt timplanedelegationen 

är skolornas praktiska svårigheter att integrera de praktiskt/estetiska ämnena i arbetslagens 

gemensamma arbete. I ämnesintegrerade teman riskerar fördjupningen i de praktiskt/estetiska 

ämnena att bli begränsad. När det gäller moderna språk, konstaterar timplanedelegationen att de 

är svåra att införliva i det självreglerade arbetet, de menar dock att det förr eller senare kommer 

att bli balans mellan olika ämnen (SOU, 2005:101). 

 

Elever som riskerar att inte nå målen eller är särskilt intresserade av ett visst ämne kan lägga ned 

mer tid på detta. Det betyder att på individnivå kan vissa ämnen förlora tid till förmån för andra 

ämnen. Detta är dock i någon mening en naturlig konsekvens av att arbeta individanpassat utifrån 

varje elevs behov och intressen. Det är viktigt att lärarna har överseende över hur eleverna 

planerar sin tid så att inte orimliga obalanser uppstår mellan de olika ämnena eller 

ämnesgrupperna (SOU, 2004:35). 

 

Alm (SOU, 2004:35) konstaterar att schemastudien indikerar att oron för att vissa ämnen skulle 

hotas i en skola utan timplan är obefogad. Visserligen intar matematik, svenska och engelska en 

speciell plats i skolans vardag genom att både ingå som särskilda ämnen på ca. tre fjärdedelar av 

alla scheman och dessutom ofta vara elevens val vid ”eget arbete”. Ämnen som idrott och hälsa, 

slöjd samt hem- och konsumentkunskap intar dock enligt Alm på sätt och vis en ännu tydligare 

särställning genom att de kräver särskild planering i förhållande till lokaler och personal. Ahl 

m.fl. har inte sett tendenser till att de praktiskt/estetiska ämnena förlorar tid i förhållande till de 

behörighetsgivande ämnena. Lindgren och Folkestad konstaterar att en skola utan timplan kan ge 

bättre förutsättningar att arbeta med läroplanens mål om eget skapande, estetiska aspekter och 
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olika kunskapsformer utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Lindgren och Folkestad 

konstaterar även de att ingen förändring har skett för de praktiska/estetiska ämnena. 

 

Lärarna i de praktiskt/estetiska ämnena i Lindgren och Folkestads studie upplever dock att teman 

ofta bestäms utifrån So-ämnenas perspektiv samt att det är svårt att integrera de estetiska ämnena 

på ett bra sätt. Även om det anses självklart att arbeta tematiskt hinner teman ofta avslutas innan 

eleverna blivit klara med sina uppgifter i bild, eftersom den bildmässiga delen av temat brukar ta 

längre tid än det övriga temaarbetet. En ökad individualisering, en ökad ämnesintegration och ett 

ökat fokus på mål att uppnå riskerar enligt Lindgren och Folkestad att påverka musikämnets 

innehåll, mot en mer rationell syn på ämnet och en mer stödjande roll i förhållande till andra 

ämnen samt att vissa elever riskerar att få mindre estetisk verksamhet. De lärare som Söderström 

intervjuat i praktiskt/estetiska ämnen pekar på att en risk med ämnesövergripande arbete är att de 

praktiskt/estetiska ämnena ges en utfyllnadsroll. I timplanedelegationens rapport framkommer det 

att betygsresultaten har förbättrats mer i försöksskolorna än i övriga skolor för i stort sett alla 

ämnen under de tre år som försöket pågått. Detta visar att skolorna upprätthåller en balans mellan 

ämnena som svarar mot läroplanens och kursplanernas intentioner (SOU, 2004:35). 

 

Lärare i främmande språk är den grupp som Elmeroth m.fl. studerat som är minst positiv till att 

arbeta utan timplan, lärare i svenska och So-ämnen är mest positiva. Enligt studien upplever 

många lärare tidsbrist och att det förs en kamp om tiden mellan ämnena. Försöket ger skolorna 

möjlighet att prioritera det som uppfattas som särskilt vikigt i undervisningen till exempel 

friskvård samt basfärdigheter (SOU, 2004:35). Ahl m.fl. kommer fram till att lärarna på 

försöksskolorna ägnar mer tid än tidigare åt att bevaka och försvara sitt ämne, men i den skola 

som har mycket tid att förhandla om är detta inte något problem. Westlund visar att skolornas 

arbetssätt har lett till en ökning av elevernas byråkratiska uppgifter, mycket av elevernas tid går 

till uppföljning och planering, tid som tas från ämnesinnehållet (SOU, 2004:35). 

 

Delegationen föreslår att timplanen avskaffas, de föreslår även att det skall framgå av skollagen 

att undervisningen i grundskolan skall omfatta alla ämnen. Förtydligandet för varje elev skall ses 

som en markering av varje elevs rätt till undervisning i grundskolans alla ämnen. Delegationen 

menar att det inte får råda något tvivel om att alla kommuner och skolor erbjuder alla elever 
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minst 6 665 timmar lärarledd undervisning. De föreslår därför att det minsta garanterade antalet 

undervisningstimmar som totalt skall erbjudas varje elev i offentliga och fristående grundskolor 

skall regleras i skollagen (SOU, 2005:101). 

 

Lindgren & Folkestad (2003) menar att tidigare forskning har visat att det finns en risk att 

decentraliseringen kan leda till en decentralisering av makten från en centralt formulerad 

kunskapsuppfattning till en lokalt formulerad kunskapsuppfattning. Den lokala skolans syn på 

kunskap och lärande formuleras på olika sätt utifrån individers och gruppers skilda perspektiv 

som konkurrerar om elevernas tid. För att inte styrningen av skolan skall bli en kraftmätning 

mellan politiker, den enskilda skolan, rektor, arbetslag, enskilda lärare, och elever krävs en ökad 

dialog med respekt för det professionella yrkeskunnandet. Detta medför också förändrade krav på 

lärare och rektorer när det gäller den professionella kompetensen. Timplanen har varit 

vägledande och en garanti för den kvalitativa nivån på verksamheten. I en skola utan timplan 

finns det en risk för att andra mer informella och osynliga regleringar än timplanen kan komma 

att styra om samtliga elever ges möjlighet att utvecklas estetiskt eller inte (Lindgren & Folkestad, 

2003). 

 

Fördelningen mellan individuellt- och grupparbete i en skola utan timplan 

(Fråga 4) 

I försöksskolorna uppger elever och lärare i högre grad än i övriga skolor att det är vanligt med 

grupparbeten, teman och projekt. Eleverna uppskattar variationen med undervisning i stor klass, 

olika former av grupparbete och enskilt arbete. Mycket tyder på att det självreglerade arbetet ger 

eleverna ökade möjligheter att göra egna val och ta ansvar för sitt arbete (SOU, 2005:101). 

 

Att utgå från elevernas föreställnings- och erfarenhetsvärld i stället för de enskilda ämnena 

innebär enligt Scherp en verklig individualisering eftersom det knyter an till enskilda elevers 

föreställningar. Scherp menar dock att utvecklingen inte tycks ha gått i denna riktning. Han 

menar att utvecklingen tvärtom tycks ha gått mot att man i stället har skapat en lärmiljö där alla 

elever skall arbeta med samma saker men i sin egen takt och i den ordning de själva väljer (SOU, 

2004:35). 
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I flera av forsknings- och utvärderingsrapporterna är lärarna positiva till arbetspass där elever 

arbetar utifrån egen planering. Det ger eleverna möjlighet att arbeta med det som intresserar dem, 

men även med det som upplevs som svårt. Till nackdelarna med de öppna passen hör enligt 

Lundahl m.fl. att eleverna ibland inte har något att göra, passiva lärare samt att de öppna passen 

stundtals upplevs som röriga. Elever redogör för att de samarbetar spontant inom de öppna 

passen. Fortfarande får dock timplanedelegationen intrycket att mycket tid under de öppna passen 

utnyttjas för eget arbete. Gruppen är en förutsättning t.ex. för att träna sociala kompetenser som 

samarbetsförmåga, hänsynstagande och demokratiska förhållningssätt. Det handlar om att hitta 

balansen mellan det individuella lärandet och lärandet i grupp. Även om målen sätts för 

individen, kan medlen för att nå dessa vara gruppens arbete, anser timplanedelegationen (SOU, 

2004:35). 

 

Elmeroth m.fl. anser att nyare pedagogisk forskning ger grund för att se olika individers skiftande 

sätt att lära som en självklar utgångspunkt för skolans arbete. I de skolor som projektet studerat är 

det vanligt med en ökad individualisering, intrycket är dock att elever i försöksskolorna arbetar 

mer ensamma i matematik, svenska och engelska än i övriga skolor. Detta kan bero på att det är 

dessa ämnen elever väljer att arbeta med på elevens tid. Arbetssättet i matematik är mer 

traditionellt i försöksskolorna än i övriga skolor, motsatsen gäller för bild. Sammantaget är det 

uppenbart att de öppna passen för många elever innebär att göra klart betinget (SOU, 2004:35). 

 
Elevaktiviteten i en skola utan timplan (Fråga 5) 

Scherp menar att en elevaktiv skola är en skola dit eleverna går för att söka och få svar på frågor 

som de ställt, till den traditionella skolan går eleverna för att få svar på frågor de aldrig ställt. Han 

menar att man behöver lämna skolans ämnesindelning för att arbeta ämnesöverskridande, 

eftersom elevernas erfarenhetsvärld sällan låter sig inordnas i traditionella ämnesgränser. En 

utbildning utan timplaner för varje ämne skulle därför kunna tänkas gynna ett mer elevaktivt 

arbetssätt (SOU, 2004:35). 

 

Elevinflytande i en skola utan timplan (Fråga 6) 

Eleverna har enligt timplanedelegationen fått ökat ansvar och inflytande. Detta kan bidra till ett 

ökat engagemang för skolarbetet, men eleverna efterfrågar mer inflytande. Det finns stora 
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möjligheter att vidareutveckla arbetsformerna inom skolans verksamhet så att elevernas 

inflytande får ett bredare genomslag, menar delegationen. Elever som har svårt att nå målen kan 

inte alltid utnyttja den frihet som ges på samma sätt som andra elever. De tenderar att bli mer 

styrda av lärarna och av sina egna ambitioner att klara framför allt svenska, engelska och 

matematik. Det är viktigt att respektera elevernas val även när de gör en sådan prioritering, men 

det är lärarna ansvar att se till att undervisningen inte bara fokuserar på elevens svårigheter utan 

också på elevens möjligheter (SOU, 2005:101). 

 

Ett ökat elevinflytande där eleverna får vara med i planering av innehåll och arbetssätt har 

bidragit till att få eleverna att känna sig delaktiga, detta leder till en ökad ansvarskänsla och 

motivation att lära. Föräldrar som delegationen träffat berättar om ett mer elevaktivt arbetssätt 

som ger eleverna många valmöjligheter. Inflytandet gäller enligt dessa föräldrar såväl arbetets 

form som innehåll. I den studien som gjorts av Elmeroth m.fl. sker dock utvärdering till största 

delen på lärarnas villkor, eleven blir ofta ett objekt för en utvärdering som utformats av läraren 

(SOU, 2004:35). 

 

I Hadenius m.fl. (2005) undersökning anger eleverna i försöksskolorna att de får vara med och 

bestämma om hur tiden ska disponeras i högre grad än i referensskolorna. Fortfarande anser dock 

en stor andel av eleverna att deras möjligheter att påverka tidsanvändningen är små. Resultat från 

samma studie visar att en avsevärt större andel av eleverna i försöksskolorna än i 

referensskolorna upplever sig vara delaktiga i beslut om arbetsformer och innehåll. När det gäller 

möjligheten att arbeta med de ämnen som eleverna behöver extra tid för är skillnaden mycket stor 

mellan försöksskolorna och referensskolorna. Enligt Hadenius m.fl. är detta tre gånger så vanligt 

att elever i försöksskolorna upplever att de har denna möjlighet (SOU, 2004:35). 

 

Lundahl m.fl. visar att eleverna mycket sällan själva har möjlighet att bestämma vad de vill 

studera och när under ämneslektionerna. Ibland får eleverna välja mellan ett par tre alternativa 

arbetsuppgifter eller välja i vilken ordning vissa arbeten skall utföras. Eleverna vill ha ett utökat 

självbestämmande. Eleverna tycker att de öppna passen är roligare än de vanliga 

ämneslektionerna, trots detta vill de behålla balansen mellan öppna pass och ämneslektioner. I 

Lindgren och Folkestads fallstudie tycker eleverna att de har störst inflytande under de öppna 
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passen. Eleverna önskar att de kunde få större inflytande vad gäller schema, lektioners innehåll, 

prov, läxor och gruppsammansättning. En bild som framkommer hos bl.a. Arvola m.fl. är att 

elever som klarar sig bra har större möjligheter att förfoga över tiden och att fördjupa sig utifrån 

egna intressen och egna val än elever som har svårt att nå målen. De blir mer styrda av lärarna 

men också av sina egna ambitioner att klara kraven i framför allt svenska, engelska och 

matematik. Lindgren och Folkestads menar dock att elevers inflytande är begränsat, för elever i 

försöket och i övriga skolor (SOU, 2004:35). 

 

Studieresultat i en skola utan timplan (Fråga 7) 

Betygsstatistiken visar en positiv trend som bekräftar vad skolorna berättat om i sina 

redovisningar. Betygen har förbättrats mer i försöksskolorna än för övriga skolor under försökets 

första tre år. Eleverna i försöksskolorna har i utgångsläget haft sämre betyg än övriga skolor, 

betygen har dock förbättrats både i försöksskolorna och i övriga skolor. Andelen elever med 

fullständigt betyg i försöksskolorna minskade initialt för att sedan öka. För övriga skolor har 

andelen elever med fullständiga betyg minskat och är nu lägre än i försöksskolorna. Minskningen 

gäller för alla elevgrupper, dock särskilt elever med utländsk bakgrund (SOU, 2004:35). 

