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Abstract 

This study examines the interpretation of educational equity by analysing how students’ lack 
of knowledge continuity upon school switching is experienced and handled by principals and 
teachers, and their opinion on the new level-divided national time schedule’s effects on goal 
attainment and equity. 145 principals and teachers in primary and lower secondary schools in 
Sweden participate in a semi-quantitative web survey for this study.  

More than half of the informants do not receive any information concerning students’ former 
teaching hours. It is a common practice to chart students’ level of knowledge and one third of 
the informants confirm a significant knowledge gap. Catching up on lost teaching is possible 
according to most informants, with compensatory measures that encompass adaptation of 
teaching methods and extra-curricular activities not included in the normal timetable. Time 
allocation is mainly determined by the constraints of the national time schedule instead of the 
needs of teachers and students. 
By applying the theory of frame factor and practical reasoning, it is shown that equity has two 
dimensions. Equity between schools is dampened by the current national time schedule’s lack 
of follow-up occasions, leading to inadequate knowledge continuity upon school switching. 
This is reflected by the informants’ positive attitude towards educational centralisation by 
means of a more precise, level-divided time schedule. Equity between students has been the 
main goal that most schools strive for, by implementing knowledge-charting procedures and 
compensatory measures in the light of practical reasoning. In order to improve equity, a more 
precise and realistic time schedule needs to be complemented by more rigorous control in 
relation to goal-fulfilment. 
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Sammanfattning  

Denna studie undersöker begreppet likvärdighet genom att analysera hur elevernas bristande 
kunskapskontinuitet vid skolbyte upplevs och hanteras av rektorer och lärare, samt deras 
uppfattningar om den nya stadieindelade timplanens påverkan i måluppfyllelse och 
likvärdighet. Studien baseras på en semikvantitativ webbenkätundersökning med 145 rektorer 
och lärare i grundskolor i hela landet.  

Mer än hälften av informanterna får inte någon information om elevernas tidigare 
undervisningstid. Kartläggning av elevernas kunskapsnivå vid skolbyte är utbredd och många 
bekräftar att påtagliga kunskapsluckor existerar. Majoriteten menar att eleverna får möjlighet 
att ta igen undervisningen genom kompensatoriska åtgärder som innebär anpassning av 
undervisningssätt och extra insatser utanför skolans ordinarie schema. Tidsstyrningen i skolan 
påverkas huvudsakligen av timplanen istället för lärarnas och elevernas önskemål. 

Ramfaktorteori och händelselogik visar att begreppet likvärdighet har två dimensioner. 
Likvärdighet mellan skolorna påverkas negativt av den befintliga timplanens brist på 
avstämningstillfällen, som leder till låg kunskapskontinuitet vid skolbyte. Detta avspeglas i 
informanternas positiva attityd mot centraliseringsåtgärder som exempelvis en 
stadiepreciserad timplan. Likvärdighet mellan eleverna är det mål som informanterna enligt 
sin inre logik strävar efter med hjälp av pedagogisk kartläggning och kompensatoriska 
åtgärdar. För att öka likvärdigheten måste timplanens implementering vara mer realistisk och 
stadieprecisering måste kompletteras med uppföljning i förhållande till måluppfyllelse. 

Nyckelord 
Timplaner, likvärdighet, skolbyte, kunskapskontinuitet, ramfaktorteori, händelselogik  
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Inledning 

Den svenska folkutbildningen har genomgått stora förvandlingar på relativt kort tid. Från 
folkskolereformen år 1842 till dagens obligatoriska och decentraliserade grundskola kan man 
vittna om många politiska beslut som påverkar skolans riktning och styrning. Ett av de senaste 
besluten handlar om införandet av en stadieindelad timplan i grundskolan (SFS 2017:1236). 
Termerna låg-, mellan- och högstadiet har lyst med sin frånvaro sedan år 1994 men de ska 
göra sin återkomst i läsåret 2018/19. Enligt regeringen är ett av de omedelbara syftena med 
lagändringen att likvärdigheten mellan skolorna skall förbättras, främst för att underlätta för 
de elever som byter skola. En annan önskad konsekvens från staten är att timplanen på så sätt 
skall bli lättare att följas upp av både staten och skolorna (UbU23 2016/17, s. 17).  
Flera stora organisatoriska förändringar har präglat grundskoleutbildningen de senaste 
decennierna. Förändringarna har bland annat lett till att ett betydande antal grundskolor inte 
kan erbjuda en kontinuerlig, nioårig utbildning. F-5 och F-6–skolor är inte helt ovanliga och 
detta innebär att många elever får byta skola minst en gång under skolgången. Om det finns 
stora skillnader mellan elevernas kunskapsnivå i olika skolor vid samma årskurs, är det ett 
tecken på bristande likvärdighet mellan skolorna.  Detta kan försvåra skolbyte, eftersom det 
saknar konkreta indikationer på vad eleverna lärt och inte lärt sig tidigare. Risken är därför att 
elever missar visst undervisningsinnehåll, eller får slösa tid på att läsa det innehåll de redan 
lärt sig tidigare. Detta problem ska enligt regeringen kunna åtgärdas av den nya stadieindelade 
timplanen, i takt med att fler avstämningstillfällen skapas (UbU23 2016/17, s. 11).  
För att underlätta elevernas skolbyte behövs åtgärder för att förbättra likvärdigheten och 
minska skillnaderna på kunskapsnivå mellan skolorna. Den nya timplanen med dess mer 
preciserade tidsstyrning kan vara ett sätt att tillgå. Sett från ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999) är 
timplanen en yttre ram som bestämmer den undervisningstid som lärare och elever har till 
förfogande. Timplan som ramfaktor är rigid och för det mesta utanför enskilda lärares och 
elevers kontroll. Å andra sidan kan man hitta lösningar från ett händelselogiskt perspektiv 
(Lindblad, Linde, & Naeslund, 1999), där skolor och dess aktörer: rektorer, lärare samt elever, 
handlar enligt sin inre logik och erfarenhet för att överbrygga kunskapsluckorna. Det finns 
exempelvis lärare och elever som använder elevens val för detta ändamål (Hårdh, & Jelmini, 
2015).  
Det finns således både yttre ramfaktorer och inre logik inom skolvärlden som syftar till att 
avhjälpa bristen på kunskapskontinuitet vid skolbyte. Regeringens beslut om den nya 
stadieindelade timplanen är tänkt att fungera som ett yttre villkor som lyfter likvärdighet 
mellan skolorna. Den sätter begränsningar på undervisningssituationen och skapar 
kontrolltillfällen. För skolan finns det därför alltid tider att passa. Utifrån timplanens 
förutsättningar agerar skolan med eget förnuft och inre logik för att kompensera 
kunskapsluckor och minska skadan av bristande likvärdighet. Undervisningen ska med andra 
ord alltid anpassas till eleverna. I studien ligger fokus på hur den inre logiken, det vill säga 
skolans och lärarnas intentioner och praktiska förnuft, gestaltar sig i skolundervisningen, samt 
rektorernas och lärarnas åsikter om den kommande ändringen i timplanen, huruvida den 
kommer att leda till förbättring i likvärdigheten.  
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För att bättre förstå och analysera timplanens funktion som en ramfaktor ger detta 
examensarbete först en historisk tillbakablick på timplaneutvecklingen från mitten av 1800-
talet till vår tid. Sedan följer en granskning av den nya timplanens centrala begrepp – 
likvärdighet, och en redovisning om hur begreppet hänger ihop med bristande 
kunskapskontinuitet vid skolbyte. Dessa två områden ska sedan monteras in i ramfaktorteorin 
och en händelselogisk förklaringsmodell för att utgöra grunden för undersökningens analys.  

Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att förstå begreppet likvärdighet genom att undersöka hur 
problemet med elevernas bristande kunskapskontinuitet vid skolbyte upplevs och hanteras av 
grundskolans rektorer och lärare, samt deras uppfattningar om den nya stadieindelade 
timplanens påverkan i måluppfyllelse och likvärdighet.  

Frågeställningar 
För att beskriva och konkretisera problematiken i syftet används följande frågeställningar:  

§ Hur upplever rektorer och lärare elevernas kunskapskontinuitet vid skolbyte?  

§ Vilka åtgärder vidtar den mottagande skolan vid elevernas skolbyte för att kartlägga 
deras kunskapsnivå? 

§ Vilka åtgärder vidtas och vilka resurser finns tillgängliga för undervisning som missats 
på grund av skolbyte? 

§ Hur uppskattar rektorer och lärare den nya timplanens påverkan i måluppfyllelse och 
likvärdighet?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång  

Tid och undervisning – i grunden handlar det om att elever ska inhämta kunskaper under 
avsatta tider på en avsatt institution. Eftersom skolans resurs såsom undervisningstid delas 
samtidigt av många elever och lärare, har det alltid funnits behov av tidsstyrning. 
Tidsstyrningens mest påtagliga aspekt är skolschema. Skolschemat är i sin tur sällan ett helt 
fristående material som lärare och elever fritt kan utforma och ändra enligt sina behov och 
vilja. Oftast styrs schemat av andra begränsningar. Det kan vara andra aktiviteter som har 
ganska orubbliga tider, som skolskjuts; det kan också vara direktiv från högre beslutande 
instanser som rektorer, huvudmän, regeringen och riksdagen. När det gäller tidsstyrningen 
kan det sägas att från mitten av 1990-talet tills nu har det varit en period där den svenska 
grundskolan har som mest lokalt handlingsutrymme. Anledningen är att den nationella 
timplanen fördelat undervisningstiden enligt bara en parameter – ämnen. (Westlund, 2004, 
s. 4)  

Den nya timplanen, som ska sjösättas under läsåret 2018/19, kommer att styras av ytterligare 
en parameter – stadieindelning, i hopp att förbättra likvärdighet mellan skolorna och därmed 
underlätta skolbyte (UbU23 2016/17, s. 7). Denna ändring har inte skapats i vakuum. För att 
förstå hur den nya timplanen kommit till stånd och hur den kan bidra till likvärdigheten måste 
vi först kasta en återblick på timplanens historia.  

Historisk och politisk orientering  
Beslut om timplanen är alltid politiska i sin natur. Det handlar om vad som ansågs och anses 
viktigt, hur medborgare tycker att skolan borde vara och inte minst hur problem i det 
föregående utbildningspolitiska läget skulle kunna lösas. Utbildningssystemet i Sverige har 
länge styrts av schema och tidsplan. Mycket finns dokumenterat om hur tidsstyrningen i 
skolan gått till ända sedan folkskolestadgan år 1842. Scheman och timplaner har med tiden 
rättfärdigats och nyanserats enligt utbildningens form och syfte, stramats åt och utvidgats efter 
samhällets behov och utbildningspolitik. Att förstå timplanens utveckling är att förstå skolans 
plats i samhället.  

1842-1994: Tid för enhetlighet och likriktning 
Folkskolestadgan som instiftades år 1842 var konsekvensen av flera samhällstendenser. Några 
av dessa tendenser är exempelvis samhällets stegvisa demokratisering, övertagandet av 
kyrkans roll som undervisningens huvudman, befolkningstillväxt och landsbygdens 
proletarisering (Richardson, 1999). Enligt Richardson var regleringen svag i de tidigare 
stadgarna. En del praktiska aspekter som verkade vara självklara, som klassindelning och 
skoltidens längd, reglerades inte alls, men det dröjde inte länge innan inspektörerna från 
folkskoleinspektionen, som bildades på 1860-talet, gav förslag till rigida tidsscheman som 
lärare skulle hålla sig till (Ahl, Andersson, From, Holmgren, & Johansson, 2005). ”Hvarmed 
de för hvarje stund skola sysselsätta sig” – så kunde folkskoleinspektörerna ha låtit (Ahl et al., 
2005, s. 13). Folkskolan skulle inte bara vara obligatorisk, utan även enhetlig för alla barn i 
landet. Skoltiden styrdes upp för första gång på ett systematiskt sätt i normalplanen som 
utkom 1878, med bland annat veckoscheman och avsatta tider för varje skolämne (Ahl et al., 
2005).  
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Diskussioner om timplan före 1990-talets utbildningsreform handlade ofta om begreppet 
likriktning, som står i stark kontrast till likvärdighet – nutidens mål i skolan. Den 
prereformistiska tiden präglades av andra utbildningsideal. För drygt 150 år sedan var det inte 
ovanligt att halva klassen var frånvarande vid skolinspektioner och detta berodde enligt 
Richardson (1999) dels på att folkskolan i början fick stämpeln som en fattigskola, dels på att 
folkskolan i egentlig mening inte var obligatorisk – hemundervisning kunde ordnas av 
särskilda skäl. Bara var tionde elev fick möjlighet att studera på gymnasiet så sent som på 
1940-talet, enligt Emanuelsson (refererad till i Asp-Onsjö, 2014). Skolan för alla var under 
lång tid inte aktuell i verkligheten ända fram till enhetsskolans uppkomst 1949. Under sådana 
omständigheter var det förståeligt att likriktning – att alla elever skulle få samma resurs till 
utbildning, prioriterades. En strikt och detaljerad timplan ansågs då som ett nödvändigt 
verktyg som fördelade skolans resurs i form av undervisningstid. 

I enhetsskolans och den tidigare grundskolans tid fanns det en stark övertygelse att 
jämlikheten i undervisningstid kunde leda till lika jämlik undervisningskvalitet. Därför behöll 
den starkt centralreglerade timplanen sin nyckelroll till mitten av 90-talet. I de samtliga tre 
läroplanerna för grundskolan från 1960-talet till 1980-talet gick det att utläsa exakta antal 
veckotimmar för varje ämne i varje årskurs. Även små avvikelser, eller de så kallade ”mindre 
jämkningar” inom samma studium fick göras först efter beslut av Skolstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen (Skolöverstyrelsen, 1969-1978, s. 110). Skulle en elev byta skola under den 
perioden hade hens kunskapskontinuitet troligen varit ett mindre bekymmer, åtminstone sett 
från undervisningstid, eftersom den var reglerad i minsta detalj. När det gäller statens attityd 
mot tidsstyrning i den svenska skolan har det med andra ord inte ändrat särskilt mycket på 
mer än ett sekel.  

1994-2018: Konflikt mellan tid och mål 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och motsvarande timplan 
medförde ett trendbrott. Utbildningsansvaret blir tydligt uppdelat mellan staten och 
kommunerna: medan riksdagen och regeringen fastställer övergripande mål och kriterier är 
det kommunerna och skolorna som översätter målen till den didaktiska verkligheten (Broady, 
Andersson, Börjesson, Gustafsson, Hultquist, & Palme, 2000). Den enda resterande 
parametern i timplanen är antalet timmar per ämne, som garanteras under hela den nioåriga 
skolgången. Inom denna yttre ram är det upp till varje huvudman att disponera tiden och leda 
elever till de uppsatta målen.  
Broady et al. (2000) menar att decentraliseringens motiv har varit såväl administrativt – ett 
ökat intresse för utvärdering och kvalitetssäkring, som ideologiskt och ekonomiskt – skolorna 
och lärarna borde veta bäst om det mest effektiva arbetssättet. När det gäller timplanen skapar 
decentraliseringen ett splittrat läge: en timplan som inte längre är årskurs- eller stadiereglerad 
gör det svårt för elever som byter skola att erhålla kunskapskontinuitet. Olika skolor har helt 
enkelt hunnit olika långt i undervisningen. Men samtidigt finns de som argumenterar emot all 
form av tidsstyrning. Bakom den målstyrda utbildningen rymmer en djup motsättning mellan 
två aspekter: tid och mål. Elever har olika förutsättningar och behöver olika lång tid för att nå 
de övergripande kunskapsmålen. Detta harmoniserar inte med idén att timplanen styr hur 
mycket tid varje elev får för måluppfyllelse (SOU 2004:35, s. 38).  

2000-2007: Timplanelös skola 
Mitt i en period präglad av motsättningar som skapades av den decentraliserade läroplanen 
och timplanen inleddes en försöksverksamhet för timplanelös utbildning. Verksamheten 
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inleddes år 2000 och samordnades av Timplanedelegationen. Nästan 900 skolor runt om i 
landet deltog i försöket. De deltagande skolorna behövde inte följa timplanens direktiv om 
tidfördelningen i olika ämnen och fick med andra ord fria tyglar att disponera skoltiden under 
bara två förutsättningar: för det första gällde alltjämt Lpo 94 som styrdokumentet, med dess 
mål och riktlinjer (Wallberg, 2005); för det andra gällde fortfarande den garanterade 
undervisningstiden, 6 665 timmar. Antalet garanterade undervisningstimmar har sedan dess 
utökats två gånger, år 2013 och 2016, främst i matematik, för att bli dagens 6 890 timmar 
(UbU16 2012/13; UbU21 2015/16).  

Försöket med en timplanelös skola skulle avslutas år 2005 men blev förlängt till år 2007. 
Under tiden visade det sig att elevernas resultat förbättrades både i form av betygets 
meritvärde och andelen elever med gymnasiebehörighet. De elevgrupper som traditionellt 
hade sämre skolresultat, som till exempel pojkar och elever med utländsk bakgrund, fick 
förbättrat resultat i försöksskolorna (Timplanedelegationen, 2005). Emellertid är det ovisst 
hur det gått kunskapsmässigt för de elever som bytte från eller till en skola som bedrev 
timplanelös undervisning.  
Timplanedelegationen föreslog att den nationella timplanen borde avskaffas helt och hållet 
(Timplanedelegationen, 2005), men så blev det inte.  

2018: En stadieindelad timplan 
I korthet innefattar den nya timplanen lika många undervisningstimmar (6 890) som sin 
föregångare. Huvudskillnaden är att dessa timmar nu är reglerade på låg- (årskurs 1-3), 
mellan- (årskurs 4-6) och högstadiet (årskurs 7-9). Vissa ändringar på ämnesnivå tillkommer 
också, som att teknik blir ett eget ämne istället för att vara en del av de naturorienterande 
ämnena. Språkvalet, det vill säga moderna språk, tilldelas 48 timmar på mellanstadiet, vilket 
betyder att skolan måste erbjuda undervisning i ämnet senast i årskurs 6. På höstterminen 
2019 kommer matematikundervisningen att utökas med 105 timmar. Denna tidsutökning 
kommer från motsvarande minskning av undervisningstimmar i elevens val (UbU23 2016/17, 
s. 1).�  

Den stora frågan om den nya timplanen är varför. Redan 2014 fick Skolverket uppdraget att ta 
fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan (UbU23 2016/17, s. 10). Enligt det 
refererade betänkandet bottnade förslaget, då i propositionsnivå, i två resonemang: 
anpasslighet och likvärdighet. Apropå anpasslighet är det en rättslig angelägenhet att inrätta 
den nya timplanen som en bilaga på förordningsnivå istället för i skollagen som det varit. 
Detta kommer att göra att eventuella detaljändringar i framtiden blir snabbare att genomföras. 
Det som är mer diskutabelt är däremot resonemanget om likvärdighet, som har direkt 
pedagogisk anknytning. I betänkandet står det bland annat:  

[…] att det finns studier som visar att det i dag förekommer brister i huvudmännens uppföljning av att 
eleverna verkligen får de undervisningstimmar som de har rätt till. I stället lägger huvudmännen i 
första hand fokus på att eleverna når kunskapskraven. Det är naturligtvis av centralt intresse för 
skolornas verksamhet att eleverna når dessa krav. Enligt regeringen finns det dock skäl att framhålla 
att en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven är att de får de 
undervisningstimmar som anges i timplanen. (UbU23 2016/17, s. 11) 

Betänkandets formulering beskriver en svår balansgång mellan att å ena sidan försöka att nå 
målen oavsett tid och att å andra sidan betrakta en minsta undervisningstid som 
förutsättningen för måluppfyllelse. I och med att beslutet om den nya timplanen redan fattats, 
har staten givetvis valt sin sida i denna ambivalenta situation. När timplanen blir 
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stadiepreciserad har dess funktion som ett övergripande och bindande yttre ramverk stärkts. 
Enligt betänkandet kommer den nya timplanen att bidra till lättare planering av 
skolundervisning. Regelbundna uppföljningar skulle underlättas och elever som byter skola 
får bättre kontinuitet i undervisningen (UbU23 2016/17, s. 11). Den nya timplanen innehåller 
fler tillfällen för avstämning och skulle kunna lösa problemet att eleverna vid skolbyte missar 
en del av undervisningen, eller studerar samma innehåll igen helt i onödan.  

Stöd för den nya timplanen finns även från lärarna ute i skolorna. Enligt en undersökning av 
Lärarnas Riksförbund (2012), baserad på telefonintervjuer med 548 rektorer och lärare i 
matematik i årskurs 8, varierar undervisningstiden stort i samma årskurs i olika skolor. Med 
den tidigare timplanen från år 1994 är undervisningstidens disponering i olika årskurser mer 
en lokal fråga, men i verkligheten, när elever byter skola, ställer den stora tidsvariationen 
mellan skolorna till problem, då eleverna riskerar att missa sin undervisningstid, även om 
skolorna inte gjort något formellt fel. På liknande sätt kan undervisningstimmarna gå 
förlorade vid olika situationer som till exempel sjukdom och frånvaro, både av elever och 
lärare. I undersökningen är det dessutom en betydande del av lärarna som anser att deras 
ämne inte tilldelats den undervisningstid som räcker för att nå de nationella målen. Mer än 
hälften av de intervjuade lärarna tycker att den nya stadieindelade timplanen kan öka 
måluppfyllelsen.  

Enligt samma studie är det dessutom illavarslande att många av de intervjuade lärarna menar 
att det inte skett någon utvärdering av undervisningstiden i relation till måluppfyllelsen. 
Denna problematik om brist på tidsuppföljning har dock hamnat i skuggan av frågan om 
vilken typ timplan eller tidsstyrning det är som ska tillämpas. Detta kan tolkas som att det 
egentligen spelar mindre roll om timplanen är stadieindelad eller inte.  Det som kan gynna 
likvärdighet mellan skolor och kunskapskontinuitet vid skolbyte är snarare bättre uppföljning 
av tidsstyrning gentemot måluppfyllelse.  

Timplan och likvärdighet 
I de kommande delarna kommer vi att titta närmare på det centrala begreppet i den nya 
stadieindelade timplanen – likvärdighet. Genom tiderna har likvärdighet tolkas på olika sätt 
och problemet är att när man argumenterar för eller emot olika utbildningspolitiska och 
pedagogiska åtgärder kan diskussionen lätt hamna snett om man inte först kommer överens 
om vad likvärdighet går ut på.  

Likvärdighet, en ideologi i fara?  
Begreppet likvärdighet har från början använts i betydelse jämlikhet, men denna betydelse har 
genom åren skiftat mot en ny mening som hänger ihop med kompensatoriska åtgärder 
(Dahlstedt, 2007). Likvärdighet i dess nuvarande bemärkelse dök upp i styrdokument för 
grundskolan för första gång på 1980-talet (Skolöverstyrelsen, 1980-1986). Sedan dess har 
likvärdighet betonats i de båda följande läroplanerna. Den senaste gången Skolverket på ett 
grundligt sätt definierade likvärdighet var i dess analys som utkom 2012. Enligt analysen 
(Skolverket, 2012) har likvärdighet tre aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 
utbildning och att utbildningen ska vara kompensatorisk. Det är också dessa tre aspekter som 
begreppet likvärdighet avser i denna studie.  
Lika tillgång till utbildning innebär att barnens geografiska hemvist och socioekonomiska 
förhållanden inte ska spela någon roll. Alla barn ska ha samma möjlighet till utbildning. Lika 
kvalitet på utbildning betyder att undervisningen ska vara lika i kvalitet var än den bedrivs, i 
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såväl storstäder som landsbygder, i kommunala eller fristående skolor. I verkligheten är det 
naturligtvis omöjligt att tillgången och kvaliteten ska vara exakt lika för alla barn, men 
”någorlunda lika” ska kravet åtminstone vara. Den sista, kompensatoriska aspekten betonar 
skolans roll i att hantera barnens olika förutsättningar:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på̊ samma sätt överallt eller att 
skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också̊ olika vägar att nå̊ malet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå̊ målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. (Skolverket, 2017, s. 8) 

Den kompensatoriska aspekten av likvärdighet är dock ganska diffus. Den får ett mer precist 
innehåll först under avgränsningen av externa faktorer, som exempelvis timplan. Å ena sidan 
ska undervisningen utformas olika för olika elever, eftersom deras förutsättningar är olika. Å 
andra sidan får undervisningen inte vara alltför olika, för annars blir det omöjligt att jämföra 
och kvalitetssäkra undervisningen, särskilt vid skolbyte. Timplanen är just till för detta 
ändamål – ett verktyg som manipulerar undervisningstid för att balansera mellan en jämn 
undervisningskvalitet i alla skolor och elevernas olika förutsättningar för måluppfyllelse.  
Skolverkets analys (2012) använder även kvantitativt underlag från flera databaser, bland 
annat stora internationella kunskapsmätningar som PISA, TIMSS och PIRLS1, slutbetyg från 
grundskolan samt registerdata om elevernas och deras föräldrars födelseland och 
utbildningsnivå. Samtlig statistik har visat att likvärdigheten i skolan har försämrats sedan 
1990-talet. Elevernas resultat har visat större variation mellan klasser, skolor och kommuner. 
Elever födda utomlands presterar sämre än deras Sverigefödda klasskamrater. Elevernas 
socioekonomiska bakgrunder som exempelvis föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå 
påverkar deras resultat och en oroväckande trend i segregation kan anas, tydligaste i storstäder 
och större städer – att elever vars socioekonomiska förutsättningar är mindre fördelaktiga 
över- och underrepresenteras i olika skolor.  
Med andra ord har likvärdigheten i skolan försämrats trots Skolverkets uttalade strävan efter 
det motsatta. Valfrihet och decentralisering har pekats ut som syndabocken (SOU 2014:5, 
s. 287) och i decentraliseringens tjänst verkar en timplan som bara reglerar undervisningstid 
ämnesvis. Att 6 890 timmar disponeras helt fritt i nio års skolgång anses helt enkelt inte vara 
gynnsamt för likvärdighet och detta påverkar främst dem som behöver likvärdighet som mest, 
elever som av olika anledningar byter skola.  

Från timplan till schema, en avstämning mellan tid och mål  
Timplan som styrdokument är en sak, att omsätta den i verkligheten en annan. Timplanens 
pragmatiska uttryck ter sig på andra premisser än de ideologiska. I utbildningsutskottets 
betänkande anser regeringen att införandet av den nya timplanen skulle ”skapar fler naturliga 
avstämningstillfällen” (UbU23, 2016/17, s. 11). Vad avstämningstillfällen egentligen innebär 
nämns inte i betänkandet, men det förefaller logiskt att anta att det är avstämningen mellan 
tidsstyrningen och måluppfyllelsen.  

Uppföljningen av tidsstyrning gentemot måluppfyllelse är komplicerad. Det är betydligt 
lättare att kontrollera de två aspekterna separat. Antingen når eleverna kunskapsmålen eller så 
gör de inte det. Antingen har man ett skolschema som utformats efter timplanens alla regler 
                                                
1 Förkortningar för Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) och Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)  
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eller så bedrivs timplanelös undervisning. Sambandet mellan måluppfyllelse och tidsstyrning 
har däremot alltid ett uns av spekulation i sig. Det är förmodligen just detta svårfångade 
förhållande som gör att det har varit brist på uppföljningen. Uppemot 70 procent 
matematiklärare i Lärarnas Riksförbunds studie (2012, s. 23) påstår att denna uppföljning inte 
sker. En femtedel av rektorerna i samma studie medger också detsamma. Skolinspektionen 
har belägg på att 75 procent av grundskolorna inte når de nationella kunskapskraven och 
utifrån det drar Lärarnas Riksförbund (2012, s. 24) slutsatsen att det kan vara relaterat till 
otillräcklig undervisningstid eller att den schemalagda undervisningstiden inte följts upp.  

Statistiken ovan kan tyda på att uppföljning av timplanen kan bidra till måluppfyllelse och om 
timplanen preciseras kommer kunskapsnivå mellan olika skolor att bli jämnare. Det ska 
emellertid tillägas att andra faktorer som bostadssegregation, andel behöriga lärare också kan 
spela roll i den dalande likvärdigheten mellan skolorna. På det sättet är det inte säkert att 
införandet av en ny, mer preciserad timplan kan minska kunskapsluckorna mellan skolor. Mer 
forskning i området behövs för att ta reda på det exakta orsakssambandet mellan 
tidsstyrningen, dess uppföljning och måluppfyllelsen.  

Att byta skola, en prövosten för likvärdighet 
Det är vanligt för svenska elever att byta skola. Enligt Skolverkets lägesbedömning (2010, 
s. 182f) fanns det nästan 900 000 elever i grundskolan år 2009. Av dem skulle bara en 
tredjedel få gå i en och samma skola från årskurs 1 till 9. Mer än två tredjedelar fick byta 
skola av olika skäl som till exempel utflyttning, skolans befintliga organisation och 
omorganisering inom skolan. Majoriteten av dessa elever byter till en annan skola under 
samma huvudman, oftast inom samma kommun. Sju år senare, år 2016, har antalet 
grundskoleelever ökat med drygt 10 procent (Skolverket, 2018b) och det kan antas att en lika 
stor andel elever får byta skola minst en gång i den nioåriga skolgången.  

Det finns forskningar som undersöker förhållandet mellan skolbyte och elevernas 
kunskapsresultat. Rockoff och Lockwood (2010) har visat i sin forskning att elever i New 
York City som byter skola mellan elementary och middle school2 drabbas av en signifikant 
försämring av akademiskt resultat. Anledningen till detta är inte klarlagd, men det finns 
indikationer på att det kan vara den psykosociala aspekten av stora undervisningsgrupper som 
försvårar undervisningen. Vidare menar Rockoff och Lockwood (2010) att det är möjligt att 
all form av skolbyte egentligen missgynnar elevernas kunskapsresultat. Hanushek, Kain och 
Rivkin (2004) kommer fram till liknande korrelation mellan skolbyte och skolresultat. 
Försämringen av kunskapsresultat sker inte bara hos de elever som byter skola, utan till och 
med hos övriga elever i klassen.  
I Sverige menar Böhlmark och Holmlund också (2017) att skolbyten kan påverka elevernas 
akademiska resultat på ett negativt sätt. Deras resonemang är däremot mindre ensidigt och 
passar bättre till den inhemska kontexten: enligt dem leder skolbyte mellan årskurs 6 och 7 
inte nödvändigtvis till kunskapsförsämring. Det kan faktiskt vara en fördel att elever byter till 
de skolor som sedan längre tillbaka bedrivit undervisning för årskurs 7 till 9, då lärarna brukar 
vara mer erfarna och i högre grad har lärarbehörighet, jämfört med elever som inte behöver 
byta skola, men fortsätter i samma skola vars undervisning för årskurs 7 till 9 är relativt 
nyutbyggd. Oavsett utfall och dess orsaker är det uppenbart att det alltid finns en risk att 
kunskapskontinuiteten äventyras vid skolbyte, och ju sämre likvärdigheten mellan skolor är, 
desto större är risken.  
                                                
2 Elementary school är USA:s motsvarighet till låg- och mellanstadiet. Middle school motsvarar högstadiet. 
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Regeringen menar i sitt betänkande (UbU23 2016/17, s. 11) att den stadielösa timplanen har 
lett till att vissa elever inte får den garanterade undervisningstiden, som i sin tur gör att en del 
av ämnenas centrala innehåll missas. Antytt mellan raderna är att det finns ett samband mellan 
undervisningstid och måluppfyllelse, och att kunskapsresultat kan förbättras och jämnas 
mellan skolorna om timplanen preciseras.  
Det finns dock skäl att ifrågasätta det påstådda sambandet. Bara att ett stadium har ägnat ett 
visst antal timmar åt ett visst undervisningsinnehåll säger egentligen ganska lite om elevernas 
måluppfyllelse. Även om varje ämnes centrala innehåll finns angivet i kursplanen är det 
fortfarande upp till lärarna som bestämmer hur mycket, under hur lång tid och på vilket sätt 
innehållet skulle tas upp i undervisning. Och om dessa står det ingenting i kursplanerna. På 
det sättet är det mer rimligt att betrakta den nya timplanens stadieindelning som en, men inte 
den enda av de yttre faktorerna som kan förbättra likvärdighet mellan skolorna.  

Man får inte heller glömma att det utöver timplanen finns andra åtgärder som på det lokala 
planet kan förbättra kunskapskontinuiteten vid skolbyte. Till dessa hör exempelvis elevens 
val, individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. Sist men inte minst är det viktigt att 
komma ihåg att det inte finns något som kan ersätta en bra kommunikation mellan den 
avlämnande och mottagande skolan vid skolövergången, som synkroniserar information om 
elevernas framsteg.  

Teoretiska utgångspunkter 
Vägen mellan utbildningspolitiska beslut och didaktiskt genomförande är lång. Vad som 
faktiskt sker vid undervisningen och vilka utfall undervisningen får påverkas av en snårskog 
av faktorer, allt från samhällets krav och behov i stora drag till de minsta möjliga detaljerna i 
klassrummet. Olika tidsepoker och kulturer har olika forskningstraditioner och lägger 
tyngdpunkt på olika aspekter. Svensk pedagogisk forskning är inget undantag.   

Mellan 1940- och 1960-talet hade den svenska pedagogiken främst influerats av psykologi 
och beteendevetenskap (Broady, 1999). Undervisningen utgick ofta från ett synsätt där 
kunskaper sågs som informationsbitar och inlärningen skedde genom att lärarna levererade 
anvisningar om bitarna som eleverna sedan övade in (Lauren & Faith, 2017). Fungerade inte 
undervisningen var förklaringarna få: antingen dög lärare inte i sin yrkesroll eller så var det 
något fel med eleven. För att hitta felet menar Broady (1999) att många forskningar bara 
fokuserade i att jämföra kunskapsresultat med en rad variabler hos eleverna, såsom begåvning 
och sociala bakgrund. Förhållandena mellan undervisning och lärande, och mellan elevernas 
egenskaper och kunskapsresultat, var linjära, okomplicerade och slutna.  