 

Resultaten pekar på att vissa elevgrupper tycks gynnas av försöket, det gäller pojkar, elever vars 

föräldrar har högst gymnasieutbildning och elever med annat förstaspråk än svenska. 

Utvecklingen i försöket har varit särskilt gynnsam för pojkar och i ännu högre utsträckning för 

elever med utländsk bakgrund (SOU, 2004:35). Jämfört med den bild som redovisades i 

delbetänkandet har skillnaderna i studieresultat mellan försöksskolorna och övriga skolor minskat 

något. Fortfarande är dock resultatutvecklingen relativt sett positiv för försöksskolorna. Det gäller 

särskilt för elever med utländsk bakgrund. Däremot utmärker sig inte pojkar på samma sätt som 

året innan (SOU, 2005:101). 

 

För samtliga ämnen utom för svenska var andelen elever som uppnått målen högre i 

försöksskolorna än i övriga skolor våren 2003, i svenska var nivån densamma. Betygsstatistiken 

visar enligt timplanedelegationen, att skolornas insatser har haft den bredd som krävs för att 

förbättra måluppfyllelsen i många olika ämnen. Försöksskolorna uppvisar bättre resultat i 

engelska och matematik, men sämre resultat i svenska. Oberoende jämförelser som gjorts visar 
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att skillnaderna i kunskaper mellan elever i skolor som deltar i försöket och skolor som inte deltar 

är små (SOU, 2004:35). Delegationen menar att det bör noteras att skillnaden mellan skolor i och 

utanför försöket är så små att det inte går att statistiskt säkerställa om försöksverksamheten lett 

till ökad måluppfyllelse. Även analysen av resultaten på de nationella ämnesproven i år 9 pekar 

på att skillnaderna i de flesta fall är små och inte statistiskt säkerställda. Enligt en av 

delegationens studier är skolans insatser för mål- och tidsstyrning betydelsefulla för elevernas 

förmåga till självreglering, vilken i sin tur lönar sig i form av systematiska skillnader i betygsnivå 

mellan skolor. Delegationen bedömer sammantaget att resultaten i försökets skolor har utvecklats 

lika bra som eller bättre än i övriga skolor. När det gäller förmågan till mål- och resultatstyrning 

har skolorna i försöket utvecklats mer än övriga skolor, vilket enligt delegationens uppfattning 

indikerar att arbete utan timplan kan leda till förbättrade studieresultat på sikt (SOU, 2005:101). 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat i 

försöksskolorna, men är oförändrad i övriga skolor (SOU, 2004:35). 

 

Ulla Johansson (Tenfält, 2005) säger att timplanen i grundskolan kommer troligen att tas bort. 

Men större flexibilitet leder inte automatiskt till bättre betyg och högre kvalitet i undervisningen. 

Enligt Johansson har timplanen egentligen inte särskilt avgörande betydelse för skolarbetet. 

Johansson menar att betygskriterierna och kraven på att eleverna ska få godkänt gäller vare sig 

man har tidsplan eller inte. Vill man höja kvaliteten i skolan är extra lärarstöd för barn med 

särskilda behov en viktig åtgärd, menar hon (Tenfält, 2005). 

 

Barn i behov av särskilt stöd i en skola utan timplan (Fråga 8) 

Många skolor menar att med ett förändrat arbetssätt finns det en möjlighet att avsätta tid till 

elever som behöver särskilt stöd. Detta kan planeras och organiseras flexibelt utifrån elevernas 

behov utan att schemaläggas. Delegationen har funnit exempel där lärarna i arbetslaget från 

vecka till vecka avgör hur de bäst skall prioritera insatserna för att stödja eleverna. Resultatet kan 

bli att en lärare avdelas för att hjälpa en mindre grupp elever som just då bedöms behöva stöd i ett 

visst avseende medan övriga lärare gemensamt tar hand om övriga elever (SOU, 2004:35). 

Lärarna i Söderströms studie anser sig ha blivit bättre på att uppmärksamma elevers problem, 

men många anser att det är svårt att hjälpa barn som har svårt att lära men även att det är svårt att 

hjälpa elever med sociala problem. Lärarna tycker dock att de tillägnat sig mer kompetens i hur 



 22 

man arbetar med barn som är i behov av extra stöd. De anser att det saknas lärare med 

specialpedagogisk kompetens samt att tiden att hjälpa eleverna är begränsad (SOU, 2004:35). 

Wretman (2004) menar att det är skillnad mellan att uppmärksamma och att stödja och hjälpa. I 

olika studier framkommer det att barn med de svåraste problemen oftast får assistenter, vilket gör 

att personalen med minst utbildning får ta hand om de svåraste problemen (Wretman, 2004). 

Mycket tyder på att det mer individualiserade arbetssättet gör att elever i behov av särskilt stöd i 

större utsträckning uppmärksammas och får stöd. Lärarna organiserar lösningar för eleverna 

utifrån deras individuella behov. Elever som har problem att klara kravet på målmedvetenhet och 

koncentration blir synliggjorda och får lärarnas uppmärksamhet. Flera underlag pekar på att 

försöksskolorna ger specialpedagogiskt stöd inom ramen för den ordinarie 

undervisningssituationen, ofta under tiden för självreglerat arbete. Timplanedelegationen menar 

att förändringsarbetet i skolan måste den specialpedagogiska kompetensen tidigt finnas med i 

planeringsprocesserna. Den behövs, utöver i klassrummet med eleverna och som konsultativt stöd 

till kollegorna, också i skolans ledningsorganisation (SOU, 2005:101). 

 

Westlund talar om ”vandrare”, de elever som av olika orsaker brister i målmedvetenhet och 

självdisciplin. Dessa elever har förmodligen alltid funnits, men blir synligare i det nya systemet. 

En vandrande elev stör mer än en elev som tagit mental rast, vilket alltid varit möjligt. De 

behöver mer struktur och lärarstyrning än andra elever vilket minskar deras möjligheter att göra 

egna val. Ahl m.fl. berättar att samtliga skolor i försöket är överens om att det finns elever som 

inte klarar det sätt som skolorna valt att arbeta på. Valfriheten gör att läraren förlorar något av 

den yttre kontrollen då eleverna kan vara på olika ställen. Läraren får dock mer tid att ägna åt de 

elever som behöver mest lärarstöd (SOU, 2004:35). Det finns en stor risk med att alltför ensidigt 

lägga orsaken till problem som uppstår i skolans verksamhet i egenskaper hos eleverna och/eller 

deras föräldrar i stället för i interaktionen mellan skolans aktörer. Ett sådant synsätt sprider lätt en 

känsla av maktlöshet både hos lärare och hos elever (Söderström, 2005). 

 

I det stora hela är både elever och föräldrar positiva till hur elever i behov av stöd möts i 

försöksskolorna. Lärarna känner sig i behov av kompetensutveckling och efterfrågar fler kollegor 

med specialpedagogisk kompetens. Under försökets första tre år har lärartätheten inte förändrats i 

försöksskolorna, men samtidigt har andelen lärare med specialpedagogisk kompetens ökat. I 



 23 

övriga skolor har under samma period lärartätheten ökat och andelen lärare med 

specialpedagogisk kompetens har ökat ännu mer än i försöksskolorna (SOU, 2004:35). 

 

Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande i en skola utan timplan 

(Fråga 9) 

I första årets dokumentationer redovisade mycket få skolor om och hur föräldrar gjorts delaktiga i 

och informerats om försöket, detta har successivt blivit tydligare. Enligt skolorna diskuteras 

målen och individuella utvecklingsplaner, oftast i samråd mellan elev, föräldrar och ansvarig 

lärare. Informationen till föräldrarna har enligt skolorna gjort dem mer trygga och öppna för de 

förändringar som skolorna vill genomföra. Föräldrarna upplevde från början en del skepsis mot 

det ökade ansvaret och det mer valbara schemat, men efterhand har åsikterna ändrats alltmer. I 

några fall har delegationen sett att mer livfulla föräldraföreningar skapats. Det är enligt 

delegationen få föräldrar som nåtts av information om timplaneförsöket. Den information som 

givits och den delaktighet som funnits har oftast kanaliserats via föräldraråd eller 

föräldrastyrelser osv (SOU, 2004:35). 

 

Enligt Westlund uppger lärarna att de nu känner ett större ansvar inför föräldrarna för att eleverna 

ska nå målen. Elmeroth m.fl. pekar på hur föräldrarna i försöksskolorna dras med i arbetet med 

eleverna på ett naturligt sätt. Föräldrar har blivit mer informerade och mer delaktiga, målen i 

basämnena finns nedbrutna till tydliga utvecklingsscheman som barn och föräldrar lätt kan följa. 

Att föräldrarna i försöksskolorna är mer kritiska till brister i delaktigheten och mer positiva till 

samarbete och information kan verka motsägelsefullt, men kan möjligen förklaras med att en 

förbättrad insyn ökat medvetenheten och därmed kraven på delaktighet. Beslutet att delta i 

försöksverksamheten har oftast inte förankrats hos föräldrarna (SOU, 2004:35). Någon verklig 

delaktighet i skolans utveckling har däremot försöket inte lett till (SOU, 2005:101). 

 

Elever med utländskbakgrund (Fråga 10) 

Elever i dagens skola har en mer heterogen bakgrund än tidigare, bl.a. till följd av en stor andel 

elever med utländsk bakgrund. Detta ställer krav på ett individualiserat förhållningssätt både till 

följd av att eleverna kan ha varierande skolbakgrund, och erfarenheter (SOU, 2004:35). 
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Betygsresultaten och behörigheten till gymnasieskolan har utvecklats gynnsamt för 

försöksskolorna under försökets tre första år. Det gäller för samtliga elever och särskilt för pojkar 

respektive elever med utländsk bakgrund. Det gäller också för samtliga ämnen eller grupper med 

ämnen. Övriga skolor har inte haft en lika gynnsam utveckling. Andelen elever i försöksskolorna 

med fullständigt betyg minskade till en början för att sedan öka. Utvecklingen i försöksskolorna 

är även i detta avseende särskilt gynnsam för pojkar och i ännu högre utsträckning för elever med 

utländsk bakgrund. För övriga skolor har andelen elever med fullständiga betyg minskat och är 

nu lägre än i försöksskolorna. Minskningen gäller för alla elevgrupper, dock särskilt elever med 

utländsk bakgrund. Andelen elever behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat i 

försöksskolorna, medan den är oförändrad för övriga skolor. I försöksskolorna har utvecklingen 

varit särskilt gynnsam framförallt för elever med utländsk bakgrund (SOU, 2004:35). Jämfört 

med den bild som redovisades i delbetänkandet har skillnaderna i studieresultat mellan 

försöksskolorna och övriga skolor minskat något. Fortfarande är dock resultatutvecklingen 

relativt sett positiv för försöksskolorna. Det gäller särskilt för elever med utländsk bakgrund 

(SOU, 2005:101). 

 

Delegationen föreslår att timplanen avskaffas, de föreslår dessutom att modersmål skall anges i 

skollagen som ett ämne för vissa elever. Förtydligandet för varje elev skall ses som en markering 

av varje elevs rätt till undervisning i grundskolans alla ämnen. Delegationen menar att det inte får 

råda något tvivel om att alla kommuner och skolor erbjuder alla elever minst 6 665 timmar 

lärarledd undervisning. De föreslår därför att det minsta garanterade antalet undervisningstimmar 

som totalt skall erbjudas varje elev i offentliga och fristående grundskolor skall regleras i 

skollagen (SOU, 2005:101). 

 

Vem gagnar skolan utan timplan mest/minst? (Fråga 11) 

Jämförelser mellan olika elevgrupper visar att pojkar, elever med annat förstaspråk än svenska 

och elever vars föräldrar har högst gymnasieutbildning har bättre resultat i försöksskolorna än i 

övriga skolor. För flickor i försöket försämrades först resultaten för att sedan förbättras. 

Skillnaden mellan pojkar i försöksskolorna och i övriga skolor är påtagligt större än skillnaden 

mellan flickor i försöksskolorna och i övriga skolor. Generellt sett uppfattar pojkar att de har ett 

större inflytande än flickorna, det gäller både i försöksskolorna och i övriga skolor. Inflytandet 
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skiljer sig även mellan olika elevgrupper. Pojkar upplever generellt att de har bättre 

elevinflytande än flickor och har också en mer positiv uppfattning om inflytandet i 

försöksskolorna jämfört med övriga skolor än flickorna. Elever som har svårt att nå målen 

tenderar att bli mer styrda än elever som klarar sig bra (SOU 2004:35). Jämfört med den bild som 

redovisades i delbetänkandet har skillnaderna i studieresultat mellan försöksskolorna och övriga 

skolor minskat något. Fortfarande är dock resultatutvecklingen relativt sett positiv för 

försöksskolorna. Det gäller särskilt för elever med utländsk bakgrund. Däremot utmärker sig inte 

pojkar på samma sätt som året innan (SOU, 2005:101). För försöksskolorna har andelen som inte 

var behöriga till gymnasieskolan minskat under perioden för alla elevgrupper utom för flickor. 

Dessa uppvisar en svag försämring, dock från ett bättre utgångsläge än pojkarnas (SOU, 

2004:35). 

 

På det läsprov som är en del av det nationella ämnesprovet har pojkarna i försöksskolorna bättre 

resultat än pojkarna i övriga skolor medan det omvända gäller för flickorna. Resultaten för elever 

med annat förstaspråk än svenska visar inga skillnader mellan skolor i försöket och övriga skolor. 

Även för elever vars föräldrar har högst gymnasieutbildning är resultaten gynnsamma för elever i 

försöket (SOU, 2004:35). 

 

Thomas Östros skriver att den positiva betygsutvecklingen har varit särskilt utmärkande för 

pojkar och i ännu högre grad för elever med utländsk bakgrund. Det gäller både betygen och 

behörigheten till gymnasieskolan. Med tanke på att dessa grupper generellt sett haft sämre 

skolresultat är detta särskilt intressant att notera, menar han. Östros menar att vi noggrant bör 

överväga vilka ytterligare åtgärder som måste vidtas för att värna principen om att eleverna ska 

få en likvärdigt utbildning oavsett var de bor eller vilken skola de går i (Östros, 2005). 

 

Delegationens slutbetänkande 

I november 2005 gav timplanedelegationen sitt slutbetänkande och delegationens uppfattning är 

att timplanen kan och bör avskaffas. Erfarenheterna av försöket visar att en avveckling på sikt 

kan bidra till en ökad måluppfyllelse, genom att stimulera utvecklingen i skolorna. De 

frågetecken som finns har inte med timplanens vara eller inte vara att göra, utan mer med 
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skolutveckling. Delegationen anser dock ett avskaffande av timplanen bör kompletteras med 

andra åtgärder och stöd (SOU, 2005:101). 
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Resultat 

Vi frågade informanterna hur väl de kände till timplanedelegationens försöksprojekt med skola 

utan timplan som pågår i många av landets skolor. De flesta lärare var väldigt lite insatta i vad 

detta projekt handlar om men många av dem hade hört talas om projektet. Några lärare berättade 

att de tagit del av information i dags- och fackpressen. En informant har tagit del av information 

om projektet från Internet, en person nämnde att information delgetts i samband med LLU-

utbildning. Två informanter berättade att de hört talas om lokala projekt som inte är med i 

timplanedelegationens försöksprojekt. De flesta lärare i vår studie anser att de redan arbetar utan 

timplan. Så här uttryckte sig en lärare: 

 
… vi själva har hört att vi ska jobba timplanelöst men att ändå måste vi liksom signalera till 
rektorn hur många minuter svenska vi har och kanske och ja… vi undrar, det vi har hör är att 
det ska var timplanelöst men ändå blir man fundersam när vi måste fylla i, så jag vet inte 
riktigt varför det är så här... vi har trott att varje år, jaa nu är det nog sista året och sen 
kommer det…nä, ni måste fylla i det här.  (2005, november. Intervju med lärare) 
 

Lärarens roll i en skola utan timplan (Fråga 1) 

De flesta lärarne vi intervjuat anser inte att deras roll skulle förändras av att arbeta i en skola utan 

timplan, då de idag inte följer den. Därför upplevde många att det var svårt att svara på frågan. 

Många lärare i vår studie nämner att de inte känner sig särskilt påverkade av timplanen idag, trots 

detta måste flera av lärarna lämna in ett schema till rektorn. De upplever dock att detta inte 

påverkar deras undervisning. En lärare i studien sa så här: 

 

”Inte mycket. Jag tänker som så att jag redan är så här i praktiken med både och. För jag är 
tvungen att lämna in ett schema där det står i kanten exakt hur många minuter jag undervisar 
i veckan om det ena och det andra. Och naturligtvis så är det inte så i verkligheten för vi 
jobbar ju tematiskt och det är ju det ena går in i det andra. Vi tar tillfället i flykten och vi 
försöker att markera, och jag markera i min kalender så att man ser att man har en balans” 
(2005, november. Intervju med lärare). 

 

Noterbart är att även då många lärare i studien nämner att deras roll skulle förbli oförändrad då de 

redan arbetar utan timplan, nämner de flesta av lärarna olika områden som skulle förändras i en 

skola utan timplan. Någon nämner att det blir större frihet men samtidigt ett större ansvar där man 

måste hitta former för att kontrollera att barnen har lärt in det som det står i läroplanen. Några av 

informanterna nämner även en ökad flexibilitet där elevernas behov sätt i centrum till exempel i 
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form av förändrade grupper skapade efter barnens behov. Några lärare berättar om att de tror att 

deras roll kommer att förändras genom ett mer tematiskt och ämnesövergripande arbete. Hälften 

av de lärare vi intervjuat nämner en tro om ett förstorat samarbete med fler öppna dörrar, en 

lärare sade: 

 
”Alltså, det blir inte det här stängda klassrummet, som har varit tidigare. Då måste man 
verkligen samarbeta, det tror jag. Det vore roligt att jobba så.” (November 2005, Intervju 
med lärare) 
 

Många lärare tror att lärarnas roll i en timplanelös skola kommer att förändras mest på högstadiet, 

detta på grund av alla ämneslärare och komplicerade scheman. 

 

Vi frågade lärarna i vår studie om hur intresserade de var av att jobba i en skola utan timplan, och 

de flesta ansåg att de redan idag arbetar utan timplan. Nästan alla var därför intresserade av att 

fortsätta med det arbetssättet. En lärare säger: 

 
…jag tror att många arbetar utan timplan redan, fast att de officiellt har timplan. (2005, 
november. Intervju med lärare.) 

 

Skolans arbetssätt i en skola utan timplan (Fråga 2) 

Flertalet av lärarna i vår studie, tror att skolans arbetssätt skulle påverkas om man frångår 

timplanen. De flesta nämner att den stora förändringen skulle vara ett ökat samarbete med 

gemensamma teman. Några berättar även att de tror att skolan måste vara en arbetsplats med mer 

samarbete än om man jobbar i varsitt klassrum. En av lärarna vi intervjuat uttryckte sig så här: 

 
Ämnesintegration, tema- Man hoppas på det, men det är ju frågan det är mycket folk som ska 
tänka om. Och det beror ju lite granna på hur det funkar och få folk och tänka om. (2005, 
november. Intervju med lärare) 

 
En annan lärare sade: 
 

Ja, Jag tror att vi skulle bli tvingade, och det skulle vara bra, att tänka friare det skulle kräva 
väldigt mycket planering, det skulle kräva mer av oss lärare men det skulle ge större 
utrymme att samarbeta över gränser i ålder och mellan klasser och olika ämnen och så. 
Egentligen borde vi ha de friheterna redan nu men jag tror att timplanelöst skulle luckra upp 
möjligheterna får jag hoppas. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

En lärare tror att det skulle vara bra med olika enheter som rör sig mellan stadierna, istället för 

klasser. Där varje elev får arbeta på sin nivå. Ytterligare en lärare tror att barn som måste ha 
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mycket stöttning kanske skulle må ännu bättre då man vågar göra andra organisationer för att 

tillgodose alla elevers behov. Några lärare nämner att det inte kommer att bli så stor förändring 

då man fortfarande har samma mål i läroplanen att arbeta mot. De menar att då det fortfarande är 

individuella lärare som har olika sätt att undervisa på så skulle förändringen inte bli så stor. De 

tror att de som inte jobbar med det nu inte skulle jobba mer med det i en timplanelösskola, det 

kan lärare även göra under rådande förhållanden menar de. En av informanterna sade: 

 
Förhoppningsvis så måste man ju ta vara på varandras kunskaper och intressen och utbyta 
erfarenheter det måste man ju alltid göra om det blir större reformer, det är jättesvårt att 
genomdriva det på egen hand. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

Även här kommer diskussionen upp om inrapporteringen av scheman till rektorn: 

 
Ja, det tror jag. Men det blir inte så styrt om du tar bort timplanen va, det känner jag att det 
skulle jag vilja göra redan nu och vi räknar inte timmar lika mycket som jag gjorde förut men 
jag lämnar alltid in ett schema för det skall fortfarande lämnas in, med antal timmar och sådär 
men jag kollar inte varje vecka att jag har precis, precis, precis, det gör jag inte. Det är ju ett 
sätt at redan nu frångå det lite grand. (2005, november. Intervju med lärare) 

 
De flesta lärare vi intervjuade är positiva till en skola utan timplan men menar dock att 

utfallet av denna omorganisering beror på hur avvecklandet av timplanen kommer att se ut. 

Så här uttryckte sig en lärare: 

 
Om den här skolan skall ha de resurser de har, de lokaler de har då vill jag inte att man ändrar 
någonting alls, då skulle det bli kaos, riktig kaos alltså. Det går inte. Men om jag fick 
önsketänka och vi fick fler resurser och mindre grupper, då skulle jag vilja av all kraft att vi 
ändrar det. (2005, november. Intervju med lärare.) 
 

De enskilda ämnena (Fråga 3) 

Många av lärarna anser att det blir friare att jobba med det som lärarna för tillfället tycker 
är viktigt. De menar också att det kan finnas en risk att vissa ämnen får mer utrymme och 
att man därför måste göra en avvägning och kolla upp detta kontinuerligt. En lärare sade: 

 
Det kanske skulle göra det med en lärare som känner sig begränsade av de här direktiven 
uppifrån om de får friare händer. Jag har alltså fått höra sådana saker som att jag inte skall 
hålla på att blanda in geografi, historia, religion och sådant där. Att jag skall satsa på matte 
och svenska, och då tänker jag rätt så annorlunda mot de som säger så…utan jag tänker att vi 
jobbar genom sådant som kan engagera och göra folk nyfikna och då måste man ju liksom 
komma in på hela det här, hur skulle man kunna undvika att arbeta med andra ämnen. Men 
en del lärare de gör nog så att de sluter ut delar… (2005, november. Intervju med lärare) 
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Ytterligare en informant menar att: 
 
Det är lätt…jag känner ju nu när jag inte följer så väldigt noga känner jag att hur lätt min 
engelska tar får över det är liksom som att jag hinner inte tillräckligt i engelska då är det lätt 
att lägga in det för många gånger…sumpa religion och historia…så där får man vara på sin 
vakt.” (2005, november. Intervju med lärare) 
 

Många av våra informanter känner att skolan i dagsläget redan är en treämnesskola, några anser 

även att det är en tvåämnesskola. De menar att det i skolkulturen finns vissa ämnen som vägs 

tyngre än andra ämnen även om de ämnena egentligen är lika viktiga. De säger även att detta till 

stor del beror på att eleverna måste vara godkända i matte, svenska och engelska innan de 

kommer in på gymnasiet, vilket leder till att fokus läggs på de ämnena. Därför är det lätt att vissa 

ämnen försvinner och inte blir lika viktiga samt att de inte får samma resurser, menar de. De 

praktiska ämnena står i skymundan redan nu, de menar att det är en trend som redan finns. Ett par 

lärare nämner dilemmat med att samtidigt styras av att eleven ska få bli trygg i sig själv, känna 

vem han/hon är, vad deras styrka ligger någonstans. En lärare säger att om eleven inte är duktig i 

svenska så är eleven inget värd, de som är praktiska kommer inte fram. Dessa elever skulle inte 

komma fram bättre i en timplanelös skola menar han/hon: 

 
Ja, men det är det redan, tycker jag. Även om vi försöker att intala oss att i Oä ämnet så ingår 
det mycket svenska så fokuserar vi hela tiden på matte, engelska och svenska. Eller 
framförallt så fokuserar vi på matte och engelska. Kanske inte lika mycket på svenska. (2005, 
november. Intervju med lärare) 
 

En lärare tror att det skulle bli mindre fokusering på matte, svenska och engelska. En annan lärare 

tror att risken med en treämnesskola säkert finns men att detta inte borde vara ett hinder om man 

är medveten om att risken finns. En av de lärare vi intervjuat sade: 

 
Till syvenes och sist så är det de individuella lärarna som styr väldigt mycket hur man når de 
målen ligger väldigt mycket hos lärarna fortfarande, men det skall också ligga hos eleverna. 
Och där styr ytterligare tidsmoment som måste få ta den tid det tar och planera tillsammans 
med eleven. Gör man det så blir det mycket roligare, man får större lyftkraft. Och i den här 
skolan som vi pratar om, då skulle det kunna vara så. Det är ingenting som säger att det sker 
automatiskt, det är upp till läraren och det är också upp till vad man har för förväntningar och 
krav för att en sådan här process där man gör eleverna delaktiga, där man jobbar med friare 
arbetssätt kan ta lägre tid att uppnå mätbara resultat, korvstoppningsresultat kan du få ganska 
fort om du klämmer i med det, men hur varaktigt det är och vilken kvalité i längden det har, 
det får man forska vidare på då. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

På grund av resursneddragningar under senare tid så påverkas de praktisk/estetiska ämnena som 

är resurskrävande, menar flera av lärarna. De tror även att detta kan vara en organisatorisk fråga. 
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En annan orsak till att de praktisk/estetiska ämnena blir åsidosatta kan vara den enskilde lärarens 

intresse, förmåga och inställning till dessa ämnen. Detta menar de kan förändras om man har ett 

arbetslag där man har olika kompetenser. En lärare menar att det beror på vad det är för personal 

som jobbar på skolan att det även kan slå åt andra hållet, att det är de praktisk/estetiska ämnena 

som tar överhanden. Några lärare menar att det är en fråga som beror på vad man gör med det där 

med att frångå timplanen. En lärare uttryckte sig så här: 

 
…om det är en ”lat” lärare som tror att jag skall göra mina timmar och sedan gå hem och inte 
göra någonting mer och liksom glöm bort, det kan ju kanske bli en katastrof. (2005, 
november. Intervju med lärare) 
 

Ett fåtal lärare tror inte att det kommer att bli någon förändring i fråga om ämnesfördelningen, då 

alla delar måste ingå. De sätter en tilltro till att lärare följer de uppsatta målen i läroplanen och att 

detta kan göras oavsett timplanen eller inte. Några lärare menar att när eleverna kommer till de 

högre åldrarna och har svårt att klara godkända betyg, kanske lärarna börjar fundera på vad som 

är viktigt för att eleverna ska bli godkända i basämnena och då kanske man kommer i en annan 

sits. 