Ramfaktorteori: sökandet bortom skolans gränser 
Mot slutet av 1960-talet började pedagogisk forskning ta intryck av samhällsvetenskap och 
blicken vidgades mot förhållanden bortom klassrummets väggar. Man tog hänsyn till de 
externa faktorer som inte var lika uppenbara som undervisningsmoment i klassrumsmiljön 
och dessa var många. Teorin vann fort internationell mark och kom att kallas ramfaktorteori. 
Dahllöf (1967, s. 272ff) presenterar begreppet processvariabler, som representerar de faktorer 
som ligger utanför det linjära lärar-elev-förhållandet. Till processvariablerna hör bland annat 
målnivå och tid, som har avgörande betydelser i utfallet av undervisningen.  
Angående tid byggde Dahllöf (1967) vidare på Carrolls modell för school learning som 
lanserades 1963, i vilken Carroll beskrev fem variabler som påverkade undervisningsresultat: 
aptitude, opportunity to learn, perseverance, quality of instruction och ability to understand 
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instruction. Av dessa fem variabler är de första tre, i min personliga översättning: fallenhet, 
möjlighet att lära och uthållighet tidsrelaterade begrepp: Fallenhet bestämmer den tid eleven 
behöver för att bemästra ett visst kunskapsstoff, möjlighet att lära den tid som finns till 
förfogande i verkligheten och uthållighet den tid som eleven är villig att lägga på inlärning 
(Carroll, 1989). Enligt Carroll är inlärning ett uttryck av tid, och den reella tiden för inlärning 
kan omsättas till en funktion – det är den tid som en elev behöver, minus den tid som eleven 
inte ägnar sig åt inlärning på grund av avsaknaden av tid till förfogande och elevens brist på 
vilja (Carroll, 1989). Sätter vi den här funktionen in i problematiken som uppstår vid 
elevernas skolbyte kan man påstå att den potentiella bristen på kunskapskontinuitet är en form 
av tidsförlust för eleverna. Den tid som skulle stått till elevernas förfogande och ägnats åt 
undervisning av ett visst centralt innehåll riskerar att spårlöst försvinna och detta inverkar 
naturligtvis på den reella tiden för inlärning. Men även vid motsatt situation, när eleverna får 
studera samma innehåll en gång till efter skolbytet, minskar den reella inlärningstiden 
eftersom den tiden i slutänden tas från ett fast antal undervisningstimmar begränsat av 
timplanen och skolschemat.      
Tid är emellertid bara en av de många medverkande krafterna som styr undervisningen. 
Lundgren (1979, s. 233f) grupperar och karakteriserar de externa faktorerna i tre skilda ramar, 
nämligen de konstitutionella, de organisatoriska och de fysiska ramarna. Innanför de 
konstitutionella ramarna återfinns lagar, författningar, föreskrifter och bestämmelser som styr 
utbildningsväsendet. Skollagen, timplaneförordningen, läroplaner och kursplaner hör till 
denna grupp. De organisatoriska ramarna behandlar främst fördelningen av ekonomisk resurs 
och rör exempelvis schemaläggning, klasstorlek, extra anpassningar och särskilda åtgärder. 
De fysiska ramarna är det konkreta materialet avsett för undervisningen som lokal, läromedel, 
utrustning etc. Förhållandet mellan dessa ramar är inte hierarkiskt, utan samverkande. 
Lundgren (1979, s. 237f) använder införandet av grundskolan som exempel. Grundskolans 
uppkomst i början av 1960-talet började med kravet från samhället och den demokratiska 
ideologin. Samhällsfenomen som förändring i befolkningsstrukturen, urbanisering, behovet att 
synkronisera utbildningen med arbetsmarknaden samt ett långsiktigt mål mot demokratisk 
uppfostran identifierades som de viktigaste motiven för beslutet (Lundgren, 1979, s. 106ff). 
Dessa ändringar var premisser för lagändringar – de konstitutionella ramarna som sedan 
utformar de organisatoriska ramarna – åtgärder som rör resursfördelning för att förverkliga 
grundskolan. Orsakverkan slutar däremot inte bara där. Ett utbildningssystem är aldrig helt 
oavhängigt sin kontext och i det här fallet måste till exempel grundskolans styrdokument 
modelleras och anpassas till gymnasiets kunskapskrav och styrdokument. Med det menar 
Lundgren att:  

I varje steg måste förändringen inordnas i en övergripande struktur och övergripande krav. De möjliga 
förändringarna var därför hela tiden betydligt mindre än de tänkta och upplevda förändringarna. 
(Lundgren, 1979, s. 238)   

För att ytterligare komplicera resonemanget kan de organisatoriska och fysiska ramarna också 
verka retroaktivt och göra att krav- och ideologidrivna reformeringar måste anpassas till den 
administration och de resurser som finns i verkligheten, istället för de samhällsändringarna 
som från början satt igång reformeringarna. Här ställs ideologier mot verklighet. Det är ett 
spänningsfält mellan uppfattningarna om hur skolan bör vara och hur skolan förmår vara. När 
principerna blir mer angelägna än verkligheten kan det då finnas risk, enligt Lundgren 
(1979, s.238), att principerna formuleras i så diffust ordalag och blir intetsägande påståenden 
som alla instämmer utan att veta exakt vad det är man instämmer i. I diskussionen om skolans 
likvärdighet finns det drag av detta slag. De flesta skulle hålla med om att skolan ska vara 
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likvärdig för alla men det är betydligt svårare att konkretisera vad en likvärdig skola innebär.  
Likvärdighetens natur är mångsidig men samtidigt otydlig. Likvärdighet kan röra sig inom 
den konstitutionella ramen – en fråga om lagar och förordningar som styr schemaläggningen 
och reglerar undervisningstiden men som i sin nuvarande form inte erbjuder någon 
avstämnings- och uppföljningsmöjlighet. Likvärdighet kan också gestaltas som 
organisatoriska och fysiska ramfaktorer – en fråga om resursfördelning. Resursfördelningen 
bestämmer om det är möjligt att åstadkomma ett kompensatoriskt ideal där skolans ansvar är 
att ta till vara elevernas olika förutsättningar (Skolverket, 2012).  

Ramfaktorteorin har potentialen att synliggöra sådana oklarheter och motsättningar. I sin 
enklaste form kan ramfaktorteorin sammanfattas enligt Figur 1 nedan. Lundgrens 
konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramarna (1979) samverkar med varandra och 
påverkar hur processen – undervisningssituationen ser ut, och hur resultatet kan vara.  

 

 
 

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori (Lindblad et al., 1999, s. 98) 

Sedan ramfaktorteorins startskott på 1960-talet har dess innehåll nyanserats och applicerats i 
olika sammanhang som rör utbildning och undervisning. Lundgren har vidareutvecklat teorin 
och omdirigerat fokusen till hur läroplanens innehåll och formuleringar påverkats av 
ramfaktorerna. Disciplinen kallas läroplansteori (Lundgren, 1979). Ännu senare bemöter 
Dahllöf (1999) några vanliga kritiker mot ramfaktorteorin. Kritikerna har inte sällan sin 
utgångspunkt i teorins ofta antytt deterministiska och strukturalistiska syn på utbildningen och 
förbiseendet av pedagogikens inre dynamik i verklig undervisning. Skulle lärare anamma 
grundmodellen i Figur 1 och göra en skiss på sina egna undervisningsvillkor ser det onekligen 
ut som att det är ytterst lite i undervisningsprocessen som lärare och elever har möjlighet att 
påverka. Överordnad undervisningssituationen finns nämligen talrika ramfaktorer som 
begränsar resultatet. Dock menar Dahllöf (1999) att ramfaktorerna inte ska ses som 
förhandsgivna förutsättningar som obönhörligen leder till förutbestämda resultat. I 
sammanhanget kan detta förstås som att bristande kunskapskontinuitet vid skolbyte är 
ofrånkomlig med de givna förhållandena såsom decentralisering och avreglering av 
tidsstyrning genom timplanen. Så är inte fallet. Ramfaktorteorins syfte är istället att man ska 
bli mer medveten om de pedagogiska processernas möjligheter inom ramfaktorerna. 
Ramfaktorer begränsar, men innanför begränsningarnas murar finns även möjligheter.  

Vidare anser Lindblad et al. (1999) att ramfaktorteorin inte är det enda möjliga sättet att 
förklara undervisningsresultatet. Medan det är de yttre ramarna som samhällets kontext, 
ideologier, resurstilldelning och fysiska begränsningar som intresserar ramfaktorteorins 
forskare finns det även forskningsdiscipliner som snarare fokuserar i processerna i Figur 1 och 
de individuella aktörerna bakom. Denna forskningstradition handlar om hur lärare vid 
undervisningen tänker och resonerar, använder sina kunskaper och erfarenheter för att 
finjustera sin didaktik och påverka utfallet av undervisningen. Detta är den så kallade 
händelselogiken.  

Ramar Process Resultat 
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Den inre logiken: en händelselogisk förklaringsmodell  
Lundgren (1999) är noga att påpeka att medan ramfaktorteorin visar de yttre konstitutionella, 
organisatoriska och fysiska ramarna som påverkar undervisningsresultat står ramarna inte i ett 
kausalt förhållande till resultatet. De anger bara vad som är möjligt och vad som är omöjligt 
att åstadkomma i undervisningen. Vidare även om ett kunskapsmål är möjligt att uppnå inom 
ramarnas begränsningar betyder det inte att det sker i verkligheten. Skolan, lärare och elever 
försöker att anpassa sig till ramfaktorerna och deras agerande kan således förstås i ljuset av 
deras intentioner och kunskapsattityder.  

von Wrights teori om händelselogik (1983) ämnar förklara aktörernas intentioner och 
attityder. Enligt von Wright handlar varje individ på ett sätt som är förenligt med hens 
intentioner och epistemiska attityder, det vill säga uppfattningen om vad som krävs av 
situationen. Dessa två faktorer samlas under begreppet interna determinanter. Samtidigt som 
individen handlar enligt sina interna determinanter är hen också utsatt för externa 
determinanter, yttre begränsningar från samhället, kollektivet och institutionen. von Wright 
menar att om individen bedömer de externa determinanterna som relevanta till sin egen 
situation, lär hen sig att anpassa sig till de yttre begränsningarna, även om anpassningen inte 
nödvändigtvis betyder samtycke. Lindblad (1994) kallar denna anpassningsprocess, 
tillsammans med de interna determinanterna, den inre logiken, medan de bevekelsegrunder 
som ligger bakom de externa determinanterna får beteckningen den yttre logiken. Med dessa 
begrepp anser Lindblad att von Wrights teori om händelselogik handlar om samverkan mellan 
den inre och yttre logiken.  
Rektorernas och lärarnas inre logik kan enligt von Wright (1983) härledas till fyra olika slags 
intentioner: plikt, önskan, förmåga och möjligheter. Plikten är de inre moraliska övertygelser 
som lärarna känner. Det finns de moraliska förpliktelser som är starkt anknutna till 
yrkesrollen och professionaliteten, men lika viktiga är förväntningarna från eleverna, 
kollegorna och skolledningen. Önskan är vad aktören vill och för lärarna kan det handlar om 
viljan att finnas tillgängliga för eleverna, att anpassa undervisningen för att möta elevernas 
olika förutsättningar etc. En lärare ska också vara medveten om sin egen förmåga att påverka 
undervisningens situation, innehåll och utformning inom den yttre logikens ramar. En lärares 
handling är på så sätt summan av hens personliga övertygelse som pedagog, anpassning till 
det externa kravet från utbildningssystemet samt de yttre begränsningarna. Varje pedagogisk 
process har således sin mening. Det är inte bara de yttre ramfaktorerna, utan också aktörens 
intentioner och kunskapsattityder, som spelar roll. Både von Wright och Lindblad är 
intresserade av just hur dessa intentioner och kunskapsattityder har uppstått och om de kunde 
ha lett till andra handlingar under andra förutsättningar.  
Ett exempel på tillämpningen av den händelselogiska teorin är problemet med 
kunskapskontinuitet vid skolbyte. Vi kan förstå utifrån ramfaktorteorin de ändringarna i 
utbildningssystemet från 1800-talets likriktningsideal till 1990-talets strävan efter likvärdighet 
genom kommunalisering och privatisering. Likaså kan vi i ramfaktorteorin hitta förklaringar 
till de motsägelsefulla besluten om att timplanen först i mitten av 1990-talet blivit mindre 
detaljerad, avskaffats helt för en del skolor i en försöksverksamhet sedan början av 2000-talet, 
för att nu år 2018 stramas åt igen med stadieindelningen. Den försämrade likvärdigheten i och 
mellan skolor är ett faktum som formats i de begränsningar som lagts upp av de tidigare 
politiska besluten. Det som ramfaktorteorin inte behandlat är hur skolans individuella aktörer 
– rektorer och lärare, agerar inom ramarna. Rektorernas och lärarnas inre logik består av deras 
intentioner med undervisningen. Dessa kan vara mål-, kriterie- och styrdokumentenliga men 
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de kan också bygga på en djupare känsla av yrkesprofessionalitet. De ideologiska 
formuleringarna och kunskapskraven från läroplanen informerar skolan om vad som förväntas 
av undervisningen, om än i ganska generella ordalag. Lärarnas uppfattning om dessa 
kunskapskrav är med andra ord deras epistemiska attityder. De interna determinanterna löper 
sedan parallellt med de externa determinanterna som exempelvis den ojämna kunskapsnivån 
mellan olika skolor som är särskilt problematiskt vid skolbyte, och förklarar de pedagogiska, 
kompensatoriska åtgärdar som olika skolor vidtar för att lösa problemet. Det händelselogiska 
perspektivet hjälper oss att förstå varför rektorer och lärare i skolan gör som de gör, utifrån de 
premisser som de externa determinanterna som timplanen har ställt upp.  
Ramfaktorteorin och teorin om händelselogik kan ses som två olika teoretiska utgångspunkter 
som kompletterar varandra. Medan ramfaktorteorin talar om vad aktörerna har för 
handlingsutrymme utifrån möjligheterna inom de konstitutionella, organisatoriska och fysiska 
ramfaktorerna förklarar händelselogik hur aktörerna agerar enligt sin inre logik som består av 
intentioner och epistemiska attityder. Bristande kunskapskontinuitet är en nedslående 
verklighet som skapats åtminstone delvis av de tidigare utbildningspolitiska besluten och 
under de givna premisserna handlar lärare och elever enligt sitt praktiska förnuft. Försöket att 
förstå det här fenomenet och dess relation till begreppet likvärdighet är denna studies syfte 
och frågeställningar, och med det så öppnar vi porten till examensarbetets empiriska delar.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Val av metod 
Insamlingen av data skedde med hjälp av webbaserad enkätundersökning. Valet var en 
avvägning mellan kvantitet, kvalitet och representativitet av de insamlade data. Studiens 
frågeställningar bestod huvudsakligen av kartläggningar av värderingar, attityder, syn på 
undervisning och svar av den art som var öppen för motivering. Det mest logiska metodvalet 
torde vara lärarintervju, helst kvalitativ eller halvstrukturerad, för att få så omfattande och 
detaljerade svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Däremot fanns det ett förutsägbart 
problem med kvalitativ intervju i denna studie, nämligen att data från informanterna från 
samma skola skulle vara mycket snarlika, särskilt för de frågor som handlar om skolornas 
kompensatoriska åtgärder. Svar om de kompensatoriska åtgärderna skulle med största 
sannolikhet vara lika inom samma skola, skolenhet eller även huvudman. För att svaren skulle 
få den mångfald och uppnå den mättnad som önskades måste ett stort antal informanter med 
stor geografisk spridning intervjuas, vilket ansågs vara överdimensionerat för denna studie. 
För att få fram meningsfulla resultat med en rimlig grad av svarsvariation valdes därför 
webbenkät som undersökningsmetod.  

Urval  
Urvalet för den egentliga undersökningen utgick ifrån Skolverkets register av skoladresser 
(Skolverket, 2018a). Registret skapades av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket 
och uppdaterades kontinuerligt varje månad. I registret fanns information om landets alla 
skolenheter i alla skolformer, inklusive huvudmannatyp, huvudman, rektor, telefonnummer, 
postadress, webbadress, e-postadress, årskurser samt tillhörande län och kommun. I 
grundskolans register fanns det 4 930 skolenheter registrerade i januari år 2018. 
Eftersom den här studien intresserade sig för kunskapskontinuiteten vid skolbyte samt den 
mottagande skolans åtgärder var det naturligt att i första hand välja de skolor som elever bytte 
till av naturliga skäl, som exempelvis uppsättningen av årskurser. Därför sorterades ut de 
skolenheter som hade årskurs 7-9 från hela grundskoleregistret. Av 4 930 skolenheter var det 
bara 1 588 skolenheter som hade samtliga 3 årskurser. Urvalet innefattade både kommunala 
och fristående skolor i hela landet.  
En anmärkning var att webbenkäterna skickades till skolornas e-postadress enligt Skolverkets 
register och i de flesta fall var det rektorer som mottog enkäterna. Urvalet i denna studie 
skiljde inte på rektor och lärare eftersom båda hade en viktig funktion när det gällde 
undervisningstid och pedagogiska aktiviteter. I missivbrevet stod det att rektorn, utöver att 
själv svara på enkäten, gärna skickade enkäten vidare till en av skolans lärare och på det sättet 
fick man en blandad urvalsgrupp. I de fall när det inte var rektorer som fick enkäten blev de 
ombedda att vidarebefordra enkäten till rektorerna. 