 

Fördelningen mellan individuellt- och grupparbete i en skola utan timplan 

(Fråga 4) 

I en jämn fördelning, mellan de lärare vi intervjuat, tror de att det antingen blir mer grupparbete 

eller att det inte blir någon förändring jämfört med dagsläget. En vanlig åsikt är att de tror att alla 

lärare tänker på att grupper är viktigt och att barnen är i grupper hela tiden. En lärare vill komma 

bort ifrån åldersindelade klasser i och med detta tror hon/han att det kommer att leda till mer 

arbete i grupp. Grupperna skulle då vara baserade på vad eleverna kan och vad de behöver träna 

mer på. En annan åsikt som framkommer är att när man jobbar med teman och projekt så ändras 

det automatiskt, ämnesintegrerat inbjuder till mer grupparbeten. Några lärare säger att det beror 

på vilken grupp läraren har, vissa grupper behöver fruktansvärt mycket styrning och det skulle 

inte alls gå. Samtidigt, säger de, att hade pedagogerna jobbat med det sedan ettan och uppåt så vet 

man inte. Om lärarna skulle slänga in det till vissa grupper nu på en gång så skulle det bli en 

katastrof, menar dessa lärare. 
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En åsikt som också framkommer är att vissa lärare inte kommer att anamma detta och de som 

sätter sig på tvären, kommer att stjälpa ganska mycket av lasset. En del informanter tror att det 

kan bli mer grupparbete, men att det inte behöver bli så eftersom det är upp till läraren. Det blir 

mera ansvar för läraren att se vad deras grupp behöver. 

 

Några lärare säger att individualisering har sina för och nackdelar, där varje elev kan få sin del. 

De menar vidare att om läraren satsar på det han/hon tycker är det säkra kortet, att man jobbar 

individuellt, då tappar klassen en massa som läraren inte hinner märka att de har tappat, förrän 

det är borta. En lärare sade: 

 
… jag har hört det sägas så kan tendensen löpa så att det blir så individualiserat så att man 
tappar kraften i gruppen, det tycker jag är väldigt synd. Jag vill hålla ihop klassen som en 
grupp och då måste jag ha gemensamma timmar där de inte är ute på stan och jobbar var och 
en. Alltså de jobbar var och en på egen nivå även om vi kör projekt tillsammans. Men 
klassens lyftkraft kommer inte förrän man arbetar ganska mycket tillsammans och har ganska 
mycket gemensam tid kring gemensamma upplevelser och bearbetning av gemensamma 
upplevelser. Och så jobbar jag redan och så skulle jag fortsätta att jobba om det blev 
timplanelöst också. Jag skulle fortsätta att hålla spaning på tid, individuella elevers 
utveckling, jag skulle justera så att man kan göra saker tillsammans men på olika nivå. (2005, 
november. Intervju med lärare) 
 

Elevaktiviteten i en skola utan timplan (Fråga 5) 

Drygt hälften av lärarna vi intervjuat, tror inte att elevaktiviteten kommer att förändras, jämfört 

med hur det ser ut idag. En av lärarna menar att han/hon har för små barn för det här och hänvisar 

oss till att prata med lärare i äldre åldrar. Han/hon säger också att om eleven liten eller svag så är 

det svårt att göra en bedömning av hur mycket man kan hinna, ska göra eller ska klara. Läraren 

behöver vara med och styra. En annan lärare säger att det är läraren som talar om eleverna skall ta 

upp matteboken eller svenskaboken, det är läraren som styr. Ytterligare en lärare anser att det är 

individuellt, det beror på om eleverna jobbat med det sedan de var små, då kanske det skulle 

fungera. 

 

En annan åsikt som kommer fram är om beslutet att införa timplanelöst kommer från lärarna 

själva kan det ge återverkan på att eleverna också får lov att bli mera aktiva. Men om det kommer 

något beslut uppifrån, då är det inte alls säkert att det påverkar lärarna på ett positivt sätt, och då 

påverkar det inte eleverna. Dessa lärare menar att det är en fråga om hur engagerade lärarna är, 
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hur mycket vill de, hur mycket de orkar, hur mycket samarbete de vill ha och då kan också 

eleverna bli mer aktiva. 

 

Ett mönster som vi ser genom intervjusvaren är att allt beror på vad man gör av det där med att 

frångå timplanen. De menar att om timplanen tas bort men om det ändå är läraren som sätter ett 

schema eller bestämmer då blir det ingen mer aktivitet för eleverna. Men om timplanelöst innebär 

att planera mera tillsammans så kan de bli mer aktiva. Om det skulle bli mer tematiskt arbete och 

att pedagogerna hittar nåt som intresserar eleverna då är det en drivkraft som får eleverna aktiva. 

 

Några lärare hänvisar till läroplanen och menar att det inte blir någon förändring eftersom det är 

samma läroplan då som nu. De menar att de redan nu försöker att medvetandegöra eleverna på de 

olika målen som finns. Eleverna får skriva upp sina egna mål och jobba mot dom. En lärare säger 

så här om elevaktiviteten: 

 
Om man får bestämma precis i vilken takt de vill jobbar själva, med vad de vill jobba och var 
de vill hålla hus när de jobbar och jag har en grupp på 27-28 barn i 8 års ålder så kommer jag 
inte att kunna lyfta och hjälpa och guida och leda på deras olika platser med sina olika 
sysslor. Och en del kommer säkert att vara initiativrika och fråga och få löfte om de mest 
otroligt spännande, bra saker. De kommer att lyfta sig, de kommer att få tillfällen att göra 
saker som de inte har fått göra förut. Medan andra kommer att tappa totalt. De känner den 
totala befrielsen och gör sådant som engagerar dem för stunden och inte liksom ser vart det 
leder, det skulle brädda. Det är ju redan så att det finns en väldigt stor spännvidd mellan de 
som är entusiastiska, initiativrika och förmögna, de som kanske inte har så stora förmågor 
och behöver jätte mycket guidning och som kommer av sig, som inte har egen startmotor. 
Det slår ut tror jag om man har mer tid där de arbetar individuellt och på olika plan utan att 
kunna stötta och hjälpa varandra och ha någon sorts ihopsamlare och mentor, alltså jag är ju 
ihopsamlare och mentor och spindel som kollar, hur skall vi göra det här och så kollar man 
med var och en, vad tror du att du kan göra, man visar resultaten för varandra och får den här 
lyftkraften. Jag kan inte hålla ihop det om det skall vara så som man har sett att det har varit 
tidigare, men det behöver det ju inte innebära för att man frångår timplanen. Så återigen, det 
är upp till vem det är. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

Elevinflytande i en skola utan timplan (Fråga 6) 

Många av lärarna i vår studie tror att elevernas inflytande kommer att förändras. En lärare menar 

att det beror på hur skolan ser på det här med elevinflytande och berättar att de har haft många år 

då elevinflytande har betytt egen planering, där läraren har frångått ansvaret. Att det har legat 

väldigt stort ansvar på eleverna för att hämta in kunskap och ordna allting. Det måste bli mer 
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diskussioner kring varje elev och framförallt de elever som inte riktigt hänger med, menar 

informanterna. 

 

Ett fåtal lärare tror inte att det kommer att bli någon förändring, de menar att det alltid är svårt 

med elevinflytande och det inte blir lättare genom att frångå timplanen. De menar att det är ett 

problem med den skendemokrati som ofta finns i skolan. En lärare menar att om eleverna får 

inflytande kan de säga att då går de hem, man är lite blåögd när högre instanser tror att elever 

som är 10-11 år ska vara så fruktansvärt intresserade av vad de lär sig. 

 

På frågan om att tydliggöra målen tillsammans med eleverna tror de flesta lärare att det är väldigt 

viktigt. Det måste vara ett väldigt bra samarbete med läraren. En lärare säger att det är svårt då 

pedagogen inte ska styra eleverna. Det beror precis på hur mycket läraren tillåter. Med eller utan 

timplan så är det läraren som bestämmer. En lärare menar att målen måste göras tydliga för att 

lärare och elever skall veta var de är och vad de styr emot, eftersom man tappar den struktur man 

tidigare hade. Det är väldigt viktigt att ha väldigt klart för sig målen som skall nås, menar läraren. 

En ytterligare åsikt är att det är nödvändigt att strukturera målen, utan dem kan det bli väldigt 

flummigt och svårt för pedagogerna men även för eleverna. Så här säger en lärare: 

 
Det är ett måste, det måste vi göra. Annars så funkar det inte i dagens samhälle för i dag är ju 
inte barn så att de gör som man har sagt till dem bara för att fröken har sagt till, de är ju 
mästare på att förhandla, de har ju förhandlat hela sin barndom, tidigare innan de kom hit. 
Men samtidigt måste vi ju visa att det är vi som bestäm faktiskt. Bara för att du inte vill så är 
det kanske inte så att du slipper utan du kan göra någonting annat en stund, men det där skall 
göras. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

Ett fåtal lärare tror inte att det kommer att bli någon skillnad med att tydliggöra målen Ett par 

lärare anser att det är upp till pedagogen att avgöra vad eleverna behöver träna mer på, så på det 

viset kommer eleverna förmodligen inte uppleva att de får välja så mycket själva. 

 

Studieresultat i en skola utan timplan (Fråga 7) 

Fem av de intervjuade lärarna tror inte att det blir någon skillnad på elevernas studieresultat på 

grund av timplanen. De menar att det har mer med hur mycket eleverna vill satsa på skolan som 

individ, inte på timplanen. En lärare hoppas på att elevernas studieresultat skulle förändras men 

tror att en stor fara är att skolan beskylls för elevernas dåliga avgångsbetyg. Han/hon menar att 
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det alltid finns ett individansvar, när eleverna får den uppbackning från skolan som finns att tillgå 

men inte känner sig motiverad till att göra sitt bästa, spelar det ingen roll hur mycket 

uppbackning eleven får. Flera lärare menar att det alltid är svårt för en del elever att ta tag i sitt 

eget arbete, det krävs mycket kontroll av lärarna i det här systemet man behöver inte ha lika 

mycket kontroll om alla gör samma sak. Hur eleverna ska redovisa att de har fått in det som 

krävs, kräver mer tankearbete och resurser menar informanterna. 

 

Flera lärare menar att det inte är någon universallösning med att skriva av timplanen. Det är då 

problemen börjar dyka upp och det är det som är bra, det är då skolan måste ta tag i det. En lärare 

påpekar även att eleverna skall få hjälp i lägre åldrar, inte i nian. Det är inte där stöten skall sättas 

in, det skall sättas in när de är sex sju år för det ser läraren redan då, menar han/hon. En lärare 

menar att det är jätteviktigt att den vuxne tar hand om eleverna. Utan timplan är det viktigt att 

läraren ser till så att eleverna få det de behöver. En lärare anser att om skolan dödat intresset 

tidigt är väldigt svårt att tända det igen. Han/hon tycker att det är ett resultat av alla 

neddragningar. 

 

En av fördelarna med timplanelöst, enligt en av de intervjuade lärarna, är att skolan kan 

koncentrera sig på det eleverna behöver. Läraren menar att de arbetar i arbetslag men att skolan 

kan ha en mycket större flexibel organisation än idag. Att läraren är var flexibel med sina egna 

elever ger inte mycket. Det skulle då innebära att om det är någon elev som behöver mer av 

någonting får han eller hon det. Om målen blir tydligare både för lärare, föräldrar och elever så 

finns det någonting för barnen att jobba emot, skolan kanske involverar föräldrarna mer. En 

lärare uttrycker sig så här: 

 
Jag vill ju egentligen om jag får drömma, det har jag gjort när jag har funderat på hur skolan 
skall se ut, så vill jag ju inte ha klasser, utan jag vill ha…här är 4an, 40 barn, tre lärare. Det 
här är din och min kontaktperson, alltså mot föräldrarna. Sedan så har man då olika 
grupperingar hela tiden, beroende på vad man gör, alltså kan köra periodvis så här och 
periodvis så har jag de här som behöver komma ikapp med matten eller läsningen eller, för 
de kommer aldrig ikapp, om inte de får köra intensivt o kanske skippa lite Oä… Men då 
måste man ju ha en skola som man är nära varandra och har lite grupprum och har lite sådana 
möjligheter. (2005, november. Intervju med lärare) 
 

En lärare tror att det, i ett övergångsskede, kan bli riktigt rörigt och studieresultaten kanske 

försämras. Hon/han tror att det behövs en sån period eftersom alla tankar inte är klara. Om det 
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ska fungera bra så kan det ge en möjlighet att jobba mer med det eleverna behöver mer tid för och 

slippa stressen. 

 

Barn i behov av särskilt stöd i en skola utan timplan (Fråga 8) 

Några lärare i vår studie tror att det borde vara lättare att ge elever i behov av särskilt stöd 

adekvat hjälp, men det måste in mer resurser. Andra lärare lyfter fram den organisatoriska sidan 

av arbetet med dessa elever. Om organisationen blir mer flexibel där fler lärare frigörs, i och med 

att ett stort antal elever kommer i gång själv, då kan fler lärare tillsammans koncentrera sig på de 

elever som behöver mera hjälp och struktur. Ett mer utbyggt samarbete mellan klasser och kanske 

mellan årskurser, där mindre elevgrupper kan jobba långsammare. Detta kan ske till exempel 

genom att personalen vågar ändra grupperingarna, det kanske är så att en lärare skall vara med 25 

elever som funkar bra och någon annan lärare kan ta 5 elever som har det stökigare. 

 

En lärare säger att det alltid är en stor tröghet i en stor organisation. Han/hon menar att vi måste 

våga diskutera, komma med förslag. Det måste organiseras på ett annat sätt, det kräver en annan 

organisation det kräver extra resurser, men det har inte med timplanelöst att göra menar läraren. 

Flera andra informanter anser inte heller att dessa frågor är beroende av om skolan har en timplan 

eller ej. 

 

En lärare tror att de elever som behöver styrning blir de stora förlorarna men om lärarna skulle 

jobba lite lättsammare och se varje individ, varje barn och varje barns kunskap då kanske det inte 

finns några barn som behöver särskilt stöd menar han/hon. 

 

Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande i en skola utan timplan 

(Fråga 9) 

Flertalet lärare i studien tror att föräldrarna kan få en oro när de hör att timplanen tas bort och 

menar att det är viktigt att skolan får föräldrarna med sig i denna förändringsprocess. De menar 

att skolan måste ta med föräldrarna i det här arbetet och berätta för dem vad det är som gäller 

t.ex. när pedagogen plockar bort böcker. Då kanske föräldrarna blir mer intresserade och då 

kanske deras engagemang skulle öka, de tror att föräldrarna kan bli negativt involverade om de 

blir nervösa för att eleverna inte ska få sina betyg, att det blir flummigt. Om föräldrarna blir 
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oroliga blir barnen det, menar de intervjuade lärarna. Några av de intervjuade lärarna tror också 

att föräldrar har sin bild av hur skolan var på deras tid, antingen var den bra eller så var den dålig 

men på något vis så förväntar de sig att skolan skall vara så. En annan åsikt som kom fram 

handlar om resurser, om skolan ska bli bättre då måste det också sättas in mer resurser och 

behandla pedagogerna som viktiga. 

 

Två lärare i vår undersökning tror att föräldrarna kan vara rädda för att det kan bli orättvist, att 

det beror på vilken skola eleverna går i. Dessa lärare tror att det kanske kan bli A och B skolor 

samt att skolorna kanske kommer att profilera sig mer. En lärare tror att det kommer att vara 

föräldrar som kräver och går in, som engagerar sig jättemycket och gör jättemycket. Och det 

kommer att vara de som kanske lägger av helt och hållet. Han/hon menar att om föräldrarna 

kommer att tycka att det här bara är en massa flum, att hela skolan är dålig och då smittar det av 

sig på eleverna och då blir det en negativ trend. Det finns de som tycker att det är livsfarligt med 

oordning, menar läraren i intervjun. 

 

Några lärare tror att uppbackning från föräldrarna inte beror på timplanen. De menar att 

föräldrarna är med och stöttar vid behov men att vara med och styra upp arbetet kommer inte 

föräldrarna göra då heller. En lärare säger att föräldrarna inte kommer att involvera sig mer om 

timplanen tas bort men att föräldrarna kommer att reagera, där det inte fungerar. En annan lärare 

tror att de flesta föräldrar tycker att lärare i skolan vet vad eleverna behöver och att lärarna är 

proffs på det de gör. Flera lärare anser att det i en timplanelös skola måste bli ett bättre samarbete 

med föräldrarna, det är en förutsättning. De menar att det behövs väl fungerande 

föräldraföreningar, gårdsråd eller dylikt för att föräldrarna ska vara en bra del i ett sådant 

förändringsarbete. En lärare berättar att föräldrar tyckte att de inte hade något inflytande i 

föräldraföreningen. En lärare anser att föräldrar idag är fruktansvärt stressade och tror att de 

skulle känna ännu en börda. Två av de intervjuade lärarna nämner arbetsbelastningen för lärare 

och säger att det inte går att lägga hur mycket som helst på skolan, att personalen inte kan vara i 

skolan dygnet runt. 

 

På frågan om elever från studieovana hem anser de flesta i att skolan inte kan påverka detta i 

någon stor omfattning. Lärarna tror att det fortfarande kommer att vara samma skillnad mellan 
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studieovana/studievana mellan mer engagerade och mindre engagerade föräldrar. Två lärare 

menar att lärare i en skola utan timplan eventuellt kan få mer tid att erbjuda frivillig läxhjälp, på 

skolan. Några lärare menar att det beror på hur det blir om skolan förändras, hur det läggs upp. 

En lärare utrycker sig så här: 

 

Jag vet inte, alltså det är ju säkert hur pessimistiskt som helst och tro att det inte skulle göra 
det men tyvärr är det ju så att har du ingen backning hemifrån så då är det jättesvårt. Än hur 
mycket resurser du lägger ner på en elev i skolan så rör det sig ändå endast om ett begränsat 
antal timmar under en begränsad tid av deras liv och det de inte fått med sig fram till dess att 
de börjar skolan kan inte vi kompensera upp… och det de inte får hjälp med sen när de finns i 
skolan, heller… det kan vi inte heller kompensera upp (2005, november. Intervju med lärare). 

 

Elever med utländskbakgrund (Fråga 10) 

De flesta av de intervjuade lärarna tror inte att timplanen har någon betydelse för hur elever med 

utländsk bakgrund får hjälp och stöd. En lärare tycker att han/hon borde veta mer om vad det 

innebär, och menar att han/hon vet för lite om ämnet. Några lärare tycker att det är svårt att 

besvara frågan då de inte vad de skall relatera till. En lärare tror att elever med utländsk bakgrund 

kan få det svårare i en skola utan timplan. Många lärare menar att det inte är timplanen det beror 

på och nämner, resurser och hur systemet införs. En lärare uttrycker sig så här: 

 
…när de kommer från en sån auktoritär skola in i svenska skolan tror jag att det blir problem 
men finns det då så att du som lärare… och att man har resurs att man ser det här och får föra 
en diskussion med varje elev, hur vill du ha det…är man van vid en auktoritär lärare då är det 
ju jättesvårt att plötsligt att ta tag i sånt här själv, och har man då föräldrarna likadant där som 
tycker att det ska vara hårt, det ska vara ordning och reda och dom ska inte liksom…så blir 
det ju liksom att de säger det här med flumskola, ingen ordning, ingen reda, då tror jag att 
man kan bli drabbad. Det handlar ju också alltså om vad vi har för resurser att möta dom då 
(2005, november. Intervju med lärare). 
 

Fem lärare menar att det beror på läraren, och hur denna ser på sin lärarroll. En lärare säger 

vidare att yrkesrollen måste förändras och att läraren inte får tänka endast på sina arbetstimmar. 

Han/hon menar att pedagogen måste börja jobba mer i barngrupp och därför måste delar av för- 

och efterarbetet tas bort. Flera av de intervjuade lärarna menar att vilja jobba timplanelöst måste 

komma från lärarna själva, de säger att om det blir påtvingat så tror de inte att det blir någon 

förändring. 
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Några av lärarna tror att det kommer att bli en förbättring för elever med utländsk bakgrund i en 

skola utan timplan. Med en förändrad disposition av tiden och ett ökat samarbete mellan lärare 

borde det bli förändringar, menar de. 

 

Vem gagnar skolan utan timplan mest/minst? (Fråga 11) 

På frågan om vem en skola utan timplan gagnar mest svarade hälften av lärarna i vår studie, att 

det beror på lärarnas inställning och organisationen av införandet av en skola utan timplan. De 

menar att om inte lärarna är med på noterna så spelar det ingen roll vad läraren hittar på och då 

kan aldrig eleverna bli med på noterna. Går lärarna in i det nya systemet och är positiva då gagnar 

det alla. En av de intervjuade lärarna uttrycker sig så här: 

 
Slår det väl ut och lärarna är beredda eller rättare sagt får den tid det kräver, för jag tror att 
det är mer arbetskrävande organisationsform. Och får man då resurser och tid för 
utvärderingar och reflektioner och så där, vi är ju redan som inne i utvärderingsfas och så där 
men det är svårt att få tiden att gå ihop. Om man organiserar och planerar det annorlunda så 
kommer eleverna att vara de stora vinnarna och lärarna kommer också att vara de stora 
vinnarna. Men det kräver väldigt mycket runtomkring, man kan inte bara skriva bort 
timplanen och tro att det löser sig, då måste man organisera om och sätta till resurser och 
kanske tänka om arkitektoniskt, ja alltmöjligt får man ta med. Det blir ändå ganska stor 
skillnad, jag säger att jag inte kommer att jobba så mycket annorlunda men skall man ordna 
om hela skolformen med alla elever och alla lärare så att alla skall kunna jobba så och få ut så 
mycket som möjligt av det, då är det en stor förändring. Men för mig skulle det kännas 
som… vad kul. Men jag skulle bli alldeles frustrerad om jag inte fick mer tid för det jag 
skulle inte kunna liksom bara tjoff… och så helt plötsligt så funkar det arbetet med mellan 
och hög och allt funkar jättebra och alla elever får sitt egna lilla grupprum för sin grupp, det 
finns inga sådana utrymmen. Det finns inga vuxna som kan guida dem, det kommer inte att 
räcka till…men det skulle vara önskvärt. (2005, november. Intervju med lärare) 

 
En del av lärarna tror att en skola utan timplan kommer att gagna alla inblandade. Tre lärare i 

studien menar att en skola utan timplan gagnar de elever som är motiverade, har studieintresse, är 

duktiga, drivande och som har lusten till skolan och till kreativiteten. En lärare tror att de svaga 

eleverna kommer att gagnas i en skola utan timplan men även de duktiga eleverna. En lärare 

tycker att det kan vara roligt som pedagog att få jobba i en skola utan timplan.  

 

På frågan om vem en skola utan timplan gagnar minst anser tre av de intervjuade lärarna att det 

beror mycket på organisationen, läraren samt resursfördelning. De tror att det krävs en lärare som 

kan strukturera upp arbetet annars blir det till elevernas nackdel. De tror att arbetsbelastningen 

kommer att öka då läraren inte längre kan lägga upp arbetet på samma sätt, år från år. En lärare 



 40 

menar att det kommer att kosta att göra om skolan och att någonstans måste resurserna tas. 

Han/hon menar vidare att det då är betalare som drabbas i första hand men att det i förlängningen 

kommer att vara en vinst, så det är bara i den första fasen. Några av lärarna nämner att barn som 

har svårt att koncentrera sig kan komma att drabbas negativt. Två av lärarna tror att om skolan 

utan timplan blir väldigt ämnesinriktad, då drabbar det eleverna som är väldigt praktisk/estetiska. 

En lärare tror att det är eleverna som varken är svaga eller starka som kommer att drabbas 

negativt av en timplanelösskola. En annan lärare anser att de som kommer förstå sig på det minst 

är föräldrarna men att detta kan undvikas genom att lärarna tydligt berättar vad det är som sker. 

 

En majoritet av lärarna anser inte att en skola utan timplan skulle gagna någon speciellt, ur ett 

genusperspektiv. De menar att om arbetet styrs upp på rätt sätt, så kan det vara bra för alla. Två 

av lärarna i studien tror att det är pojkarna som kommer att gagnas. Pojkarna är vana att ha 

uppmärksamhet, menar de. De säger vidare att läraren måste vara uppmärksam på att det inte 

endast blir pojkarna som hörs och som får sin vilja igenom. Ett par av lärarna vi intervjuat tror att 

flickorna kommer att gagnas i en skola utan timplan, förhoppningsvis får tjejerna mer tid, den tid 

som de inte får idag. En av de intervjuade tror att flickorna kommer att klara av en skola utan 

timplan sämre än pojkarna, han/hon säger att flickorna klarar av de här rutorna mycket bättre än 

pojkarna. 

 

Hur intresserad är lärarna i studien av att arbeta utan timplan? (Fråga 12) 

På frågan om hur intresserade lärarna i studien var att arbeta i en skola utan timplan där de fick 

ange på en skala från ett till fem (där ett är lite och fem är mycket), är lärarna i vår studie överlag 

mycket intresserade av att arbeta utan timplan. 14 av de tillfrågade angav siffran fem, en 

informant svarade tre och en annan informant angav fyra. 
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Diskussion 

Detta arbete har gett oss många tankar om skolutveckling och skola utan timplan, vi funderar 

över om debatten har rätt fokus. Att arbeta i en skola utan timplan innebär enligt oss inte att 

pedagogernas syn på lärande förändras, det betyder ingenting! Avvecklingen av timplanen har 

fått en uppmärksamhet som inte motsvarar timplanens betydelse. Söderström (2005) skriver att 

lärarna anser att det finns många andra faktorer som har en betydligt större betydelse för den 

dagliga verksamheten. Exempel på sådana faktorer är: barns och ungdomars uppväxtvillkor, 

målstyrningen, arbetslagssamarbetet och elevgruppernas storlek. Delegationen (SOU, 2004:35) 

bedömer att timplanen oftare är ett upplevt än ett reellt hinder för den pedagogiska utvecklingen. 

Det betyder dock inte att det är oväsentligt att ta bort ett sådant hinder, menar delegationen. 

 

Lärarens roll i en skola utan timplan (Fråga 1) 

Vid våra intervjuer framkom att de flesta av lärarna redan idag arbetar utan timplan. Det vi tycker 

är anmärkningsvärt är att trots att lärarna menar att de arbetar utan timplan säger de samtidigt att 

det fattas resurser (tid, personal, pengar, lokaler osv.), för att arbeta timplanelöst. Vi tror att detta 

kan bero på att det finns olika syn på fenomenet. Vi menar även att en lärare kan ha flera olika 

synpunkter på vad arbete utan timplan kan betyda, en som de har i sin dagliga praktik samt en 

drömbild av hur arbete utan timplan kan se ut. Vi tror även att timplanedelegationens vision är 

den senare. Vi har uppfattningen av att lärare i dagsläget till största delen arbetar utan timplan i 

ensamhet, skolorna verkar inte ha en vision som är gemensam för hela skolan. Westlund (2003) 

menar att friutrymmet som uppstår i en skola utan timplan inte gäller enskilda lärare, det kan 

endast användas av grupper av lärare, arbetslag eller hela skolan. Westlund menar vidare att för 

att klara arbetet utan timplan måste alla dra åt samma håll. Decentraliseringen kan innebära att 

lärares individuella autonomi minskar och att det i stället är arbetslaget som har mer att säga till 

om. 