Genomförande 
Innan den egentliga enkätundersökningen igångsattes gjordes även en pilotundersökning i 
mindre skala för att få återkoppling om frågornas kvalitet. Eftersom representativitet inte var 
ett viktigt kriterium i denna fas skickades enkäten till en grupp lärare som arbetade på samma 
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grundskola. Enkäten skickades till 18 lärare och samtliga svarade på enkäten. Enligt 
informanternas åsikter gjordes mindre justeringar i ordval och ordning på frågorna.  

Google Formulär användes som den digitala plattformen för enkätundersökningen. Tjänsten 
var kostnadsfri för Google-kontoinnehavare och den tillät användare skapa och distribuera 
frågeformulär samt erbjöd administration och enkel databearbetning. En enkät utformades och 
skickades till 1 588 grundskoleenheter. Utskicket bestod av två delar och den första delen var 
missivbrevet som presenterade undersökningen, klargjorde de etiska aspekterna, uppmanade 
rektorerna att själva fylla i enkäten och skicka enkäten vidare till en av skolans lärare. Ifall 
enkäten skickades till huvudmän eller andra aktörer istället för rektorerna uppmanades dessa 
att vidarebefordra enkäten till rektorer och lärare. Enkäten var inbäddad direkt i missivbrevet 
och i slutet av brevet fanns även länken till enkäten. Enkäten innehöll 14 frågor i blandade 
format: flervalsfrågor, frågor med listor, frågor för öppna svar samt värderingsfrågor. De enda 
uppgifterna som var knutna till informanternas identitet var deras yrke, undervisningsämnen 
och e-postadress. Enkätundersökningens arbetsflöde visas i Figur 2 nedan. Siffrorna inom 
parentes indikerar antalet skolenheter beskrivningen berörde: 

 

Figur 2. Enkätundersökningens arbetsflöde 
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Av de 1 588 grundskoleenheter som ingick i enkätundersökningen hade inte alla varit 
kontaktbara via de e-postadresser som stod i Skolverkets skolenhetsregister, trots att registret 
uppdaterades månatligen och den senaste uppdateringen inte var längre än två månader före 
enkätens utskicksdatum. E-postutskick till 241 skolenheter, eller cirka 15 procent, 
returnerades omgående. Ett slumpmässigt urval av 24 av dessa skolenheter (10 procent av alla 
returnerade enkätutskick) följdes upp genom enskilda sökningar på Internet för att kontrollera 
e-postadresserna. Resultatet visade att felaktigheten berodde antingen på felstavning i 
Skolverkets register eller att skolorna nyligen bytt e-postadress. Dessa 24 skolenheter fick 
sedermera enkäten utskickad till sina rätta e-postadresser. Resterande 217 returneringar 
uteblev på grund av den oproportionerligt tunga arbetsbördan det innebar att korrigera 
samtliga e-postadresser. Stickprovsstorleken av informanter motsvarade med andra ord 1 371 
grundskoleenheter. 
Informanter hade tre veckor att besvara enkäten. Deras e-postadress samlades för eventuellt 
utskick av två svarspåminnelser, fem respektive två dagar före sista svarsdatum. E-
postadresserna raderades efter svarstiden hade gått ut.  

Påminnelsebrevet och enkäten finns i Bilaga 2 respektive Bilaga 3 i slutet av examensarbetet.  

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Det borde uppmärksammas att de e-postadresserna i Skolverkets register var skolenheternas 
allmänna digitala kontaktkanal. Detta innebar att de potentiella mottagarna kunde inneha 
varierande funktioner. Bland dessa var exempelvis rektorer, vice-rektorer och lärare men 
också skoladministrationer, skolnämnder och även kommuner. De tilltänkta informanterna i 
denna undersökning var rektorer och lärare, utan väsentlig urskiljning. I de fall där det var 
andra aktörer än rektorer och lärare som fått utskicket blev de ombedda i missivbrevet att 
vidarebefordra enkäten, men det rådde ett mörkertal om hur många som verkligen gjorde det. 
Den egentliga stickprovsstorleken av rektorer och lärare som hade fått enkäten var därför 
något mindre än 1 371, Med tanke på att data i denna enkätundersökning endast användes på 
ett semikvantitativt sätt var det den ungefärliga och relativa, istället för den exakta 
datastorleken som skulle analyseras. Dimensionsberäkningen utgick därför från 1 371 
skolenheter för samtliga data för enkelhetens skull, även om det exakta antalet inte kunde 
fastställas.  
Av 1 371 skolenheter svarade totalt 145 på enkäten och den beräknade svarsfrekvensen var 
11 procent. Bortsett från bortfallet på grund av felaktiga eller ofullständiga e-postadresser i 
registret som nämndes i Genomförande, kunde det externa bortfallet förklaras enligt Vehovar, 
Batagelj, Manfreda och Zaletel (2002) av andra aspekter som tekniska brister, informanternas 
otillräckliga tekniska kompetens, bristande följsamhet i det avseendet att informanten redan 
från början bestämt sig att inte fullfölja hela enkäten avsiktligt, som ytterligare ökade 
bortfallet. Av metodtekniska skäl var skolenheternas angivna e-postadress den enda 
kontaktkanalen och det var inte heller möjligt att genom andra kanaler att ta reda på varför 
enkätmottagare inte besvarat enkäten. Detta gjorde det omöjligt att fastställa de exakta 
orsakerna till bortfallet.  
En svarsfrekvens på 11 procent, eller ett externt bortfall på 89 procent, var inget oväntat 
resultat för webbenkätundersökningar. I Nultys sammanställning av flera olika webbenkäter 
(2008) var svarsfrekvensen så låg som 20 procent, och detta gällde undersökningar inom 
universitet, där enkätutfärdaren och informanterna redan hade känt varandra inom den 
naturliga kontexten. Enligt Nulty visades liknande låg svarsfrekvens i andra undersökningar 
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med webbenkät där informanter inte fick någon påtaglig belöning. Med denna vetskap i 
bakgrunden kunde det påstås att denna enkätundersökning hade svårt att nå en högre 
svarsfrekvens på grund av att informanterna inte tidigare kände till enkätutfärdaren och att det 
inte kunde erbjudas någon belöning för besvarandet. Trots detta fanns olika typer av 
huvudmannaskap representerade i statistiken och informanterna visade stor geografisk 
spridning.  

Urvalets egenskaper 
Majoriteten av informanterna var rektorer (86 procent). Fördelningen var väntad eftersom 
enkäten skickades till skolenheternas kontaktepostadress och i de flesta fallen var det 
rektorerna istället för lärarna som var skolornas främsta kontakt utåt. Denna undersökning 
skiljde inte på de två yrkesrollerna, eftersom enkätfrågorna handlade om tidsstyrning, 
kunskapsluckor vid skolbyte samt allmänna pedagogiska verksamheter och både rektorer och 
lärare var av naturliga skäl kunniga inom ämnet. Den enda egenskapen som kunde vara av 
vikt angående informanternas yrkesroll var de ämnen som lärarna undervisade i. 
Kursplanstekniskt sett fanns det skillnader mellan hur de olika ämnenas centrala innehåll var 
uppbyggda och detta kunde ha inverkan på hur lärarna uppfattade elevernas kunskapsnivå i 
relation till kunskapskontinuiteten vid skolbyte. Av grundskolans 18 ämnen fanns samtliga 
representerade av de lärare som deltagit i undersökningen. Ämnena delades in i fem grupper:  

1. Språkämnen med engelska, svenska, svenska som andraspråk och moderna språk;  
2. Matematik;  
3. NO-ämnen (naturorienterande) med biologi, fysik, kemi och teknik;  
4. SO-ämnen (samhällsorienterande) med geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap;  
5. Övriga ämnen med bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och 

slöjd.  
Bland informanterna fanns även speciallärare som inte var bundna till specifika ämnen. I 
sådana fall kategoriserades även speciallärare som lärare i övriga ämnen. Anledningen till 
uppdelningen var att ämnena inom varje grupp hade mer eller mindre liknande uppbyggnad i 
respektive kursplan. Centralt innehåll i de olika språkämnenas kursplaner bestod exempelvis 
av språkfärdigheterna som inte hade lika skarpa årskursberoende gränser som i NO- och SO- 
ämnenas kursplaner. Detta kunde i sin tur påverka lärarnas uppfattning om kompensatoriska 
åtgärder.  Diagram 1 nedan visade de olika ämnenas fördelning bland informanterna. Totalt 
hade 21 lärare svarat på enkäten och givetvis undervisade många i flera olika ämnen. Samtliga 
ämnen fanns representerade i resultatet med en tydlig dominans av NO-ämnen.  

En annan viktig premiss i urvalsgruppen var huruvida skolenheterna följde den nationella 
timplanen, eftersom timplanelös undervisning skulle ändra den konstitutionella ramfaktorns 
villkor och undersökningsresultat behövde då tolkas annorlunda. När Skolverkets 
försöksverksamhet för timplanelös undervisning startades år 2001 var det cirka 900 skolor 
som deltog i verksamheten (Wallberg, 2005). Trots Timplanedelegationens förslag 
avskaffades aldrig den nationella timplanen och för närvarande är det praxis att om en 
huvudman vill bedriva undervisning utan att följa den nationella timplanen måste ett tillstånd 
från Skolinspektionen erhållas, detta under förutsättning att det finns rimliga pedagogiska 
eller organisatoriska skäl samt att huvudmannen kan visa att eleverna får de förutsättningar 
för uppfyllelse av kunskapskrav. Fenomenet var därför mer undantag än regel och den senaste 
statistiken från Skolinspektionen visade att 333 (7 procent) av landets 4 930 grundskolor hade 
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fått tillstånd för timplanelös undervisning3. Bland undersökningens 145 informanter var det 
bara 8 grundskoleenheter, eller 6 procent, som bedrev timplanelös undervisning, vilket stämde 
väl överens med den nationella statistiken. Därför var det rimligt att anse den nationella 
timplanen som ett av de betänkanden som faktiskt spelade roll för majoriteten av 
informanterna i tidsstyrning, undervisning och elevernas kunskapsnivå.  

Etiska ställningstaganden 
Vid datainsamlingen och -hanteringen hade forskningsetiska aspekter ombesörjts enligt 
Vetenskapsrådets förslag om det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Förslaget konkretiserades i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I praktiken hade studiens missivbrev, som 
skickades ut tillsammans med webbenkäten, en framträdande roll för att förmedla och 
uppfylla dessa fyra krav. Missivbrevet fanns bifogat som Bilaga 1 i slutet av detta 
examensarbete.  
Enligt informationskravet borde undersökningsdeltagarna underrättas om syftet till studien. I 
missivbrevet stod det också om urvalsmekanismen och hur omfattande enkätundersökningen 
var. Deltagarna upplystes om studiens aktualitet om den kommande nya timplanen. Slutligen 
ombads deltagare att ta kontakt med undersökningens ansvarige på e-post om de hade frågor 
som rörde denna studie.  

Deltagare fick möjlighet att visa sitt samtycke att delta i undersökningen. Samtyckeskravet 
uppfylldes genom att det i missivbrevet stod tydligt att ifyllda, returnerade enkäter var i sig 
själv ett uttryck av samtycke.  

Konfidentialitetskravet var förenligt med personuppgiftslagen4 i det avseendet att de svar som 
deltagarna hade lämnat inte innehöll sådana personliga uppgifter att de kunde hänföras till en 

                                                
3 Källa: Skolinspektionen, e-post-kommunikation 13/3 2018. Statistiken gällde till och med januari 2018. 
4 Personuppgiftslagen (PUL) ersätts i skrivande stund av EU:s Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 
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Diagram 1. De deltagande lärarnas undervisningsämnen  
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fysisk person som var i livet. Deltagarna informerades om detta i missivbrevet tillsammans 
med försäkran att ingen annan hade tillgång till de returnerade enkäterna. Alla insamlade e-
postadresser raderades efter det andra påminnelsebrevet skickades till de skolenheter som inte 
hade svarat på enkäten.  

De insamlade uppgifterna användes enligt nyttjandekravet uteslutande för forskningsändamål 
i denna studie och deltagarna hade även underrättats om detta i missivbrevet. 

Vid de tillfällen när rektorn skickade enkäten vidare till en av skolans lärare skickades även 
missivbrevet automatiskt till läraren, så att individskyddskravet upprätthölls även vid 
vidarebefordran.  

Metoddiskussion 
Traditionellt har enkät varit mer lämpad för att undersöka faktasamband. Därmed är det inte 
uteslutet att samla in enkätsvar med öppnare karaktär. Johansson och Svedner (2006) menar 
dock att det finns vissa uppenbara svagheter med enkätundersökningar. Dessa svagheter kan 
delas in i fyra grupper: de fundamentala, enkättekniska, administrativa, och analytiska 
svagheterna.  
De fundamentala svagheterna är de problem som har med enkät som val av metod att göra. 
Johansson och Svedner (2006) menar att enkäter har varit föremål för överanvändning på 
grund av sin förrädiska enkelhet, även om frågeställningarnas natur förmodligen har krävt 
andra metoder som exempelvis intervjuer eller observationer. Intervjuer och observationer 
avslogs dock i denna studie för att den insamlade data annars riskerade att brista i variation 
och representativitet. Enkäter var ett medvetet val för att få en meningsfull mängd och 
mångfald, vilka försäkrades av den breda enkätspridningen.  

De enkättekniska svagheterna handlar om utformningen av enkäten. Problemet kan ligga i 
konceptualiseringen eller operationaliseringen (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, 
& Sverke, 2016). Med konceptualisering avses definition av viktiga begrepp i 
frågeställningarna medan operationaliseringen rör själva översättningen av begreppet till 
variabler som är mätbara av enkätfrågor. I detta avseende hade pilotundersökningen en 
väsentlig roll i att generera meningsfulla frågor som var möjliga att besvaras. Om frågorna 
upplevs som meningsfulla minimerar också risken för enkättrötthet och enkätbortfall, som är 
relaterade till de administrativa svagheterna.  

Potentiella problem kan även finnas på administrativ nivå vid enkätutdelningen 
och -insamlingen. Mycket av de problemen vid utdelning har med urval av informanter att 
göra. I denna studie måste enkäterna ha en avsevärd geografisk spridning. För att uppnå detta 
användes därför digitala enkäter. Informanter från hela landet nåddes via e-postadresser i 
Skolverkets databas. När det gäller enkätinsamling är det största problemet bortfall. Berntson 
et al. (2016) menar att det finns huvudsakligen två typer av bortfall – externa och interna. 
Externt bortfall betyder att informanterna inte alls svarar på de utskickade enkäterna, medan 
internt bortfall att informanterna hoppar över vissa frågor. Risken med bortfall är att den 
insamlade data inte kan med säkerhet relateras till urvalsgruppen. Undersökningen förlorar 
därmed sin validitet och reliabilitet. Den första avgörande faktorn som kan påverka det 
externa bortfallet för enkätundersökning är enligt Nulty (2008) huruvida enkäten är i pappers- 
eller webbformat. Nultys sammanställning av flera undersökningar visade att medan 
pappersenkäter hade en svarsfrekvens på 32,6 - 75,0 procent var motsvarande siffror mycket 
lägre för webbenkäter, som låg på 20,0 - 47,0 procent. Den skenbart smidiga, digitala 
insamlingsmetoden har minskat i effektivitet just på grund av sin explosionsartade popularitet 
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i vårt digitaliserade samhälle. Statistiken bekräftades av att även enkäter per telefon, via brev 
eller genom besök av välkända instanser som Ekot (Sveriges radios nyhetsredaktion) och SCB 
(Statistiska centralbyrån) hade bara en svarsfrekvens mellan 50 och 60 procent (Ekots 
redaktion, 2013). Därför vidtogs flera åtgärder för att minska det externa bortfallet, som 
exempelvis att göra enkäten mer koncis, mindre tidskrävande att besvara, med färre frågor 
som krävde fritext, påminnelser till informanter och ett genomtänkt missivbrev som vädjade 
om informanternas konstruktiva åsikter. Det interna bortfallet i denna studie minskades 
genom att i enkätfrågornas förinställning göra de flesta frågorna obligatoriska.  

Efter datainsamlingen är nästa steg bearbetning och analys. Det är i detta steg som enkäten 
riskerar att fallera med sina analytiska svagheter. Det är lätt att behandlingen av den 
insamlade data från enkätundersökningen enbart leder till en kartläggning av allmänna 
förhållanden som är av ringa vetenskapligt värde. För att undvika detta fanns det en hög 
medvetenhet vid sammanställningen att resultatet skulle användas på ett sätt för att svara på 
studiens frågeställningar.  