 

Ett flertal av våra informanter berättar att de måste rapportera hur timmarna är fördelade mellan 

ämnena eftersom de formellt arbetar med timplan. Flera av de intervjuade lärarna arbetar dock 

informellt utan timplan. Hur väl stämmer då dessa inrapporterade timmar överens med den 

praktiska verkligheten? Är det föräldrarna, rektorn eller kommunen som är osäkra på lärarnas 

kompetens? Delegationen menar att timplanen kan invagga lärare, skolledare och föräldrar i en 
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sorts falsk trygghet, en känsla av att den tilldelade tiden är en garanti för elevernas kunskaper och 

färdigheter (SOU, 2004:35). För oss låter detta otroligt, kan lärare strunta i att utföra sitt jobb 

ordentligt i en skola med timplan? De som tänker slaviskt efter timplanen idag och lutar sig på 

den, kommer väl knappast att bli bättre i en skola utan timplan, eller? 

 

Timplanedelegationen (SOU, 2005:101) anser att arbete utan timplan ställer högre krav på 

lärarkompetensen då ansvaret för att planera undervisningstiden läggs på lärarna. Om timplanen 

slutligen tas bort, kommer då rektorerna fortsätta att kräva in dessa rapporter om timmar eller 

kommer de plötsligt, på grund av att timplanen tas bort, att lita till lärarens kompetens i frågan? 

Detta går kanske att lösa om läraryrket blir en profession. Om avskaffandet av timplanen 

kombineras med en professionalisering kan avvecklandet av timplanen göra så att föräldrar, 

rektorer och kommunen får en ökad tilltro till lärarnas kompetens. Vi anser precis som 

timplanedelegationen att ett stort problem är att många av de som undervisar i skolan saknar 

lärarutbildning helt eller saknar ämneskompetens. 

 

De flesta lärarna vi intervjuat anser inte att deras roll skulle förändras av att arbeta i en skola utan 

timplan, då de idag inte följer den. Några av informanterna nämner en tro på större flexibilitet, ett 

mer tematiskt och ämnesövergripande arbete, större ansvar och mer kontroll av att barnen har lärt 

sig det som anges i läroplanen. Det dessa lärare tror stämmer väl överrens med det som lärarna i 

försöksskolorna anger. Hälften av de lärare som vi intervjuat nämner en tro om ett mer utbrett 

samarbete med fler öppna dörrar, de tycker att det skulle vara roligt att jobba så. De flesta av de 

lärare vi intervjuat verkar tycka att detta skulle vara en utopi. Lärarna i försöket (SOU, 2004:35) 

anser att det har skett en utveckling i arbetslaget, arbetet har blivit mindre ensamt, det är lättare 

att skapa ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. 

 

Delegationen menar att det är omöjligt att göra en säker prognos om vilka effekter en avveckling 

av timplanen skulle ha långsiktigt, på lärarnas arbetsbörda. De menar att arbetsbördan idag 

generellt sett uppfattas som tung i skolan (SOU, 2005:101). Vi tror att lärarna kan komma att få 

en tyngre arbetsbörda med ett förändrat arbetssätt, frågan är om en skola utan timplan leder till ett 

förändrat arbetssätt. Om det skulle göra det kan eventuellt den tyngre arbetsbördan uppvägas av 

en större arbetsglädje, anser vi. 
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Skolans arbetssätt i en skola utan timplan (Fråga 2) 

En del lärare i försöket (SOU, 2004:35) angav att de tyckte att det var svårt att hitta sin roll i en 

skola utan timplan och få i gång ett fungerande arbetssätt, detta tror vi stämmer väl. Vi tror att det 

kan bli en stormig period med mycket oordning och oordning är många människor rädda för. 

Men efter kaos kommer förhoppningsvis ordning. Vi tror även, som många lärare i vår 

undersökning, att arbetssättet kräver fler resurser. Men enligt timplanedelegationen har 

lärartätheten ökat mer i övriga skolor än i försöksskolorna, skolorna i försöket har inte fått fler 

resurser (SOU, 2004:35). Vi ställer oss frågan om borttagande av timplanen kan innebära en 

legitimering av resursindragningar i skolan? Vi har den uppfattningen att det mesta i dagens 

samhälle styrs av ekonomiska vinningar, är denna debatt i grund och botten skapad för att 

genomföra ännu mer indragningar i den svenska skolan? 

 

Delegationen efterfrågar kompetensutveckling inom flera områden samt en förbättrad 

organisation av skolan. Lärarna i försöket uppger även de, att de behöver hjälp att utveckla det 

inre arbetet i skolan, t.ex. mötet med elever, föräldrar, dokumentation och utvärdering (SOU, 

2005:101). De vill träffa personal på andra skolor och efterfrågar ett nätverk samt tid till detta 

(SOU, 2004:35). Detta är en klok idé anser vi men det kan vara svårt att samordna. Lärare som 

varit med i projektet, och brinner för det, kan kanske bli mentorer för lärare som är nya i 

systemet. 

 

Flertalet av lärarna i vår studie tror att skolans arbetssätt skulle påverkas om skolan frångår 

timplanen till skillnad från den egna rollen. Några berättar även att de tror att skolan måste vara 

en arbetsplats med mer samarbete än om man jobbar i varsitt klassrum. En vanlig åsikt 

genomgående i våra intervjuer är att arbete utan timplan skall vara något som kommer från 

lärarna, inte något som påtvingas uppifrån. Vi tror att det ligger mycket i detta, för att arbete utan 

timplan verkligen skall leda till någon förändring måste lärarna vara genuint intresserade. Lärare i 

vår studie tror inte att det kommer bli så stor förändring då de fortfarande har samma mål i 

läroplanen att arbeta mot. Enligt Hadenius m.fl. (2005) samtalar lärarna i skolor som är med i 

försöken i högre grad än övriga lärare om måldokumenten, både med kolleger och med elever. En 

konsekvens av målarbetet enligt delegationen (SOU, 2005:101) är att föräldrarna är mer 

informerade och delaktiga i sina barns studier än tidigare. Det är en jättebra utveckling, anser vi. 
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Det är positivt att pedagogerna får en möjlighet att utbyta tankar och idéer med kollegor för att 

utveckla bland annat ett högre didaktiskt tänkande. Det behövs generellt en ökad tydlighet om 

målen och målstrukturen, anser timplanedelegationen. Timplanedelegationen anser vidare att mål 

bör fastställas för fler tillfällen under grundskolans nio år än i år 5 och år 9, och då särskilt för 

basfärdigheter under de tidiga åren (SOU, 2005:101). 

 

Bjergegård (2001) skriver att det är svårt att bryta gamla mönster, det håller vi fullständigt med 

om. Westlund (2003) beskriver en spänning mellan nej- och jasägare, i viss utsträckning värderas 

lärare efter förmåga och vilja till förändring och lärare som inte vill, kan eller törs leva i 

osäkerhet ses som ett hinder för utvecklingsarbetet. Det kan tänkas, precis som en av de vi 

intervjuat menar, att det finns en risk för att det kan bli A och B skolor där skolor som är 

intresserade av detta förändringsarbete profilerar sig. Lundahl m.fl. (SOU, 2004:35) skriver om 

skolor av skilda kategorier. Skolor som vill vara på framkant har som uttryckligt mål att arbeta 

ämnesövergripande. Dessa skolor har från början rekryterat lärare som är positiva till ett sådant 

arbetssätt. Kanske kan denna utveckling leda till att de lärare som söker sig till skolor som ligger 

på framkant i förändringsarbetet kan få det frirum de behöver för att utvecklas optimalt som 

pedagoger. Andra lärare som anser att ett mer traditionellt arbetssätt är att föredra kan på samma 

sätt utvecklas optimalt inom den traditionella skolan, tror vi. Detta kan på så vis vara positivt för 

alla pedagoger. Det som vi känner en oro för är att det kan bli en uppdelning mellan vilka elever 

som hamnar i vilken skola och från vilka samhällsklasser de kommer. Föräldrar som har 

möjlighet, kan undersöka vilka skolor som tilltalar dem och deras barn bäst. Vi tror inte att denna 

eventuella utveckling är bra för samhället, det leder endast till en ökad segregering mellan barn 

från olika samhällsklasser. 

 

De enskilda ämnena (Fråga 3) 

Många lärare i vår studie känner att skolan i dagsläget redan är en treämnesskola, några anger 

även att det är en tvåämnesskola. De säger att detta till stor del beror på att eleverna måste vara 

godkända i matte, svenska och engelska innan de kommer in på gymnasiet. Delegationen (SOU, 

2005:101) anser däremot inte att risken är särskilt stor för att balansen mellan ämnena kommer att 

påverkas negativt, om timplanen avvecklas. Att risken för en treämnesskola ökar om timplanen 

tas bort har inte bekräftats i försöket. Det finns dock, som i andra skolor, en tendens att elever 
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med studiesvårigheter (särskilt i de högre årskurserna) ägnar mycket tid åt svenska, engelska och 

matematik för att få behörighet till gymnasieskolan, enligt timplanedelegationen. Vi tycker att 

denna utveckling är katastrofal, den ödelägger elevernas lust till att lära. Att eleverna hela tiden 

övertalas eller känner sig tvingade att nöta in den kunskap som de har svårt för är fruktansvärt, 

anser vi. Vi tror på ett lustfyllt lärande där eleven lär sig genom olika ämnen. Genom hela vår 

utbildning har vi fått lära oss att utgå från elevernas intressen. En informant menar att när man 

jobbar med friare arbetssätt kan det ta lägre tid att uppnå mätbara resultat, korvstoppningsresultat 

kan man få ganska fort, men hur varaktigt det är och vilken kvalité i längden det har, är svårt att 

säga. Denna uppfattning ligger helt i linje med vår egen. 

 
Arbetssättet i matematik är mer traditionellt i försöksskolorna än i övriga skolor. Sammantaget är 

det uppenbart att de öppna passen för många elever innebär att göra klart betinget, skriver 

timplanedelegationen (SOU, 2004:35). Vi tycker att detta bevisar att ett borttagande av timplanen 

inte kommer att innebära någon större förändring. 

 

Att de praktisk/estetiska ämnena riskerar att bli åsidosatta kan bero på den enskilde lärarens 

intresse, förmåga och inställning till dessa ämnen, anser både våra informanter och vi. Det kan 

även slå åt andra hållet, menar en av lärarna i vår studie. Att det krävs mer resurser för de 

praktiskt/estetiska ämnena än övriga ämnen kan påverka ämnesfördelningen negativt anser vi. 

Enligt timplanedelegationen (SOU, 2005:101) har de praktiskt/estetiska ämnena fått mer tid i 

försöksskolorna än tidigare på grund av egen schematid och att de även ingår ämnesintegrerad 

verksamhet. Vi tror att det finns en risk att resursindragningar först och främst kommer att 

påverka de praktiskt/estetiska ämnena då de är kostsamma. Timplanedelegationen (SOU, 

2005:101) menar att det förr eller senare kommer att bli balans mellan olika ämnen. De lärare 

som Söderström (SOU, 2004:35) intervjuat i praktiskt/estetiska ämnen pekar på att en risk med 

ämnesövergripande arbete är att de praktiskt/estetiska ämnena ges en utfyllnadsroll. Vi menar att 

det krävs utbildning även i till exempel bildämnet för att kunna garantera eleverna bra 

undervisning i ämnet. Det går inte att legitimera en undervisning i bildämnet som består av så 

kallad fri teckning, bildämnet är lika komplicerat som vilket ämne som helst vill vi påstå. Detta 

har dock inte med borttagande av timplanen att göra, det är förvånansvärt låga krav som ställs på 

denna undervisning enligt oss. Vem efterfrågar elevernas utveckling i till exempel bildämnet, var 

finns de stora rubrikerna om att eleverna i dagens skola inte håller måttet i bildämnet? 
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Enligt timplanedelegationen har det blivit mycket vanligare med dagliga fysiska aktiviteter och 

försöket ger skolorna möjlighet att prioritera det som uppfattas som särskilt vikigt i 

undervisningen till exempel friskvård (SOU, 2004:35). Vi anser dock att detta inte har med 

avskaffandet av timplanen att göra, vi tror att det är en generell utveckling i dagens samhälle och 

därmed skolor. 

 

Fördelningen mellan individuellt- och grupparbete i en skola utan timplan 

(Fråga 4) 

Vi menar att en mer individanpassad skolgång inte behöver innebära mer enskilt arbete, det 

menar även flertalet av våra informanter. Vi anser att det ska vara en balans mellan individuellt- 

och grupparbete. Genom att uppmuntra samtal och diskussioner mellan eleverna får de ett vidgat 

perspektiv på olika fenomen. Timplanedelegationen (SOU, 2004:35) anser att även om målen 

sätts för individen, kan medlen för att nå dessa vara gruppens arbete. I försöksskolorna (SOU, 

2005:101) uppger elever och lärare i högre grad än i övriga skolor att det är vanligt med 

grupparbeten, teman och projekt. Eleverna uppskattar variationen med undervisning i stor klass, 

olika former av grupparbete och enskilt arbete. Mycket tyder på att det självreglerade arbetet ger 

eleverna ökade möjligheter att göra egna val och ta ansvar för sitt arbete. 

 
Elevaktiviteten i en skola utan timplan (Fråga 5) 

En åsikt som kommer fram i våra intervjuer är att om beslutet att införa timplanelöst kommer 

från lärarna själva kan det ge återverkan på eleverna så att de blir mera aktiva. Vi tycker att 

eleverna tidigt måste lära sig att ta ansvar för sitt lärande. Detta innebär inte att läraren ska överge 

eleven utan att de ska planera tillsammans. Barn som ledsnar tidigt på skolan är ett stort problem, 

vi måste engagera dem så att de känner sig delaktiga i sin utbildning. Vi tycker att det är ledsamt 

att en del barn som vi träffat i årskurs tre redan är skoltrötta. I början av högstadiet är 

förmodligen lusten att lära död, då har vi misslyckats. Skolan måste handla om att ha en lust att 

lära för livet. I dagens samhälle är det inte längre en självklarhet att arbeta på samma arbetsplats 

fram till pensionen, det är däremot en självklarhet att ständigt utbilda sig i samma bransch eller i 

ett nytt yrke. 
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Elevinflytande i en skola utan timplan (Fråga 6) 

Många av lärarna i vår studie tror att elevernas inflytande kommer att förändras, de anser att det 

måste bli mer diskussioner kring varje elev. Ett fåtal lärare tror inte att det kommer att ändras så 

mycket, de menar att det alltid är svårt med elevinflytande och det inte blir lättare för att man 

frångår timplanen. Dessa lärare menar att det är ett problem med den skendemokrati som ofta 

finns i skolan. Lundahl m.fl. (SOU, 2004:35) skriver att eleverna mycket sällan själva har 

möjlighet att bestämma vad de vill studera och när under ämneslektionerna. Ibland får eleverna 

välja mellan ett par tre alternativa arbetsuppgifter eller välja i vilken ordning vissa arbeten skall 

utföras. Eleverna vill ha ett utökat självbestämmande. Det förstår vi, vi anser att eleverna har en 

mycket liten möjlighet att påverka innehållet i sin utbildning. Vi tror att många lärare inte sätter 

stor tilltro till att eleverna faktiskt kan bestämma och ta ansvar i högre utsträckning än vad de gör 

i dagsläget. Vi anser att detta måste förändras. Skolan måste hjälpa eleverna att bli självständiga, 

medbestämmande, ansvarstagande och demokratiska medborgare. Naturligtvis måste denna 

förändring ske gradvis och introduceras tidigt i elevernas skolgång, det är inget som sker 

automatiskt utan övning. Eleverna i försöksprojektet har fått ökat ansvar och inflytande men 

eleverna efterfrågar mer inflytande, enligt timplanedelegationen (SOU, 2004:35). Det finns stora 

möjligheter att vidareutveckla arbetsformerna inom skolans verksamhet så att elevernas 

inflytande får ett bredare genomslag, menar delegationen. Ett ökat elevinflytande där eleverna får 

vara med i planering av innehåll och arbetssätt har bidragit till att få eleverna att känna sig 

delaktiga, detta leder till en ökad ansvarskänsla och motivation att lära. Timplanedelegationen 

efterfrågar kompetensutveckling inom flera områden. Vi föreslår att ett av dessa områden är hur 

läraren kan ge elever större inflytande i skolan. 

 

Hadenius m.fl. (2005) berättar att eleverna i försöksskolorna anger i högre utsträckning att de har 

möjlighet att arbeta med de ämnen som de behöver extra tid för. Timplanedelegationen (SOU, 

2004:35) kommer fram till att elever som har svårt att nå målen inte alltid kan utnyttja den frihet 

som ges och att de blir mer styrda av lärarna och av egna ambitioner att klara framförallt 

basämnena. Vi tror att detta är fallet redan idag men att det eventuellt kommer att bli en ännu 

större skillnad mellan elever som klarar målen och de elever som inte klarar målen. Elever som 

riskerar att inte nå målen kommer att uppleva en stor press, denna press känner de av även idag 
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men i och med att frirummet ökar för de elever som klarar målen kan glappet bli större i en skola 

utan timplan. 

 

Studieresultat i en skola utan timplan (Fråga 7) 

Söderström (2005) skriver att det finns en stor risk med att alltför ensidigt lägga orsaken till 

problem som uppstår i skolans verksamhet i egenskaper hos eleverna och/eller deras föräldrar i 

stället för i interaktionen mellan skolans aktörer. Ett sådant synsätt sprider lätt en känsla av 

maktlöshet både hos lärare och hos elever (Söderström, 2005). Fem av de intervjuade lärarna tror 

inte att det blir någon skillnad på elevernas studieresultat på grund av timplanen. De menar att det 

har mer med hur mycket eleverna vill satsa på skolan som individ, inte på timplanen. En lärare 

hoppas på att elevernas studieresultat skulle förändras men tror att en stor fara är att skolan 

beskylls för elevernas dåliga avgångsbetyg. Vi håller med Söderström i detta resonemang, den 

inställning som de lärare vi intervjuat uttryckte tror vi tyvärr inte kommer att ändras med en skola 

utan timplan. Om inte åsikterna förändras, förändras inte bemötandet till eleverna och detta 

påverkar deras studieresultat negativt. 

 

Flera lärare i vår studie menar att det alltid är svårt för en del elever att ta tag i sitt eget arbete, det 

krävs mycket kontroll av lärarna i det här systemet man behöver inte ha lika mycket kontroll om 

alla gör samma sak. Hur eleverna ska redovisa att de har fått in det som krävs, kräver mer 

tankearbete och resurser. Timplanedelegationen (2005:101) efterfrågar fler kontroller av vad 

eleverna lär sig, trots att antalet kontroller har ökat på skolor som är med i försöksprojektet. Det 

vi frågar oss är om detta är rätt väg att gå. Vi inser att frihet i många fall kräver någon form av 

kontroll men vi anser att detta ställer för stor press på eleverna och lärarna. Hur kommer dessa 

kontroller att se ut? Kommer de i form av fler nationella prov och hur ser då dessa prov ut? 

Denna form av kontroll är tidskrävande och innehållet i proven kan tendera at styra 

undervisningen, tror vi. 

 

Flera lärare menar att det inte är någon universallösning med att ta bort timplanen. Det är då 

problemen börjar dyka upp och det är det som är bra, det är då man måste ta tag i det. Det är det 

som vi anser har inträffat redan nu i och med det nya betygssystemets intåg. Vi har märkt av en 

hysteri i media där skolan anklagas för att inte eleverna blir godkända. Lärare från nya 
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lärarutbildningen anklagas för att inte klara av att tillgodose elevernas behov, trots att dessa lärare 

inte är praktiserande lärare än. Vi kommer inte ihåg samma hysteri kring det förra betygssystemet 

då eleverna fick ettor och tvåor. I och med det nya systemet kanske eleverna får hjälp i lägre 

åldrar, inte i nian. Utan timplan är det viktigt att läraren ser till så att eleverna få det de behöver. 

En av våra informanter menar att om det ska fungera bra så kan det ge en möjlighet att jobba mer 

med det eleverna behöver mer tid för och slippa stressen. Vi anser att en risk är att man fokuserar 

på elevernas svårigheter och inte ser elevernas positiva egenskaper som yttrar sig på annat sätt än 

genom goda kunskaper i basämnena. Pressen blir ännu större i och med att det kan bli flera 

kontroller i form av prov. Frågan är hur den enskilde läraren och skolan väljer att strukturera 

undervisningen i en skola utan timplan. 

 

Delegationen (SOU, 2005:101) bedömer sammantaget att resultaten i försökets skolor har 

utvecklats lika bra som eller bättre än i övriga skolor. Det låter väldigt bra, tycker vi. Samtidigt 

läser vi i delegationens rapport (SOU, 2004:35) att i de oberoende jämförelser som gjorts visas 

det att skillnaderna i kunskaper mellan elever i skolor som deltar i försöket och skolor som inte 

deltar är små. Detta är en klar motsägelse i delegationens uttalande, anser vi. Delegationen (SOU, 

2005:101) skriver vidare att när det gäller förmågan till mål- och resultatstyrning har skolorna i 

försöket utvecklats mer än övriga skolor, vilket enligt delegationens uppfattning indikerar att 

arbete utan timplan kan leda till förbättrade studieresultat på sikt. Hur lång tid menas med på sikt, 

frågar vi oss. Skolan verkar vara en organisation där förändringar tar otroligt lång tid. Vidare 

skriver delegationen att det bör noteras att skillnaden mellan skolor i och utanför försöket är så 

små att det inte går att statistiskt säkerställa om försöksverksamheten lett till ökad måluppfyllelse. 

Vi tycker även detta är en motsägelse, vill delegationen påskina en förbättring som inte finns? 

Rapporten är i sin helhet skriven i en positiv anda där fördel efter fördel listas för ett borttagande 

av timplanen, trots detta ser vi fragment i rapporten som motsäger flera påstådda fördelar. 

 

Barn i behov av särskilt stöd i en skola utan timplan (Fråga 8) 

Några lärare i vår undersökning tror att det kommer att vara lättare att ge elever i behov av 

särskilt stöd adekvat hjälp, men att det måste in mer resurser. Detta stämmer väl överrens med 

vad lärarna i Söderströms (SOU, 2004:35) studie anser, de säger att de har blivit bättre på att 

uppmärksamma elevers problem, men att det är svårt. Lärarna i Söderströms studie tycker att de 
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tillägnat sig mer kompetens i hur man arbetar med barn som är i behov av extra stöd. Trots detta 

anser de att det saknas lärare med specialpedagogisk kompetens (SOU, 2004:35). Delegationen 

anger att skolorna i försöket under de tre första åren inte ökat lärartätheten, samtidigt har andelen 

lärare med specialpedagogisk kompetens ökat. I övriga skolor har under samma period 

lärartätheten ökat och andelen lärare med specialpedagogisk kompetens har ökat ännu mer än i 

försöksskolorna (SOU, 2004:35). Vi tycker att det är intressant att läsa dessa redogörelser från 

lärarna i försöket och delegationens rapporter. Vi får känslan av att delegationen vill påskina en 

skola utan timplan som en ekonomisk vinning för samhället. Med mindre resurser har 

försöksskolorna klarat sig bättre vill delegationen påskina, tycker vi, trots att skillnaderna är små 

(SOU, 2004:35). 

 

De lärare vi intervjuat talar även om organisationen och menar att skolan måste blir mer flexibel, 

då kan fler lärare tillsammans koncentrera sig på de elever som behöver mera hjälp och struktur. 

Detta stämmer väl överens med det försöksskolorna anger, de menar att det nu finns en möjlighet 

att avsätta tid till elever som behöver särskilt stöd (SOU, 2004:35). Mycket tyder på att det mer 

individualiserade arbetssättet gör att elever i behov av särskilt stöd i större utsträckning 

uppmärksammas och får stöd. Lärarna organiserar lösningar för eleverna utifrån deras 

individuella behov (SOU, 2005:101). Vi tycker att detta låter lovande och hoppas på denna 

utveckling, det finns dock inga hinder för denna utveckling i dagens skola anser vi. 

 

Ahl m.fl. (SOU, 2004:35) berättar att samtliga skolor i försöket är överens om att det finns elever 

som inte klarar det sätt som skolorna valt att arbeta på. Vi funderar på vad som menas med detta 

lilla avsnitt i delegationens rapport. Vilka elever är det som inte klarar arbetssättet och hur yttrar 

det sig. Vilket arbetssätt åsyftas och vad gör skolorna åt problemet? Vi tycker att delegationen 

borde ha forskat mer i vad som bör göras åt detta problem. Vi upplever genomgående i 

delegationens rapporter att de inte redogör för eventuella nackdelar i lika stor omfattning som de 

positiva delarna med en skola utan timplan. 
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Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande i en skola utan timplan 

(Fråga 9) 

Vi tror precis som flertalet lärare i vår studie, att föräldrarna kan få en oro när de hör att 

timplanen avvecklas och att det därför är viktigt att man får föräldrarna med sig i denna 

förändringsprocess. Vi anser att alla har sin egen bild av hur skolan bör se ut och att det därför 

kan skapa spänningar mellan hem och skola. Det är viktigt att lärarna kan skapa en dialog med 

föräldrarna, det är också viktigt att föräldrarna ses som en resurs och inte som ett hinder i 

skolverksamheten. Några av de lärare vi intervjuat tror inte att uppbackning från föräldrarna 

beror på timplanen, det håller vi med om. På frågan om elever från studieovana hem anser de 

flesta i att detta kan inte skolan påverka i någon stor omfattning. Lärarna vi intervjuat tror att det 

fortfarande kommer att vara samma skillnad mellan mer engagerade och mindre engagerade 

föräldrar. Några lärare menar att det beror på hur det blir om skolan förändras, hur det läggs upp. 

Vi anser att en eventuell förändring i frågan om föräldrainflytande och delaktighet kan ske om 

pedagogerna bestämmer sig för det. Detta kan dock ske även i dagsläget och har således inget 

med en skola utan timplan att göra, menar vi. 

 

Skolorna i försöket (SOU, 2004:35) har redovisat hur de gjort föräldrar delaktiga i och hur de 

informerats om försöket. En förbättrad insyn och en ökad medvetenhet har ökat kraven på 

delaktighet hos föräldrarna på försöksskolorna, enligt timplanedelegationen. I delegationens 

senaste skrivelse (SOU, 2005:101) säger delegationen dock att någon verklig delaktighet i 

skolans utveckling inte har skett i försöksskolorna. Är detta ytterligare en motsägelse i 

delegationens rapporter, vad menar delegationen med att det inte skett någon verklig delaktighet? 

Betyder det att den delaktighet som skolorna redovisar är overklig? Har delegationen en annan 

syn på vad delaktighet innebär än vad skolorna har? 

 

Elever med utländsk bakgrund (Fråga 10) 

Timplanedelegationen (SOU, 2004:35) berättar att elever i dagens skola har en mer heterogen 

bakgrund än tidigare, bl.a. till följd av en stor andel elever med utländsk bakgrund. Detta ställer 

krav på ett individualiserat förhållningssätt både till följd av att eleverna kan ha varierande 

skolbakgrund, och erfarenheter menar delegationen. De flesta av de lärarna vi intervjuade tror 

inte att timplanen har någon betydelse för hur elever med utländsk bakgrund får hjälp och stöd. 
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Många lärare menar att det inte är timplanen det beror på och nämner, resurser och hur systemet 

införs som faktorer på detta. Vi håller med våra informanter i denna fråga det beror på hur skolan 

arbetar vid ett införande av skola utan timplan. 