För att undersökningens resultat ska leda till meningsfulla slutsatser är det viktigt att säkra 
dess reliabilitet och validitet. Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet, med andra 
ord hur noggrann mätningen har varit, så att resultatet inte blir till bara av slumpen. Med 
validitet menas det att resultaten motsvarar det som man har för avsikt att undersöka 
(Johansson & Svedner, 2006). Återigen var pilotundersökningen viktig eftersom 
enkätfrågorna blev prövade, preciserade och förbättrade i både reliabilitet och validitet efter 
informanternas åsikter. En annan aspekt om dennas studies reliabilitet är huruvida resultatet 
påverkades av tiden, den enligt Berntson et al. (2016) så kallade test-retest-reliabiliteten. Ett 
av den här studiens huvudintressen är den nya stadieindelade timplanens effekt på 
kunskapskontinuitet. Eftersom varje stadium omfattar tre läsår är det rimligt att påstå att de 
riktiga konsekvenserna inte kan iakttas förrän tidigast tre år efter implementeringen. Under 
tiden är det naturligtvis möjligt för informanterna att ändra sina åsikter och därmed ändras 
studiens resultat också om undersökningen ska upprepas. Till råge på detta är det tänkt att den 
nationella timplanen ska successivt ändras ytterligare i fråga om hur undervisningstiden 
fördelas mellan olika ämnen som exempelvis matematik, idrott och elevens val. Allt detta gör 
att informanternas svar inte kan, på grund av själva ämnets natur, antas som tidsoberoende.  
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Resultat och analys 

Kunskapskontinuitet vid skolbyte 
En fungerande övergång vid skolbytet är enligt Skolverket (2014b, s. 6) en oumbärlig faktor 
för likvärdighet mellan skolor. Övergångar betyder alltid nya utmaningar för elever och det är 
skolans ansvar att se till att det fungerar så smidigt som möjligt. Idealt skall den mottagande 
skolans undervisning vara den omedelbara fortsättningen av den avlämnandes. Hur upplever 
rektorer och lärare elevernas kunskapskontinuitet vid skolbyte i verkligheten? I studien 
undersöks frågan genom två konkretiseringar: information om undervisningstid som den 
mottagande skolan får från den avlämnande skolan, samt elevernas kunskapsnivå efter 
skolbyte som rektorerna och lärarna upplever. Ur händelselogikens synvinkel är dessa två 
konkretiseringar externa determinanter som är direkt relevanta i undervisningssituationen 
(Lindblad, 1994). Resultatet påverkar tillsammans med rektorernas och lärarnas omdöme och 
epistemiska attityd hur skolans pedagogiska verksamhet, som exempelvis kompensatoriska 
åtgärder, ska utformas för att förbättra likvärdigheten.  

Enligt webbenkäten är det mindre än hälften av informanterna som har fått någon information 
om elevernas undervisningstid före skolbytet. Elevernas tidigare undervisningstid är med 
andra ord långtifrån rutininformation vid elevöverlämnandet. Detta är inte oväntat då den 
nationella timplanen som en konstitutionell ramfaktor (Lundgren, 1979) saknar 
avstämningstillfällen och det finns inte heller något krav på uppföljning av undervisningstid.  
Bristen på information om undervisningstid vid skolbyte är särskilt problematisk när man 
samtidigt kontrollerar hur elevernas kunskapsnivå upplevs av den mottagande skolan enligt 
Diagram 2. En betydande andel elever (37 procent) befinner sig på en lägre kunskapsnivå än 
den ordinarie undervisningen i den mottagande skolan.  

Ligger efter den 
ordinarie undervisningen 
i min skola (37 %)	

Ligger före den ordinarie 
undervisningen (3 %) 

Ligger på ungefär 
samma nivå som min 
skola (54 %)	

Vet ej (6 %)	

Diagram 2. Elevernas kunskapsnivå vid skolbyte, upplevd av rektor och lärare  
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Dessa två konkretiseringar visar även ett möjligt samband som inte varit uppenbart från 
början, nämligen att bland de informanter som uppger att deras elever ligger på ungefär 
samma nivå som skolans är det mycket vanligare att skolan inte får någon information om den 
tidigare undervisningstiden, medan de skolor som uppger att eleverna ligger efter skolans nivå 
får information om tidigare undervisningstid i mycket större utsträckning, som Tabell 1 visar:  

Tabell 1. Samband mellan information om tidigare undervisningstid och elevernas upplevda kunskapsnivå  

 

 

Får information om tidigare 
undervisningstid 

 

Får ej information om tidigare 
undervisningstid 

 

Totalt 

    Elever ligger före 
min skolas nivå 
 

0 5 5 

Elever ligger på min 
skolas nivå 22 57 79 

Elever ligger efter min 
skolas nivå 41 12 53 

Vet ej 2 6 8 

Totalt 65 80 N = 145 

Utifrån denna tendens kan det tolkas att information om elevernas tidigare undervisningstid 
inte riktigt fungerar som rutinupplysning vid övergångar, utan mer som en varningsmarkör för 
potentiellt svagare elever. Detta är problematiskt eftersom grundtanken med den nationella 
timplanen är att eleverna skulle få den garanterade minsta undervisningstiden. För att 
elevernas rättighet ska upprätthållas krävs kontinuerlig uppföljning av undervisningstiden för 
alla elever, inte bara för de svagare eleverna. Det ironiska är att syftet med den nationella 
timplanen egentligen är att främja likvärdigheten mellan skolor genom att homogenisera 
tidfördelningen, men på grund av brist på uppföljning har det istället fått en mer 
kompensatorisk karaktär (Skolverket, 2017) för de svagare eleverna som i det här fallet.  
Dessutom är det bara 5 (3 procent) av informanterna som tycker att deras elever ligger före 
den ordinarie undervisningen, vilket enligt regeringen har varit ett problem (UbU23 2016/17, 
s. 11).  

Påtagliga kunskapsluckor och bristande information om undervisningstid är därför bevisade 
och det är den verklighet, de externa determinanterna, som studiens informanter får handskas 
med. Enligt von Wright (1983) är det nu upp till aktörerna att agera enligt sin inre logik för att 
hitta lösning till problematiken. Det mest akuta uppdraget är att eleverna, trots 
kunskapsluckorna vid skolbyte, ska nå undervisningsmålen och det första steget i den inre 
logiken är därför pedagogisk kartläggning.  

Pedagogisk kartläggning 
Kartläggningsåtgärder behövs för att ta reda på omfattningen av kunskapsluckorna – i vilka 
förmågor och kunskapsområden det uppstår brist. Därför undersöks den mottagande skolans 
rutin för pedagogisk kartläggning vid skolbyte. Den självklara frågan är först om 
kartläggningen bedrivs, och om svaret är ja, på vilka sätt.  
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Enligt resultatet kartlägger 112 (77 procent) av de 145 svarande skolenheterna elevernas 
kunskapsnivå i varierande uträckning vid skolbyte. Det är svårt att precisera vad som skiljer ”i 
stor utsträckning” från ”i liten utsträckning”, då det kan ha handlat om antalet elever som får 
sina kunskaper kartlagda men även djupet av kartläggningsåtgärderna. 

Det som enligt Tabell 2 är iögonfallande är att 23 skolenheter (16 procent) varken fått 
information om elevernas tidigare undervisningstid eller bedriver någon form av 
kunskapskartläggning. I praktiken kan detta bara betyda att pedagogerna i dessa skolor inte 
har möjlighet att veta något om elevernas kunskapsnivå förrän undervisningen i skolan 
påbörjats. När dessa informanters upplevelse av deras elevers kunskapsnivå kontrolleras visas 
det enligt Tabell 3 att 18 av de 27 skolor som inte bedriver pedagogisk kartläggning medger 
att eleverna upplevs som att de ligger efter skolans nivå. Med andra ord finns det ett betydligt 
antal skolenheter som står i totalt mörker när det gäller elevernas bristande 
kunskapskontinuitet på grund av avsaknad av information om undervisningstid och 
pedagogisk kartläggning, detta trots att de flesta skolorna verkar inom ramen av den 
nationella timplanen och andra styrdokument för att se till att eleverna får sin beskärda del av 
undervisningstid och uppnår kunskapsmålen.   

Tabell 2. Samband mellan information om tidigare undervisningstid och kunskapskartläggning  

 

 

Får information om 
tidigare undervisningstid 

 

Får ej information om 
tidigare undervisningstid 

 

Totalt 

	

    	
Kartläggning i stor 
utsträckning 

32 21 53 
	

Kartläggning i liten 
utsträckning 26 33 59 	

Ingen kartläggning 4 23 27 	

”Vet ej” 3 3 6 	

Totalt 65 80 N = 145 	

Tabell 3. Samband mellan elevernas upplevda kunskapsnivå och kunskapskartläggning  

 Elever ligger före 
min skolas nivå 

Elever ligger på 
min skolas nivå 

Elever ligger efter 
min skolas nivå 

Vet ej Totalt 

Kartläggning i stor 
utsträckning 

0 34 17 2 53 

Kartläggning i liten 
utsträckning 0 40 16 3 59 

Ingen kartläggning 4 4 18 1 27 

Vet ej 1 1 2 2 6 

Totalt 5 79 53 8 N = 145 

Kartläggning i stor utsträckning är ett klart vanligare val bland de skolenheter som fått 
information om tidigare undervisningstid (32 av 65, 49 procent) enligt Tabell 2. Trots att det 
inte framgår från enkäten någon orsaksrelation mellan dessa två parametrar är det ändå 
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möjligt att de har ett samband. Information om elevernas tidigare undervisningstid kan med 
andra ord vara en bidragande faktor för den mottagande skolan att bedriva mer omfattande 
och systematisk kunskapskartläggning vid skolbyte.  
Informanternas svar om kartläggningsåtgärdernas metoder tematiseras och kategoriseras 
nedan i Tabell 4:  

Tabell 4. Kategorisering av kartläggningsåtgärder  

Typ av kartläggningsåtgärd Förklaring 
  
1. Test och screening  Elevens kunskapsnivå mäts och kartläggs med hjälp av diagnostiskt material. 

2. Dokumentation Dokumentation från den avlämnande skolan.  

3. Lärarnas didaktiska arbete Kartläggningen sker under undervisningens gång.  

4. Specialpedagogiska insatser Utredning, extra anpassning och särskilt stöd.  

5. Samtal med elever I intervjusamtal undersöks elevens tidigare skolerfarenhet. 

Med test och screening används ett brett urval av material, allt från tidigare nationella prov 
och tillhörande bedömningsmaterial, till andra kunskapstest, diagnostiska material som DLS5, 
Läskedjor, LS6 samt motsvarande material som läromedelsföretag tillhandahåller, som till 
exempel Tummen upp! från Liber, Mattecirkeln från Natur och Kultur.  

Dokumentationen från den tidigare skolan är mestadels digitaliserad. Den avlämnande skolan 
registrerar information om eleven och hens betyg i olika webbaserade lärportaler som 
exempelvis IST Lärande och Dexter. Informationsöverlämningen sker även muntligt och 
skriftligt i form av olika resultatsammanställningar, kunskapsmatriser och andra dokument. 
Ansvaret för att dokumentera ligger på flera olika aktörer som lärare, mentorer, elevhälsa och 
specialpedagog.  
Lärarna kartlägger elevernas kunskapsnivå också med hjälp av egna erfarenheter, formativ 
undervisning och bedömningar. Detta arbetssätt syns exempelvis hos lärarna som undervisar i 
engelska och svenska som andraspråk. Som en av informanterna formulerar är det ”en 
parallell process i vilken behov och utredning följer varandra” [2]. Arbetssättet kan utgöra en 
naturlig övergång till andra kartläggningsåtgärder som till exempel specialpedagogik, 
beroende på elevernas profil och andra kartläggningsresultat.  

Om lärare upplever att eleverna ligger före eller efter i specifika ämnen gör specialpedagog 
olika screeningar och utredningar. Nyanlända elever testas ofta av speciallärare eller 
specialpedagog för att avgöra om hen behöver undervisning i Svenska som andraspråk. Ibland 
görs kartläggningar först efter man sett svårigheter hos eleverna. Elever som byter skola mitt i 
terminen och vars skolgång kan ha varit oregelbunden, eller elever som enligt tidigare 
dokumentation har haft svårigheter, får gå några dagar hos specialpedagog för att lära känna 
skolan men också för att skolan ska få möjlighet att lära känna eleven, skapa trygghet och 
snabbt få grepp om elevens förmågor.  

                                                
5 Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. 
6 Reviderade klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet.  
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Till sist finns det även skolenheter som ordnar samtal med eleverna och deras vårdnadshavare 
för att ta reda på elevernas tidigare skolerfarenhet.  

Alla informanter som har förklarat sina kartläggningsåtgärder använder en kombination av de 
nämnda metoderna. Vissa av dessa åtgärder, som tidigare dokumentation och lärarnas 
didaktiska arbete ingår i det rutinmässiga, dagliga skolarbetet som utförs för alla elever 
oavsett om de nyligen bytt skola eller inte, medan test och screening, samtal med elever men 
främst inblandning av specialpedagoger, är enligt informanterna speciellt riktade mot elever 
vid skolbyte eller elever med tydliga specialpedagogiska behov:  

[1] Betyg lämnas. I samtal undersöks elevens tidigare skolerfarenhet. Elever som byter mitt i terminen 
och vars skolgång kan ha varit oregelbunden eller elever som haft svårigheter, går några dagar hos 
specialpedagog för att lära känna skolan och för att vi ska lära känna eleven, skapa trygghet och 
snabbt ska få grepp om elevens förmågor.  

[2] Ämneslärare och specialpedagog använder de normala verktygen och i olika omfattning kopplat till de 
behov vi upplever att en elev har. Det är en parallell process i vilken behov och utredning följer 
varandra.  

[3] Vi är en speciell skola dit elever kommer från både Sverige och Finland och det görs en kartläggning i 
språkliga kunskaper i svenska och finska. 

Detta visar komplexiteten i hur skolorna anpassar sig både för det dagliga skolarbetet och för 
den mer avvikande situationen där elever byter skola eller har något uttryckliga behov. 
Variationer och kombinationer känner inga gränser. Sedan ger resultatet också bevis på att 
timplanens egenskaper som en konstitutionell ramfaktor faktiskt kan påverka utformningen av 
den pedagogiska verksamheten. En timplan som inte innehåller avstämningstillfällen gör att 
information om undervisningstid brister och detta enligt studiens resultat är relaterat till att 
pedagogisk kartläggning bedrivs i mindre utsträckning. Utan pedagogisk kartläggning är det 
svårt att anpassa undervisningen efter elevens behov, särskilt vid skolbyte. Detta för 
onekligen tanken till att flera studier som Rockoff och Lockwood (2010), Hanushek et al. 
(2004) och Böhlmark och Holmlund (2014) menar att skolbyte har negativ påverkan på 
elevernas prestation.  

Skolans kompensatoriska åtgärder 

I studiens teoretiska bakgrund har det diskuterats om den nationella timplanens tidsreglerande 
funktion som en konstitutionell ramfaktor för att upprätthålla likvärdighet mellan skolor, och 
detta sker genom antagandet att det finns ett samband mellan undervisningstid och 
måluppfyllelse (UbU23 2016/17), och även mellan måluppfyllelse och likvärdighet. 
Undervisningstid är dock inte ensam om att påverka måluppfyllelse. För att överbrygga 
kunskapsluckor vid skolbyte och öka måluppfyllelse vidtar skolorna också olika 
kompensatoriska åtgärder. I den mest ideala situation hjälper de kompensatoriska åtgärderna 
alla elever att nå de lägsta kunskapskrav som kursplanerna anger. På det sättet bidrar 
åtgärderna också till en annan definition av likvärdighet, nämligen likvärdighet mellan elever 
inom samma skola. Enligt Diagram 3 svarar 115 (79 procent) informanter att eleverna i viss 
mån haft möjlighet att ta igen det missade undervisningsinnehållet.  
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När eleverna ska ta igen tidigare missad undervisning är tiden åter en viktig faktor. Tabell 5 
visar att majoriteten av informanterna, 50 av 57 (88 procent) i gruppen ”elever tar igen i stor 
utsträckning” och 48 av 58 (83 procent) i gruppen ”elever tar igen i liten utsträckning”, tycker 
att antalet undervisningstimmar under det innevarande läsåret har varit rimligt. Alla 
kompensatoriska åtgärder tar givetvis sin tid på ett och annat sätt men trots det upplevs 
undervisningstiden som optimal. Detta betyder att de kompensatoriska åtgärderna måste ha 
ägt rum inom den tillgängliga tidsramen möjliggjord av schemat och timplanen.  

Tabell 5. Samband mellan upplevd undervisningstid och möjlighet att ta igen missad undervisning  

 För mycket 
undervisningstid 

Rimlig 
undervisningstid 

För lite 
undervisningstid 

Vet ej Totalt 

Elever tar igen i stor 
utsträckning 

2 50 4 1 57 

Elever tar igen i liten 
utsträckning 0 48 5 5 58 

Elever tar ej igen 0 7 5 7 19 

Vet ej 0 4 0 7 11 

Totalt 2 109 14 20 N = 145 

De kompensatoriska åtgärderna kan analyseras i förhållande till skolans tidsstyrning. För det 
första kan åtgärderna ske inom den befintliga tidsramen i skolschemat utan tidspåbyggnad, 
dock med kvalitativa, pedagogiska modifikationer i de aktiviteter som eleverna deltar i, såsom 
byte till en annan undervisningsgrupp, riktade läxor, separata uppgifter, studiestuga/-verkstad, 
ämneslärarnas extra anpassning, stödundervisning med hjälp av speciallärare och resurslärare, 
elevens val, ämnesövergripande undervisning och anpassat studiematerial. En annan kategori 
är att elever spenderar extra tid på de kompensatoriska åtgärderna. Det ordinarie skolschemat 
och bakomliggande timplanen ändras dock inte även om den kvantitativa, effektiva 

Ja, i stor utsträckning 
(40 %) 

Nej (13 %) 

Ja, bara i liten 
utsträckning (39 %) 

Vet ej (8 %) 

Diagram 3. Möjlighet att ta igen missat undervisningsinnehåll från förra läsåret  
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inlärningstiden för eleverna egentligen ökat. Extra tid för läxläsning och extra 
bedömningstillfällen, lovskola, eftermiddagsskola, resurstid utanför de ordinarie lektionerna 
och extra lektionspass hör exempelvis hit. Den sista kategorin går ut på att skolan till och med 
anpassar sin tidsstyrning till elevernas behov, till den grad att eleverna får en anpassad 
timplan och individuellt utformat schema för att hinna ikapp undervisningen. Det här 
tillvägagångsättet innefattar med andra ord både kvalitativa och kvantitativa ändringar i 
tidsstyrningen. Det finns även alternativa lösningar som inte passar in i kategorierna ovan. I 
vissa språkämnen nämns det exempelvis att eftersom ämnets centrala innehåll huvudsakligen 
består av olika språkliga förmågor görs inga speciella justeringar i undervisningen, utan man 
fortsätter att träna de olika förmågorna. Andra informanter menar att extra tid utöver den 
ordinarie skoltiden inte erbjuds av skolan. Eleverna blir underrättade om detta och får ta större 
eget ansvar för måluppfyllelse. Enligt vissa informanter blir elevernas vårdnadshavare 
underrättade om kunskapsluckorna så att eleverna eventuellt får extra hjälp hemifrån. I Tabell 
6 sammanfattas den myriad av kompensatoriska åtgärder i undersökningen.  

Tabell 6. Kompensatoriska åtgärder klassificerade i förhållande till tidsstyrning 

Typ av kompensatorisk åtgärd  Förklaring Exempel 
   
Kvalitativ anpassning  
 

Samma tidsram med pedagogiska 
modifikationer. Undervisning bedrivs 
på annat sätt.  

Annan undervisningsgrupp   
Andra läxor  
Anpassat studiematerial 
Studiestuga/-verkstad  
Extra anpassning vid undervisning 
Stödundervisning av speciallärare  
Elevens val  
Ämnesövergripande undervisning  
 

Kvantitativ anpassning  Samma timplan och skolschema. 
Extra tid läggs på för åtgärder.  
 

Lovskola 
Eftermiddagsskola 
Extra tid för läxläsning  
Extra bedömningstillfällen 
Extra lektionspass 
Resurstid utöver ordinarie tid 
 

Både kvantitativ och kvalitativ 
anpassning  

Anpassad timplan och skolschema.  Speciellt schema 
Anpassad studiegång 
Anpassad timplan 

   

De kompensatoriska åtgärder som informanterna nämner är inte ömsesidigt uteslutande. I 
många fall använder en och samma skolenhet flera olika åtgärder. En vanlig kombination är 
att skolan erbjuder såväl kvalitativa som kvantitativa anpassningar inom timplanens och 
skolschemats tidsram. Extra tid läggs på men de betraktas inte som ordinarie 
undervisningstid. Elevens val, ett ämne med sin tilldelade tid enligt den nationella timplanen 
och schemat, kan exempelvis samexistera med eftermiddagsskola med extra tid för läxläsning, 
som sker utanför den schemalagda undervisningstiden. På det sättet brukar var och en den tid 
hen behöver för att nå de uppsatta kunskapskraven. De 98 skolenheter som enligt Tabell 5 
upplever att deras elever lyckas i stor eller liten utsträckning ta igen missad undervisning 
inom en tidsram med rimlig undervisningstid har med andra ord lyckats att balansera tiden 
mellan kvalitativa och kvantitativa anpassningar.  
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Att skolan anpassar skolschemat för eleverna utifrån timplanelös undervisning är relativt 
ovanligt. Detta kräver trots allt att skolan ansöker om dispens från den nationella timplanen 
hos Skolinspektionen, under villkoret att eleverna fortfarande ges de förutsättningar för att nå 
ämnenas kunskapskrav. Som framgått tidigare är det enligt Skolinspektionens statistik och 
denna studies resultat enbart cirka 6-7 procent av landets grundskoleenheter som bedriver 
timplanelös undervisning. Vissa av dessa informanter förklarar sina speciella omständigheter:  

[4] De flesta i vår skola kommer till oss just för att de haft svårigheter i tidigare skola. Många elever läser 
enligt anpassad timplan, studiegång och får då extra undervisningstid till andra ämnen. De elever som 
läser alla ämnen erbjuds också extralektioner vid behov.  

[5] Ca 50 % av eleverna har kunskapsluckor. Läraren arbetar med grundkunskaper med dessa elever men 
utmanar de andra. Även omstrukturering av schema, anpassad timplan.  

En informant nämner att eleverna haft svårigheter i den tidigare skolan, och en annan att 
kunskapsluckor upplevs som stor – 50 procent jämfört med genomsnittet i undersökningen på 
37 procent, enligt Diagram 2. Det är med andra ord de speciella pedagogiska skälen som 
föranlett timplansanpassning som en kompensatorisk åtgärd. En annan iakttagelse är som det 
redan tidigare beskrivit att flera olika kompensatoriska åtgärder oftast bedrivs parallellt med 
anpassad timplan, som extralektioner vid behov och lärarnas extra anpassningar.  

Vissa kompensatoriska åtgärder är ämnesspecifika. Det centrala innehållet i NO- och 
SO-ämnen har till exempel oftast tydligt avgränsade arbetsområden och de kompensatoriska 
åtgärderna kan då uttryckas som i nedanstående kommentarer:  

[6] Ett område i t.ex. NO eller SO kan lösas på extra tid, extra pass. Erbjuds organiserad tid på skolan en 
gång i veckan. 

[7] Några extra uppgifter på det centrala innehåll som en elev inte behärskar [i matematik].  

I andra ämnen, främst språkämnen, vars centrala innehåll är uppbyggt kring språkliga 
förmågor kan kompensatoriska åtgärder vara mindre påtagliga, med resonemang att 
kunskapsluckorna ändå överbryggas genom att jobba med helheten och samma innehåll, om 
än med kvalitativa anpassningsåtgärder:  

[8] Kan anpassa vissa moment men eftersom vi jobbar mot förmågor är det där vi lägger fokus. 

[9] Tas igen som helhet och förmågor, fokus i det istället. 

13 procent av skolenheter erbjuder inga kompensatoriska åtgärder alls. Det var möjligt att 
vissa informanter tolkat de åtgärder som hamnar utanför den ordinarie, schemalagda 
undervisningens tidsramen som ”icke-åtgärder”, även om de kan klassificeras som 
kvantitativa kompensatoriska åtgärder i Tabell 6: 

[10] Vi har eftermiddagsskola och lovskolor för elever, som behöver extra tid och/eller stöd för skolarbetet. 
Eventuell missad tid tas inte igen. Eleverna arbetar för att nå kravnivåerna i ämnena. 

De kompensatoriska åtgärderna syftar till att hjälpa alla elever att uppfylla kunskapsmål, och 
som det visas i resultatet sker de bara med få undantag utan att påverka det ordinarie 
skolschemat. Detta är märkligt eftersom det ordinarie skolschemat, som delvis är en 
representation av den nationella timplanen på lokal nivå, självklart borde också ha 
måluppfyllelse och likvärdighet som mål. Tid för kompensatoriska åtgärder må vara olika för 
olika elever (Carroll, 1989), men skolschemat behöver rimligen inkludera en tidsmarginal just 
för åtgärderna. Att de kompensatoriska åtgärderna inte sker inom skolschemats tidsram 
antyder att tidsstyrningen inte tar hänsyn till måluppfyllelsen. Redan här skymtas de 
motsägelsefulla aspekterna i begreppet likvärdighet: ställda mot varandra är en strikt 
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tidsstyrning och individuell måluppfyllelse, en tidsreglerad resursåtgång mot ett 
kompensatoriskt undervisningssätt (Dahlstedt, 2007). Det enda som är säkert är att alla 
åtgärder för att hjälpa elever mot måluppfyllelse är djupt påverkade av skolans lokala 
tidsstyrning som resultatet i detta avsnitt har visat. Sedan handlar det om vilka principer tiden 
borde fördelas efter, vilket är mer en fråga om rektorernas och lärarnas inre logik (von 
Wright, 1983).  

Timplanens och skolschemats effekt i verkligheten 
Tid är en viktig resurs både för elevens inlärning och skolans pedagogiska verksamhet. Den är 
som Carroll (1989) uttrycker en ram för undervisningssituationen. Den tid som varje elev 
behöver, den tillgängliga undervisningstiden och den tid som eleven är villig att ägna sig åt 
inlärningen har direkt påverkan på undervisningens utslag. Men som timplan är tiden också en 
konstitutionell ramfaktor (Lundgren, 1979), en reglerad parameter från staten, vars krav på 
minsta undervisningstid omsätts i praktiken till skolscheman i varje enskild skolenhet. Den 
nationella timplanen är en viktig utgångspunkt i tidsstyrningen för de skolenheter som deltar i 
denna undersökning, eftersom endast 6 procent av dem bedriver timplanelös undervisning. 
När en ny, stadieindelad nationell timplan införs kommer undervisningens villkor därför 
också att ändras. Hur uppskattar rektorer och lärare den nya timplanens effekt i skolan, 
särskilt när det angår likvärdighet? För att besvara denna fråga är det rimligt att först 
undersöka åsikterna om den nuvarande undervisningens timplans- och schemaenlighet.  
En subtil skillnad mellan timplansenlighet och skolschemaenlighet är att den förstnämnda är 
direkt bunden till skollagen, såvida vederbörande inte har fått dispens från Skolinspektionen. 
En grundskoleenhets fördelning av undervisningstid är således antingen timplansenlig eller 
inte, inom avstämningsperiodens ram. Skolschemaenlighet är å andra sidan närmare bunden 
till lärarnas och elevernas vardag, även om det ofta är skolans huvudman eller rektor som 
bestämmer om schemat ovanifrån. Att skolschemat inte kan följas till punkt är inte olagligt, 
utan mer en verklighet vars konsekvens på undervisning är mycket mer påtaglig.  

I studien råder det en stark konsensus om betydelsen av timplansenlighet och 
skolschemaenlighet. Majoriteten, 70 procent av informanterna anser timplansenlighet och 
skolschemaenlighet som mycket viktiga (grad 5 av 5 i åsiktsskalan) – att eleverna verkligen 
ska få den stadgade minsta undervisningstiden. De fåtal, under 5 procent informanter som 
tycker att timplansenlighet är relativt oviktig (grad 1 och 2 av 5 i åsiktsskalan) kan möjligen 
tillskrivas de skolenheter som inte bedriver sin undervisning enligt den nationella timplanen.  

Undervisningstid är väsentlig, men inte helt utslagsgivande för elevens studieresultat, även 
om timplansenlighet och skolschemaenlighet värderas högt. Bara en tredjedel av 
informanterna tycker att undervisningstiden är helt avgörande för elevernas studieresultat 
(grad 5 av 5 i åsiktskalan). Merparten (54 procent) tilldelar undervisningstid en vikt på 4 av 5 
i åsiktsskalan. Detta tyder på att rektorer och lärare tycker att det finns andra faktorer som kan 
påverka elevernas studieresultat avsevärt.  

Skolschemaläggningen kan påverkas av olika aktörer och ramfaktorer. Om skolschemat läggs 
uteslutande med utgångspunkt från timplanens begränsningar är tidsstyrningen 
centraldikterad. Det skulle vara intressant att undersöka det motsatta förhållandet, nämligen 
om lärarna och eleverna, de som är direkt inblandade i undervisningen, har möjlighet att 
påverka tidsstyrningen. En tidsstyrningsform som utgår från elevens behov med 
måluppfyllelse i sikte är i sig inte något nytt. Statens försök med timplanelös undervisning 
mellan år 2000 och 2007 är ett tydligt exempel. Men detta gäller trots allt bara en minoritet av 
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skolorna. Premissen för skolschemaläggning är annorlunda för de skolor som lyder under 
timplanen. Enligt Diagram 4 har den nationella timplanen en övervägande roll i tilldelningen 
av undervisningstid. Nästan alla informanter anser att den nationella timplanen påverkar 
tidsstyrningen i mycket stor utsträckning. Ingen av de 145 informanterna anger att den 
nationella timplanen inte spelar någon roll för tidsstyrningen. Anledningen är förmodligen att 
även de skolor som har tillstånd att bedriva timplanelös undervisning måste se till att den 
totala undervisningstiden under grundskolans nioåriga skolgång blir minst 6 890 timmar. 
Någon fullkomlig befrielse från den nationella timplanen är det därför inget tal om.  

 

 

De näst viktigaste grupperna som påverkar tidsstyrningen är skolans huvudman och rektor, 
anser cirka hälften av informanterna. Ibland är det just så att huvudmannen gjort ett aktivt 
pedagogiskt val som kan påverka eller motivera tidsstyrningen:  

[11] Montessoripedagogiken. 

[12] Som Freinetskola tycker vi att de estetiska ämnena får ta mer plats. 

Huvudmännen eller rektorerna har dessutom möjlighet att påverka tidsstyrningen genom att 
utnyttja det fria handlingsutrymme som finns i timplanen, som till exempel skolans val:  

[13] Skolans val att vi har profilklasser. 

[14] Skolans val. Det är 600 timmar och man lånar tid från andra ämnen utom kärnämnen till detta. Om 
skolan nyttjar skolans val så påverkar det i stor utsträckning undervisningstiden. 

Elevens val kan fungera som en kompensatorisk åtgärd för de elever som vill det, och ämnet 
kan därför betraktas som en variabel i tidsstyrningen i liten utsträckning. Annars påverkar 
lärarnas, elevernas och vårdnadshavarens önskemål inte alls eller bara i liten utsträckning 
tidsstyrningen. Det finns dock undantag där elevens behov och måluppfyllelse påverkar 
tidsstyrningen:  

[15] Vi har under många år ansökt om att få ha timplanelös undervisning i kommunen och det har medfört 
att man kan anpassa utifrån behov. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nationella timplanen 

Huvudmannens önskemål 

Rektorns önskemål 

Lärarens/lärarnas önskemål 

Elevernas önskemål 

Elevernas val (ämnet) 

Vårdnadshavarens önskemål 

Andel (%) informanter 

Diagram 4. Olika aktörers påverkan på tidsstyrning i skolan 

Inte alls I liten utsträckning I stor utsträckning Vet ej 
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[16] Vi försöker utgå från måluppfyllelse och behov istället för tidstänk. Vi har timplanelös skola.  

[17] De förutsättningar i elevernas måluppfyllelse styr hur mycket tid vi behöver lägga i de olika ämnena. 

Timplanelös undervisning verkar här vara ett motiv för tidsstyrning med utgångspunkt från 
behov och måluppfyllelse. En tolkning är därför att de skolor som verkar inom den nationella 
timplanen har jämförelsevis mindre utrymme att styra tiden enligt lärarnas och elevernas 
önskemål. Detta utrymme borde teoretiskt sett minska ytterligare i takt med att tidsstyrningen 
blir mer centraldikterad. Enligt denna logik skulle den nya stadieindelade nationella timplanen 
därför strypa möjligheten för att styra undervisningen utifrån måluppfyllelse och elevernas 
behov. Resultatet i Tabell 7 visar dock ett mer komplicerat förhållande, när informanternas 
förväntningar om måluppfyllelse undersöks i samband med elevernas kunskapsluckor vid 
skolbyte.  

Tabell 7. Samband mellan elevernas upplevda kunskapsnivå och timplanens tilltänkta effekt på måluppfyllelse  

 Elever ligger före 
min skolas nivå 

Elever ligger på 
min skolas nivå 

Elever ligger efter 
min skolas nivå 

Vet ej Totalt 

Måluppfyllelse 
förbättrad 

0 8 34 2 44 

Måluppfyllelse 
oförändrad 3 68 17 5 93 

Måluppfyllelse 
försämrad 2 3 2 1 8 

Totalt 5 79 53 8 N = 145 

Överlag är det knappt en tredjedel, 44 av 145 informanter, som tror på förbättrad 
måluppfyllelse efter införandet av den nya timplanen. En mer nyanserad analys visar dock att 
de informanter som upplever påtagliga kunskapsluckor hos eleverna tenderar också att vara 
mer positiva om den nya timplanens effekt i måluppfyllelse (34 av 53, 64 procent). Bland de 
informanter som inte upplevt kunskapsluckor är den dominerande opinionen att 
måluppfyllelsen inte kommer att påverkas (71 av 84, 85 procent). Det finns med andra ord ett 
starkt samband mellan elevernas kunskapsluckor och åtminstone hoppet om lindringen av 
problematiken med en mer reglerad timplan. 	