 

Jämfört med den bild som redovisades i delbetänkandet har skillnaderna i studieresultat mellan 

försöksskolorna och övriga skolor minskat (SOU, 2005:101). Fortfarande är dock 

resultatutvecklingen relativt sett positiv för försöksskolorna, det gäller särskilt för elever med 

utländsk bakgrund. Samtidig, som vi tidigare redovisat, skriver delegationen (SOU, 2004:35) att 

skillnaderna mellan försöksskolor och referensskolorna är små. De skriver också att resultaten för 

elever med annat förstaspråk än svenska inte uppvisar några skillnader mellan skolor i försöket 

och övriga skolor. Ytterligare en motsägelse i delegationens rapporter. 

 

Delegationen (SOU, 2005:101) föreslår att modersmål skall anges i skollagen som ett ämne för 

vissa elever. Förtydligandet för varje elev skall ses som en markering av varje elevs rätt till 

undervisning i grundskolans alla ämnen. Detta förslag är positivt anser vi, vi anser dock att denna 

lagändring skall ske oavsett om man frångår timplanen eller ej. Det är bra att försöksprojektet har 

synliggjort vissa frågor inom skolans ramar. 

 

Vem gagnar skolan utan timplan mest/minst? (Fråga 11) 

Jämförelser mellan barn till föräldrar som har högst gymnasieutbildning visar att de har bättre 

resultat i försöksskolorna än i övriga skolor (SOU 2004:35). Vi tycker inte att detta är särskilt 

eftersträvansvärt, då vi menar att de gynnas redan nu i en skola med timplan. I och med detta 

måste de gynnas mer än tidigare och glappet mellan de elever som kommer från studievana 

kontra studieovana hem ökar. Det har alltid varit så, genom historien, att elever med studievana 

föräldrar har gynnats i den svenska skolan. Det optimala hade varit om försöket hade lett till att 

det var elever som kommer från studieovana hem som hade gynnats så att skolan verkligen blir 

en skola för alla, anser vi. 

 

För flickor i försöket försämrades först resultaten för att sedan förbättras, enligt delegationen. För 

försöksskolorna har andelen som inte var behöriga till gymnasieskolan minskat under perioden 

för alla elevgrupper utom för flickor. På det läsprov som är en del av det nationella ämnesprovet 
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har pojkarna i försöksskolorna bättre resultat än pojkarna i övriga skolor medan det omvända 

gäller för flickorna (SOU 2004:35). Vi är bekymrade över hur flickorna kommer att få det om en 

skola utan timplan införs, beroende på hur det införs på skolorna. Vi får en känsla av att det 

fokuseras för lite på flickorna i delegationens rapporter. En majoritet av lärarna vi intervjuat anser 

inte att en skola utan timplan skulle gagna någon speciellt, ur ett genusperspektiv. 

 
Tre lärare i vår studie menar att en skola utan timplan gagnar de elever som är motiverade, har 

studieintresse, är duktiga, drivande och som har lusten till skolan och till kreativiteten. De flesta 

tror att en skola utan timplan gagnar alla. Många informanter nämner att organisationen, 

resursfördelning och lärarens intresse är faktorer som kan komma att påverka hur utgången blir. 

 

Delegationens slutbetänkande 

I november, 2005, gav Timplanedelegationen sitt slutbetänkande och delegationens uppfattning 

är att timplanen kan och bör avskaffas. Erfarenheterna av försöket visar att en avveckling på sikt 

kan bidra till en ökad måluppfyllelse, genom att stimulera utvecklingen i skolorna. De 

frågetecken som finns har inte med timplanens vara eller inte vara att göra, utan mer med 

skolutveckling. Delegationen anser dock ett avskaffande av timplanen bör kompletteras med 

andra åtgärder och stöd (SOU, 2005:101). Vi upplever genomgående i delegationens rapporter att 

de inte redogör för eventuella nackdelar i lika stor omfattning som de positiva delarna med en 

skola utan timplan. 

 

Vi anser att skolan är en komplicerad verksamhet de förändringar som delegationen säger sig se 

beror på vad som studeras och hur. Som timplanedelegationen säger går det inte att avgränsa 

timplaneprojektet från allt annat som påverkar lärares och elevers liv i skolan (SOU, 2005:101). 

Vi menar att om timplanen varit ett stort hinder för skolutvecklingen hade vi sett större 

förändringar i skolor som deltagit i projektet, nu visar sig skillnaderna vara små mellan 

förskolorna och referensskolorna. Därför menar vi att det är fel fokus på debatten, det spelar 

ingen roll om timplanen tas bort eller ej. Vi är rädda för att denna ”nya” frihet skapar fler 

kontroller som sätter press på lärare och elever och som även kan komma att styra 

undervisningen. Rädslan att pedagogen inte innehar kompetensen att planera och föra en 
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undervisning mot uppställda mål, kan förhindras genom att läraryrket blir en profession, anser vi. 

Det är inom detta område som fokus på debatten skall ligga. 

 

Reliabilitet 

Allt material vi samlat in genom våra intervjuer har behandlats på samma sätt. En nackdel med 

att återkomma till samma skolor, kan vara att informanterna delgivit information mellan de som 

blivit intervjuade och de som ska bli intervjuade. Vi anser att reliabiliteten har stärkts i och med 

att vi studerade hur frågor kan formuleras samt intervjuteknik, inför intervjutillfällena. Dock 

anser vi oss inte vara experter på området. Vår intervjuteknik kan ha påverkat informanternas 

svar. Reliabiliteten är aldrig perfekt och det är möjligt att vi missuppfattat det informanterna sagt 

under intervjun eller att vi hört fel under transkriberingen. I och med att vi var två personer under 

hela processen hoppas vi att vi på detta sätt stärkt reliabiliteten i databearbetningen. Under alla 

intervjuer användes samma frågeformulär men frågorna har varierat från intervjutillfälle till 

intervjutillfälle beroende på hur den intervjuade svarade och vilka aspekter denna tog upp 

(Johansson & Svedner, 2004). De yttre omständigheterna varierade på grund av var intervjuerna 

skedde. Om någon annan tagit del av vårt material är det möjligt att de tolkat det på ett 

annorlunda sätt. 

 

Validitet 

Vi anser att vi undersökt det vi initialt avsåg att undersöka i detta arbete. De frågor som vi angav 

i avsnittet syfte och frågeställningar anser vi vara besvarade. Frågeställningarna vi konstruerat till 

intervjutillfällena täcker det område som vi avsåg att studera. Det är dock möjligt att det finns 

brister vad gäller definitionen av de begrepp vi använt vid konstrueringen av intervjufrågorna. 

Informanterna kan ha en annan definition av begreppen än vad vi avsåg. Det är möjligt att detta 

arbete är färgat av våra egna uppfattningar av fenomenet. Om någon annan undersökt samma 

område är det möjligt att resultatet skulle te sig annorlunda. Genom litteraturgenomgången tror vi 

att vi tillhandahåller och belyser så mycket information att läsaren kan bilda sig en egen 

uppfattning om resultatets generella värde. Arbetets resultat kunde haft en annan utgång om vi 

valt att använda oss av en annan undersökningsform. 
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Vidare forskning 

Det skulle varia intressant att undersöka fler källor och besöka skolor som är med i 

försöksprojektet med skola utan timplan. Genom detta arbete har vårt intresse för en 

professionalisering av läraryrket fördjupats, det skulle även vara intressant att studera en skola 

utan timplan ur ett genusperspektiv. Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att undersöka 

är hur ett eventuellt borttagande av timplanen påverkar elever och lärare på högstadiet. Då vi tror 

att det kan bli en större omställning för högstadiet än årskurs ett till sex, vilka vi studerat i denna 

studie. 
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Timplan 

Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper 
samt totalt antal timmar.  

Ämnen 

Bild  230 
Hemkunskap  118 
Idrott och hälsa  500 
Musik  230 
Textilslöjd och Trä- och metallslöjd  330 
Svenska  1490 
Engelska  480 
Matematik  900 
Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap  885 
Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt)  800 
Språkval  320 
Elevens val  382 
Total garanterade undervisningstid  6665 
Därav skolans val  600 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas 
med högst 20 procent.  

 

 
 
Källa: (Skolverket, Internet) 

BILAGA 1, 
Timplan 



  

På vilket sätt 
Hur menar du då 
Kan du utveckla 
Kan du förklara 
Kan du säga det där igen, 
gärna med lite fler detaljer? 
Kan du säga det där med 
andra ord? 

Intervjufrågor 
 
1: Tror du att din roll som lärare skulle påverkas av att arbeta i en skola utan timplan 

• Fritt arbete kan rasera en lärandemiljö 
• tidsödande och arbetsamt 
• utvecklande 
• arbetstillfredställelse 
• mål styr istället för tid 
• ökad insyn i vad kollegor och elever arbetar med 
• ökat samarbete 
• minskad autonomi 
• spänningsfält mellan det nya och gamla. 

 
2: Tror du att skolans arbetssätt påverkas om skolan skulle frångå timplanen? 

• Målorientering 
• Individanpassat 
• Helhet 
• Ämnesintegration 
• tema,  
• Stimulerande och utvecklande 
• decentraliseringen. 

 
3: Tror du att de enskilda ämnena påverkas om skolan skulle frångå timplanen? 

• Treämnesskola 
• estetiska ämnen 

 
4: Tror du att fördelningen mellan individuellt och grupparbete arbete kommer att ändras?  

• Egen planering, 
• Ämnesintegrering 
• AP 
• Balans 

 
5: Tror du att elevaktiviteten skulle påverkas om skolan skulle frångå timplanen? 

• Utgår från elevernas förförståelse. 
 
6: Elevinflytande. Tror du att elevernas inflytande kommer att förändras om skolan 
frångår timplanen?  

• Göra målen tydliga 
• Delaktighet 
• Frihet 

• Påverka: Hur proven skall se ut, hur 
många prov, läxor, vad som skall tas upp, 
vilka böcker, arbetsmiljön, 

 

BILAGA 2, 
Intervjufrågor 



  

7: Tro du att elevernas studieresultat skulle förändras om skolan inför arbete utan 
timplan? 

• Avgångsbetyg 
• behörighet till gymnasieskola 

 
8: Tror du att stödet till elever med behov av särskilt stöd kommer att förändras om arbete 
utan timplan kommer att införas? 

• Mer tid 
• planeras flexibelt utifrån elevens behov 
• finns elever som ej klarar av 
• Fritt arbete kan rasera en lärandemiljö för t ex hörselskadade, 

resursfördelning, 
 
9: Tror du att Föräldrarnas insyn, delaktighet och inflytande kommer att påverkas om 
arbete utan timplan införs?  

• Målen tydliggörs, 
• individuella utvecklingsplaner vanliga 
• Ökad info till föräldrar  
• ger trygghet inför förändringar 
• portfolio används flitigt, mer insyn = större krav? 
• studieovana hem? 
• klass 

 
 
10: Hur tror du att elever med utländsk bakgrund påverkas av en timplanelösskola? 
 
11: Vem tror du skolan utan timplan gagnar mest/minst? 
Flickor/pojkar 
 
12: På en skala från 1-5 hur intresserad är du av att arbeta utan timplan?  
(1 = lite och 5 = mycket) 
 
 
 
 

På vilket sätt 
Hur menar du då 
Kan du utveckla 
Kan du förklara 
Kan du säga det där igen, gärna 
med lite fler detaljer? 
Kan du säga det där med andra 
ord? 



  

 Ordlista 
Autonomi: oberoende; självstyrande 

Decentralisering: Att sprida från centrum. Politisk vilja att föra ut makt till folket. Motsatsen till 

   centralisering. 

Betänkande: skriftlig rapport från en utredning 

Delegation: Uppdrag till någon att handla i annan persons ställe, överflyttande av befogenhet och 

   ansvar t.ex. från en högre till en lägre myndighet eller tjänsteman. 

Disponera: förfoga över; ordna, planlägga, göra mottaglig för 

Forskningsetiska krav: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

   forskningsuppgiftens syfte. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

   medverkan. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

   konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

   del av dem. 

Genusperspektiv: innebär att man ska synliggöra könsförhållanden och försöka förändra och 

   utjämna dessa via att skapa nya förhållningssätt och beteendemönster. 

Heterogen: olikartad, blandad 

Indikerar: visa, peka på, göra tydlig 

Individualisering: innehållet i undervisningen skall anpassas till varje enskild elev 

Informanter: benämningar på de personer som lämnat material till samlare och forskare, dvs 

   som berättat inför anteckningsblock eller bandspelare. 

Initialt: till att börja med 

Integration: sammanförande till en enhet där delarna samspelar 

Kvalitativa intervjuer: Tolka människors upplevelser och livsvärld. Öka kunskapen och 

   förståelsen för olika aspekter inom ett (ofta obeforskat) område. Söker kvalitativa aspekter: 

   nyanser, skillnader, det personliga, det specifika. 

Kvalitetssäkringssystem: alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge 

   tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet 

LLU-utbildning: utbildning för Lokala Lärarutbildare 

Lärarorganisationerna: fackförbund för lärare 

Profilera: skilja ut sig från de övriga 

Proposition: framställning, förslag; förslag från regeringen till riksdagen 

BILAGA 3, 
Ordlista 



  

Remiss: hänvisning av ett ärende till förberedande behandling (t.ex. inom riksdagsutskott) 

Segregering: (försöka) hålla olika ras- eller folkgrupper skilda från varandra 

SOU: Skolverkets Offentliga Utredningar 

Timplan: se bilaga 2 

Transkribera: skriva ut från inspelat tal  

Treämnesskola: Där endast tre ämnen fokuseras (svenska, engelska och matematik) 

Tvåämnesskola: Där endast två ämnen fokuseras (svenska och matematik) 

Utopi: förhållanden man drömmer om 
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