Det är lätt att tro att måluppfyllelse och likvärdighet går hand i hand med varandra, men 
informanternas attityd mot den nya timplanens effekt i likvärdighet är betydligt mer positiv än 
i måluppfyllelse. Enligt Tabell 8 tror drygt hälften av informanterna (82 av 145, 57 procent) 
på ökad likvärdighet med den nya timplanen. Denna gång finns det inte heller någon markant 
variation i resultat i förhållande till informanternas upplevelse om elevernas kunskapsnivå. 
Detta betyder att informanternas upplevelse om måluppfyllelse och likvärdighet är olika. 
Likvärdighet visar sig vara ett mer komplext begrepp än måluppfyllelse. 	
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

En stadiereglerad timplan 

Mer detaljerade kursplaner 

Fler nationella prov 

Tidigare betyg 

Andel (%) informanter 

Diagram 5. Olika utbildningspolitiska besluts effekt på likvärdighet 

Minskar likvärdighet Ingen effekt Ökar likvärdighet Vet ej 

Tabell 8. Samband mellan elevernas upplevda kunskapsnivå och timplanens tilltänkta effekt på likvärdighet  

 Elever ligger före 
min skolas nivå 

Elever ligger på 
min skolas nivå 

Elever ligger efter 
min skolas nivå 

Vet ej Totalt 

Likvärdighet 
förbättrad 

0 45 33 4 82 

Likvärdighet 
oförändrad 2 28 15 3 48 

Likvärdighet 
försämrad 2 4 2 0 8 

Vet ej 1 2 3 1 7 

Totalt 5 79 53 8 N = 145 

Likvärdighet påverkas inte uteslutande av tidsstyrningen i skolan, utan även av en rad andra 
utbildningspolitiska åtgärder, som Diagram 5 visar. Dessa åtgärder handlar inte helt oväntat 
om motsättningen mellan centraliseringen och decentraliseringen av utbildningssystemet, som 
varit debattämnet om huruvida likvärdigheten påverkas (Broady et al., 2000). Mer 
detaljerande kursplaner kan till exempel enligt drygt hälften av informanterna bidra till ökad 
likvärdighet. Å andra sidan kommer fler nationella prov och tidigare betyg inte att ha någon 
större effekt på likvärdigheten, medan vissa tycker till och med att dessa åtgärder kommer att 
minska likvärdigheten. 	

Informanternas kommentarer ger ytterligare djupare inblick i frågan om timplanens 
förhållande till likvärdighet. Det blir också uppenbart att likvärdighet är ett ideal som rör 
utbildningssystemets alla individuella aktörer. Den kan tolkas som en sorts jämlikhet mellan 
skolor men också att alla elever ska ha rätt till att åstadkomma måluppfyllelse. För att uppnå 
en likvärdig skola måste utbildningssystemet ses över i alla detaljer, från central lagstiftning 
till lokala undervisningssituationer. I denna studie handlar informanternas åsikter om 
likvärdighet allt från centralstyrning och timplan [18]-[19], läromedel [20], huvudmannaskap 
[21]-[25], bedömning [26]-[27], skolschema [28], lärarbrist [29]-[30] och tidigare pedagogisk 
kartläggning [31] till kollegialt samarbete [32]: 	
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[18] Mer styrning skapar inte bättre skola. 

[19] Kunskapskraven kräver olika mängder undervisning för olika elever. Styrd timplan gagnar ingen. 

[20] Att Skolverket kontrollerar och rekommenderar läromedel och andra undervisningsmaterial. 

[21] Om skolan förstatligades skulle likvärdigheten gynnas oerhört eftersom det idag finns många 
huvudmän som inte klarar sitt uppdrag.  

[22] Jag tror att staten som huvudman istället för kommuner skulle öka likvärdigheten inom den svenska 
skolan. 

[23] Ett förstatligande av skolsystemet och en lärarutbildning där lärare också kan bli forskningsbehöriga 
(som i exempelvis Finland). 

[24] Avskaffa det fria skolvalet och möjligheten att ta ut vinst ur friskolor.  

[25] Inga friskolor, eftersom de ökar segregationen. Friskolan i vår kommun följer inte timplanen i t ex 
NO, men det tycker jag att de borde. 

[26] Centralprov. 

[27] Nationella prov behövs men inte i den utformningen som idag. Det är en alldeles för tidskrävande 
administration. 

[28] Jag anser dessutom att man bör se över hur alla olika aktiviteter som t.ex. julpyssel, temadagar, 
friluftsdagar ska tas från olika ämnen. Som det är nu så kan det drabba ämne väldigt olika beroende på 
vad som ligger på schemat. 

[29] Styrning av antalet lärare per elev och antalet lektioner en lärare ska genomföra per vecka. 

[30] Tillgång till utbildade pedagoger är viktigast. Se till att bristen på lärare täcks upp snarast. 

[31] Att lärare på lägre stadier gör bedömningar av sina elever, så att man tidigt fångar upp elever som 
behöver extra stöd. 

[32] Tror att det behövs mycket diskussioner kring tolkning och samsyn kring undervisning och 
betygsättning.  

Kort och sammanfattningsvis visar undersökningens resultat att mer än var tredje informant 
medger att kunskapsluckor vid skolbyte är ett existerande problem, vilket sammanfaller med 
statens motiv att införa en mer preciserad timplan (UbU23 2016/17, s. 7). En försvårande 
omständighet är den bristfälliga informationen om undervisningstid vid skolbyte. Detta kan 
ses som en konsekvens av den nuvarande timplanens avsaknad av avstämningstillfällen 
(UbU23 2016/17, s. 11). När informationen finns handlar det förmodligen om varning för 
speciellt svaga och utsatta elever. Att elever ligger före den mottagande skolans undervisning 
sker bara i mycket begränsad utsträckning.  
Kunskapskartläggning förekommer hos tre fjärdedelar informanter, men samtidigt famlar 
nästan var femte informant i blindo, utan vare sig information om tidigare undervisningstid 
eller kartläggningsåtgärd. Detta är knappast optimalt med tanke på det stora antalet elever 
som byter skola någon gång under grundskolans nioåriga skolgång (Skolverket, 2010).  De 
vanligaste metoderna för pedagogisk kartläggning är test och screening, tidigare 
dokumentation, lärarnas didaktiska arbete, specialpedagogiska insatser och samtal med elever. 
Det finns ett samband mellan information om tidigare undervisningstid och kartläggningens 
utsträckning, vilket kan vara ett indicium på att information om tidigare undervisningstid 
fungerar som en varningssignal för svagare elever. Det kan också tolkas som att bristen på 
information om undervisningstid på grund av timplanens avsaknad av avstämningstillfällen 
möjligen gör att skolan blir mindre angelägen att utöva kunskapskartläggning, vilket på sikt 
påverkar de kompensatoriska åtgärderna, måluppfyllelse och likvärdighet negativt.  
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Majoriteten av informanterna vidtar kompensatoriska åtgärder i olika utsträckningar för att 
överbrygga kunskapsluckor, vilket enligt von Wrights teori om händelselogik (1983) kan ses 
som en inre logik enligt vilken rektorer och lärare agerar. Tiden spelar roll i åtgärderna och 
disponeras olika beroende på åtgärdernas natur. De kvalitativa åtgärderna innebär anpassade 
pedagogiska aktiviteter med oförändrat skolschema och används till exempel i språkämnen 
vars centrala innehåll handlar om de olika språkliga förmågorna. De kvantitativa aktiviteterna 
bedrivs på extra tid utöver det vanliga skolschemat och är vanliga bland de ämnen med mer 
välavgränsade arbetsområden som exempelvis SO- och NO-ämnen. Oftast verkar de 
kvalitativa och kvantitativa åtgärderna parallellt. Även timplanelös undervisning förekommer, 
men för detta krävs ett speciellt tillstånd från Skolinspektionen. Det råder tvekan om 
likvärdighet och måluppfyllelse egentligen gynnas av timplanelös undervisning eller en mer 
preciserad nationell timplan, som i sin tur avslöjar begreppet likvärdighets motsägelsefulla 
egenskaper (Dahlstedt, 2007).  
Tidsstyrning i skolan dikteras starkt av den nationella timplanen. Timplans- och 
skolschemaenlighet i skolan är generellt stor, även om undervisningstid inte är den enda 
faktor som avgör elevernas prestation, måluppfyllelse och likvärdighet. Skolschemaläggning 
påverkas ytterst lite av elevernas behov och önskemål. 	
Knappt var tredje informant tror att måluppfyllelse ökar med en stadieindelad timplan. Tron 
på förbättrad måluppfyllelse är starkare hos de informanter vars elever uppvisar tydliga 
kunskapsluckor. Mer än varannan informant är positiv till den nya timplanens effekt i 
likvärdighet. Skillnaden mellan resultat för måluppfyllelse och likvärdighet visar att 
likvärdighet är ett mer komplicerat begrepp som påverkats av andra faktorer utöver 
måluppfyllelse. 	
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Diskussion 

Likvärdig tidsstyrning är likvärdig resursfördelning 
Likvärdighet kan utan överdrift sägas vara utbildningspolitikens främsta slagord sedan början 
av 1990-talet. Skolverket (2012) har tolkat likvärdighet i tre dimensioner: lika tillgång till 
utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompensatorisk. Att tala 
om likvärdighet i form av tillgång tyder på att det är just resursfördelningen som ska vara 
likvärdig, och inte hur som helst, utan på ett kompensatoriskt sätt så att resursen ska fördelas 
på ett individanpassat sätt som styrs av behovet. Tid kommer in i diskursen just genom att 
vara en viktig resurs i skolans värld. Det finns en nationell timplan som styr denna 
resursfördelning i grova drag. Skolhuvudmän och rektorer översätter fördelningens 
begränsningar eller möjligheter till en verklighet. Lärare och elever utför och erfar denna 
verklighet. I Lärarnas Riksförbunds rapport (2012) talas det tydligt om att likvärdighet även 
ska tolkas som att alla elever får ett minsta antal undervisningstimmar i alla ämnen. Det finns 
därför all anledning att betrakta styrningen av undervisningstid som en sorts resursfördelning.  

Timplanen som den konstitutionella ramen  
När man talar om tidsstyrning som resursfördelning i skolan finns det, i Dahlöfs nomenklatur 
(1999), yttre ramar som varken lärare eller elever kan påverka. Den nationella timplanen är en 
av de mest påtagliga yttre ramarna. Enligt Skolinspektionens statistik och undersökningens 
resultat är det endast ett fåtal av landets skolor som har fått dispens för att bedriva timplanelös 
undervisning. Den nationella timplanens direktiv om tidfördelning är därför juridiskt bindande 
för de flesta skolorna. På det sättet blir formuleringen av timplanen mycket viktig eftersom 
det kommer att styra hur skolans vardag byggs upp. Detta bekräftas av att nästan alla 
informanter i studien uttrycker att den nationella timplanen har en övervägande roll i skolans 
tidsstyrning, betydligt mer så än huvudmännens, rektorernas, lärarnas, elevernas och 
vårdnadshavarnas önskemål.  
Att majoriteten av studiens informanter anser timplansenlighet och skolschemaenlighet som 
mycket viktiga ger ytterligare stöd för argumentet att den nationella timplanen är en rigid yttre 
ramfaktor i skolans tidsstyrning. Rektorer och lärare beaktar timplanens formella lagkraft. 
Denna yttre ram, som inbegriper skollagar och -författningar, kallar Lundgren (1979) för den 
konstitutionella ramfaktorn.  

Den nationella timplanen har länge varit en stark konstitutionell yttre ram.  Den luckrades upp 
på 1990-talet i samband med den utbildningspolitiska reformen och dess medföljande 
decentralisering. Centralstyrningen övergick till en ansvarsfördelning med staten på ena sidan 
som fastställde övergripande mål och kriterier, och kommunerna och privata huvudmän på 
andra sidan som översatte de nationella målen till pedagogiska verksamheter (Broady et al., 
2000). Den nationella timplanen avskaffades dock inte helt, utan avvecklas så att det kvarstod 
en parameter – det totala antalet undervisningstimmar per ämne under hela grundskolans 
skolgång. Detta är naturligtvis i linje med målstyrningspolitiken, men det kan även ses som 
statens försök att koppla samman de skolpolitiska styrdokumenten med undervisningen. 
Eftersom timplanen anger det minsta antalet undervisningstimmar har skolan inget val än att 
lägga schema med den nationella timplanen som utgångspunkt.  
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Den nationella timplanen syftar till att uppfylla skollagens mål om likvärdighet (Westlund, 
2004) och ger alla elever förutsättning för måluppfyllelse (Lärarnas Riksförbund, 2012). När 
detta resonemang tolkas och översätts till pedagogiska verksamheter innebär det två 
antaganden. Det första antagandet är att undervisningstid åtminstone delvis hänger ihop med 
undervisningskvalitet och de kunskaper som elever faktiskt lär sig. Det andra är att 
likvärdighet handlar om att alla elever ska ges möjlighet till måluppfyllelse. Resultat från 
denna studie styrker båda antaganden då en stor del informanter bejakar förhållandet mellan 
undervisningstid och elevernas resultat.  

Som en konstitutionell ramfaktor har den nationella timplanen flera nya pedagogiska 
implikationer sedan utbildningsreformen på 1990-talet. Den ger varje huvudman möjlighet 
och frihet att disponera undervisningstid över hela grundskolans nioåriga skolgång. Frihetens 
positiva sida är att huvudmannen får större möjlighet att anpassa undervisningstid efter 
elevernas olika behov, vilket är en intention i linje med den kompensatoriska tolkningen av 
likvärdighet (Westlund, 2004). I den postreformistiska timplanen kan man skymta statens 
försök att balansera det motsägelsefulla i likvärdighetsmålet, nämligen att tillgången ska vara 
behovsanpassad men samtidigt också vara lika för alla. Å ena sida uppmuntrar timplanens 
handlingsutrymme individanpassning, å andra sida begränsas anpassningen genom att alla ska 
få ett antal undervisningstimmar. Man kan argumentera att den undervisningstid som 
timplanen anger bara är den minsta garanterade undervisningstiden och det inte hindrar skolor 
och lärare från att lägga ner mer tid än det föreskrivs för att åstadkomma det kompensatoriska 
syftet med individanpassning. Detta är sant och skolorna gör det redan, enligt de många 
kompensatoriska åtgärder som studiens informanter uppger, men det faller i sin orimlighet att 
bördan för individanpassning – ett utbildningspolitiskt mål från staten, ska läggas på lärarnas 
och elevernas axlar utanför den ordinarie undervisningens omfattning, både vad det gäller tid 
och ansträngning.  
Trots att den nationella timplanen är en konstitutionell ramfaktor finns det inga krav på 
utvärdering och uppföljning. Utan uppföljningskrav är det föga förvånande att information om 
tidigare undervisningstid inte finns att tillgå vid skolbyte för mer än hälften av studiens 
informanter. Detta överensstämmer med resultat från Lärarnas Riksförbunds rapport (2012), 
där 68 procent informanter menar att undervisningstid inte utvärderas. Avsaknaden av 
avstämningstillfällen i den nationella timplanen är ett allvarligt hot mot likvärdighet mellan 
skolor, särskilt med tanke på att två tredjedelar av alla elever byter skola minst en gång under 
hela grundskolans skolgång (Skolverket, 2010) och det fattas tillförlitlig avstämning vid 
övergångarna.  

Likvärdighet i skolschemats organisatoriska ram 
Den postreformistiska timplanens konstitutionella egenskaper är omistliga, men ännu 
viktigare är hur timplanen egentligen styr undervisningssituationen i verkligheten. När den 
nationella timplanen omtolkas till skolschema ändras tidsstyrningens karaktär från en 
konstitutionell till en organisatorisk ramfaktor. Enligt Lundgren (1979) handlar 
organisatoriska ramfaktorer om fördelningen av ekonomiska resurser. Eftersom det redan 
diskuterats att tidsstyrningen och schemaläggningen i skolan är en sorts resursfördelning och 
de enligt denna studies resultat mestadels utgår ifrån den nationella timplanen, kan det även 
konstateras att den nationella timplanen, när den konkretiseras till skolans schemaläggning, 
också fungerar som en organisatorisk ramfaktor.  

Till skillnad från den nationella timplanen påverkar skolschemat det omedelbara didaktiska 
samspelet mellan lärare och elever. Ett skolschema är inte lika kompromisslöst som den 
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nationella timplanen. Istället samverkar det med andra faktorer som begränsar 
undervisningen. Broady (1999) nämnde exempelvis att den tid som varje elev behöver är en 
central faktor som faktiskt påverkar undervisningssituationen. Carroll (1989) bestyrker den 
reella undervisningstidens komplexitet genom att se inlärning som ett uttryck av tid – den tid 
som varje elev behöver, frånräknad den tid som eleven inte ägnar sig åt inlärningen. 
Gemensamt för Broady och Carroll är att den tid som undervisningssituation kräver är olika 
för olika elever, men trots det så är det sällan att schemaläggningen utgår ifrån lärarnas och 
elevernas behov.  

Den postreformistiska timplanens intention är som sagt att öka måluppfyllelse och 
likvärdighet (Broady et al., 2000). Det torde därför vara paradoxalt att studiens resultat visar 
att schemaläggningen i skolan istället har varit en process uppifrån. Det som i verkligen styr 
schemaläggningen är snarare timplanens begränsningar istället för lärarnas och elevernas 
behov. Detta är särskilt problematiskt när elevernas behov är så påtagligt som denna studie 
visar, att drygt en tredjedel av studiens informanter observerat kunskapsluckor hos sina elever 
vid skolbyte. Resursfördelningen och schemaläggningen har inte tagit hänsyn till 
problematiken och kompensatoriska åtgärder oftast vidtas utan någon schemaanpassning.  

Principen och tillvägagångssättet till schemaläggningen är oerhört viktiga i diskussionen om 
skolans tidsstyrning, eftersom tidfördelningen har direkt påverkan på undervisningen. Som 
exempel finns det informanter som uttryckligen menar att deras skolor bedriver timplanelös 
undervisning just för att kunna styra undervisningstiden och anpassa undervisningen efter 
elevernas behov och måluppfyllelse. Bland dessa informanter är åsikten att den nationella 
timplanens konstitutionella krav är ett hinder för schemaanpassning. Sålunda kan man påstå 
att ju mer centraldikterad tidsstyrningen är, desto mindre flexibel blir undervisningen och 
därmed försämras också likvärdigheten, men enligt studiens resultat tror drygt hälften av 
informanterna att den nya stadieindelade timplanen, som är mer centraldikterad än den 
nuvarande timplanen, kommer snarare att förbättra likvärdigheten. Förklaringen ligger i hur 
likvärdighet och ramfaktorer tolkas. Figur 3 nedan försöker att representera hur timplan och 
skolschema som olika ramfaktorer påverkar likvärdighet. Förhållandet är simpelt och 
endimensionellt. En preciserad timplan som konstitutionell ramfaktor innehåller fler 
avstämningstillfällen och ökar likvärdigheten mellan skolorna, medan samma timplans 
preciseringar begränsar möjlighet till flexibel schemaläggning och minskar likvärdigheten 
inom skolan. Detta synsätt missar faktumet att begreppet likvärdighet har olika tolkningar i 
skolans verklighet.  

 

 
 

Timplan som konstitutionell ram 
– fler avstämningstillfällen? 

  
Likvärdighet? 

 
Skolschema som organisatorisk ram 
– centraldikterat eller behovsorienterat? 

 

Figur 3. Likvärdighet och ramfaktorer med endimensionell verkan 
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Det är mer förenligt med verkligheten om likvärdighet istället betraktas som ett begrepp med 
minst två dimensioner, nämligen likvärdighet mellan skolor och likvärdighet mellan elever. 
Som Figur 4 visar, befinner sig system A i ett läge med hög likvärdighet mellan skolor men 
låg likvärdighet mellan elever – en centraldikterad timplan som styr varje detalj i 
tidsstyrningen men som inte lämnar något utrymme för kompensatoriska åtgärder för de 
svagare eleverna. Situation för system B är helt annorlunda, då en mindre preciserad timplan 
missgynnar likvärdighet mellan skolor men ger handlingsutrymme för kompensatoriska 
åtgärder. Det ideala läget är givetvis när likvärdighet är hög både mellan skolor och mellan 
elever, men på grund av informanternas olika uppfattningar om likvärdighet tolkas också de 
konstitutionella och organisatoriska ramfaktorerna på olika sätt. De skolor som bedriver 
timplanelös undervisning strävar efter likvärdighet mellan elever, medan de skolor som 
önskar en mer preciserad timplan förespråkar likvärdighet mellan skolor.  
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Figur 4. Likvärdighet i tvådimensionell dynamik 

 
En lärdom från denna tankemodell är att skolans tidsstyrning och schemaläggning som en 
organisatorisk ramfaktor inte kan isoleras från timplanens konstitutionella begränsningar. 
Likvärdighet som Skolverket valt att sträva efter är ett flerdimensionellt begrepp och det är 
alltid en balansgång mellan centraldiktering och lokalt handlingsutrymme, som gynnar olika 
sidor av likvärdighet. Skolschema ska inte bara vara en laglydig kopia av timplanen, men inte 
heller kan timplanen ignoreras eller avskaffas helt.  

Kartläggning och andra organisatoriska ramfaktorer 
Pedagogisk kartläggning är en betydelsefull verksamhet i skolan, särskilt vid skolbyte. Den 
talar om vad eleven redan kan och inte kan, och ser till att undervisningen är på rätt nivå, sätt 
och takt. På så sätt är pedagogisk kartläggning förutsättningen att undervisningen kan vara 
kompensatorisk och likvärdig (Skolverket, 2012).  

Nästan 80 procent av studiens informanter bedriver pedagogisk kartläggning och för det 
ändamålet används olika metoder som test och screening, dokumentation, lärarnas didaktiska 
utvärdering i undervisningen, specialpedagogiska insatser och samtal med elever. Gemensamt 
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med alla metoder är att de ger en bedömning på elevens kunskaper och bedömningen blir 
sedan underlag för undervisningen. Om information om elevernas tidigare undervisningstid 
ritar ramen av vad eleven tidigare haft som förutsättning i undervisning, då fyller pedagogisk 
kartläggning innehållet inom den ramen. I denna studie har det även visats att information om 
tidigare undervisningstid och pedagogisk kartläggning har ett samband – kartläggningen 
tenderar att ske i större utsträckning hos de informanter som får information om elevernas 
tidigare undervisningstid. En naturlig förklaring till detta finner man om pedagogisk 
kartläggning ses som konsekvensen av skolans inre logik. Det finns anledning att tro att när 
information om tidigare undervisningstid finns med vid skolbyte handlar det ofta om speciella 
fall med svagare, mer utsatta elever och de eleverna med specialpedagogiska behov. Skolans 
reaktion till detta är då att utreda och bekräfta denna information genom pedagogisk 
kartläggning.  

Eftersom pedagogisk kartläggning är en utgångspunkt för planering av undervisningen och 
påverkar skolans resursfördelning kan den även betraktas som en organisatorisk ramfaktor. 
Både Lundgren (1979) och Broady (1999) menar att det som faktiskt begränsar 
undervisningens utslag, ur lärarnas synvinkel, inte bara är de mål och innehåll som kursplanen 
fastställt, utan också den tid som eleverna behöver för att klara av ett kunskapsområde. Den 
tiden är i sin tur direkt avhängig av elevernas förkunskaper. Då majoriteten av studiens 
informanter kartlägger sina elevers kunskapsnivå vid skolbyte, och under förutsättningen att 
den vetskapen påverkar planeringen och undervisningen, kan det påstås att kartläggningen är 
en utbredd organisatorisk ramfaktor. Det föreligger inte några formella krav från myndigheten 
att kartläggningen måste ske. Skolverket förespråkar kartläggning bara när det handlar om 
särskilt utsatta elever, som de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
(Skolverket, 2014a), eller de nyanlända eleverna (Skolverket, 2014b), För en femtedel av 
studiens informanter bedrivs faktiskt ingen kunskapskartläggning som helst. På det sättet är 
pedagogisk kartläggning mer befriad än schemaläggningen från timplanens konstitutionella 
begränsning. Den bedrivs för det genuina målet att öka måluppfyllelse och likvärdighet. Detta 
sammanfaller med Lundgrens teori (1979) om att organisatoriska ramar även kan drivas av 
ideologiska motiveringar.  
Det finns andra organisatoriska ramfaktorer som har karaktär av tidsstyrning. Elevens val och 
skolans val är sådana om har tidsmässig relevans. Elevens val i sin nuvarande form består av 
382 av timplanens totala 6 890 timmar (SFS 2010:800) och dess innehåll preciseras inte mer 
än att eleverna ska välja enligt sina behov för fördjupning. Skolans val består av 600 
undervisningstimmar (SFS 2010:800) vars ämnesområde bestäms av rektorn. För att bättre 
uppfatta sifferdimensionen kan det nämnas att engelska och NO-ämnen har 480 respektive 
800 timmar i den nuvarande timplanen. Det är således ett ansenligt antal undervisningstimmar 
som regleras av den konstitutionella ramen men vars kvalitet styrs av en rad andra aspekter. 
Det som påverka innehållet av elevens val och skolans val kan vara elevernas egna behov, 
eller deras behov som rektorn uppfattar, lärarnas behörigheter och skolans prioriteringar och 
fysiska möjligheter. När undervisningsinnehållet i elevens val överlappar med skolans 
ordinarie ämnesundervisning, eller när undervisningstiden i skolans val lånas av andra 
ordinarie ämnen kan det sägas att ett handlingsutrymme uppstått i den annars strama 
konstitutionella ramen, och villkoren för de organisatoriska faktorerna som rör 
resursfördelningen ändras. Tillgång till lärare är ytterligare en organisatorisk ramfaktor vars 
vikt betonas av vissa av studiens informanter [29]-[30]. Den timplansenliga 
undervisningstiden förutsätter lärarledd tid och därför är även lärartillgången en viktig 
organisatorisk aspekt i diskussionen.  
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Genom analysen av pedagogisk kartläggning visas komplexiteten av ramfaktorteori och 
händelselogik. Pedagogisk kartläggnings uppenbara funktion är att ta reda på elevens 
förkunskaper för att underlätta planeringen av undervisningen. I den bemärkelse är 
pedagogisk kartläggning en organisatorisk ramfaktor som styr resursfördelningen i skolan 
(Lundgren, 1979). Samtidigt demonstrerar studiens resultat att pedagogisk kartläggning också 
kan vara skolans reaktion mot den information om tidigare undervisningstid som de fått. Detta 
stämmer överens med det som Lindblad (1994) kallar den inre logiken, som är aktörens 
anpassning till ramfaktorer och externa determinanter. Timplanen och skolschemat påverkar 
med andra ord undervisningssituationen mycket mer än bara vara konstitutionella 
begränsningar, och ramfaktorteori och händelselogik är långtifrån deterministiska.  

Den egentliga undervisningstiden 
På ytan verkar tidsstyrningen och undervisningssituationen utgöra en oavbruten linje: 
timplanen betingar skolschemat och skolschemat bestämmer den exakta undervisningstiden. 
Lägger man till Carrolls matematiska tidsuttrycksformel (1989) blir den tillgängliga 
undervisningstiden helt klarlagd och undervisningssituationen helt säkrad. Det är dock 
orealistiskt att förutsätta att skolschemat utan avvikelser avspeglar den egentliga 
undervisningstiden.  
Enligt Lundgren (1979) finns det utöver de konstitutionella och organisatoriska ramfaktorerna 
en tredje kategori, de fysiska ramarna, som påverkar undervisningssituationen. De fysiska 
ramfaktorernas ursprungliga definition var de fasta resurserna som har betydelse i 
undervisningssituationen, som exempelvis lokaler, läromedel, verktyg och utrustning etc. 
(Lundgren, 1979). Vid senare tillfällen utvecklas dock de fysiska ramfaktorerna till att 
inkludera de administrativa aspekterna (Dahllöf, 1999).  
I denna studie nämner informanterna vissa tidsrelaterade ramfaktorer som starkt påverkar 
undervisningen, som till exempel nationella prov [27] och olika fritidsaktiviteter på skolnivå 
[28] i form av friluftsdagar, temadagar etc. Dessa extra verksamheter kräver stående resurs 
som lokal, lärare och tid som istället kan ha ägnats åt undervisningen. Nationella prov är i 
första hand en konstitutionell ramfaktor eftersom de regleras av skolförordningen (SFS 
2011:185), men i verkligheten lånar även de dyrbar tid från undervisningen.  
Förutom tidsförlust åt extra verksamheter är elevernas och lärarnas frånvaro en inte obetydlig 
ramfaktor eller extern determinant som ytterligare minskar den egentliga undervisningstiden. 
Var tredje lärare i Lärarnas Riksförbunds undersökning (2012) menar att undervisningen inte 
tas igen om den missas på grund av elevens egen frånvaro. Vid lärarnas frånvaro sätts oftast 
vikarie in enligt samma undersökning, men utan någon garanti att vikarierna är 
ämnesbehöriga. Även om lektionerna inte ställs in och fortfarande är lärarledda vid 
vikarierande är det inte säkert att effektiv undervisning sker.  

Det mest problematiska i det hela är dock faktumet att timplans- och schemauppföljning 
knappt existerar enligt både denna studie och Lärarnas Riksförbunds undersökning (2012).  
Alla ovannämnda faktorer som förkortar den egentliga undervisningstiden förblir därmed 
outforskade och deras exakta påverkan i undervisningen inte kartlagd. På det sättet är det 
möjligt att en stadiepreciserad timplan med fler avstämningstillfällen och uppföljningskrav 
kan minska skillnaden mellan timplanens föreslagna undervisningstid och den egentliga 
undervisningstiden.  
Vägen från den nationella timplanen till undervisningssituationen och dess utslag är som visat 
brokig och komplicerad. En återkoppling till den schematiska representationen om 
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ramfaktorteori i Figur 1 (Lindblad et al., 1999) visar hur undervisningsprocessen är begränsad 
av de många ramfaktorerna. Timplanens påverkan i systemet är långtifrån ensidig. När de 
diskuterade ramfaktorerna appliceras till representationen blir resultatet Figur 5:  
 

 

Figur 5. Studiens egen anpassning av Lindblad et al.s representation av ramfaktorteori (1999) 

Händelselogik i undervisningen  
När ramfaktorteorin lanserades var en av Lundgrens (1981) grundteser att den då rådande 
utbildningsforskningen vilade på en alltför simpel föreställning – optimal pedagogik leder till 
elevernas inlärning som i sin tur leder till lyckad undervisningssituation. Det linjära 
förhållandet visar sig inte stämma överens med verkligheten och ramfaktorteorin som 
diskuterat ovan lyfter fram de konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramarna som är 
utanför lärarnas och elevernas kontroll. Kritiker mot ramfaktorteorin reagerar främst mot den 
determinism som teorin antyder (Dahllöf, 1999), med alla dess givna bakgrundsförhållanden 
och förutsättningar som redan från början bestämmer vad som är möjligt och omöjligt att 
uppnå i en viss undervisningssituation. Men detta är inte heller helt riktigt, både enligt denna 
studies resultat och en mer utvecklad tolkning av ramfaktorteori, nämligen von Wrights teori 
om händelselogik (1983).  

Rektorer och lärare är inte bara passiva aktörer utan agerar enligt sina intentioner och 
övertygelser. Som konstitutionell ramfaktor är timplanens brist på avstämningstillfällen och 
uppföljningskrav ett hot mot likvärdighet mellan skolor. Hotet blir ett reellt problem för de 
elever som byter skola. Skolans motreaktion är för det första sin pedagogiska kartläggning 
som fungerar som en organisatorisk ramfaktor. Majoriteten av studiens informanter erbjuder 
också kompensatoriska åtgärder för att öka måluppfyllelse och likvärdighet mellan eleverna. 
Detta överensstämmer med resultatet i Lärarnas Riksförbunds undersökning (2012), där mer 
än två tredjedelar informanter medger att eleverna i deras skola har möjlighet att ta igen 
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missad undervisning med olika pedagogiska åtgärder. Bevekelsegrunden för de 
kompensatoriska åtgärderna handlar dels om elevernas kunskapsluckor enligt pedagogisk 
kartläggning, dels om informanternas intention och epistemiska attityder, som von Wright 
(1983) sammanfattar i begreppet interna determinanter.  

Pedagogernas intention har sedan införandet av Lpo 94 fått ett reviderat förhållande med 
statens styrdokument. Den postreformistiska läroplanens fokus ligger i måluppfyllelse, som i 
likvärdighetens tecken skall gälla för alla elever (Broady et al., 2000). Därför har 
undervisningen ofta bedrivits, och lärare har inget val än att undervisa från ett 
kompensatoriskt perspektiv så att även de svagaste eleverna skulle nå de lägsta 
kunskapskraven. Detta gäller givetvis för alla skolor, rektorer och lärare.  

När det gäller epistemiska attityder kan det dock variera mellan olika ämnen. Lärare i 
matematik, SO- och NO-ämnen kan exempelvis ha epistemiska attityder som är skilda från 
lärare i språkämnen. Även om undervisningens mål för alla ämnen är att elever skulle nå 
kunskapskraven uttrycker informanter i matematik, SO- och NO-ämnen att målen kan 
åstadkommas med extra tid, extra pass [6] eller extra uppgift [7], medan språklärare väljer att 
överbrygga kunskapsluckor med ett mer helhetstänkande undervisningssätt som sätter fokus 
på språkliga förmågor [8]-[9]. De olika attityderna och metoderna att hantera ett och samma 
problem beror på kursplanernas olika utformningar i syfte och centralt innehåll.  

De kompensatoriska åtgärderna är med andra ord handlingar som skapats av lärarnas intention 
och epistemiska attityder, som anpassning till de begränsningar som de konstitutionella, 
organisatoriska, fysiska och administrativa ramfaktorerna medför (Lindblad, 1994). Denna 
inre logik kan vidare ses som lärarnas yrkesprofessionella kompass som innefattar deras 
pliktkänsla, önskan, förmåga och möjligheter. Kompassen anpassar sig alltid i viss grad efter 
de externa determinanterna, med eller utan aktörernas samtycke (von Wright, 1983).  

De kompensatoriska åtgärdernas inre logik   
Läroplaner och kursplaner styr undervisningen på ett övergripande sätt och är i von Wrights 
mening (1983) externa determinanter. Formuleringen av det centrala innehållet, syftena och 
förmågorna samt kunskapskraven påverkar självfallet hur rektorer men främst lärare resonerar 
och agerar i undervisningen. Detta visas inte minst i informanternas epistemiska attityder mot 
de kompensatoriska åtgärderna i olika ämnen som nyss diskuterats ovan. Men för att få till 
stånd de kompensatoriska åtgärderna behövs det tid också. Den inre logiken är därför delvis 
beroende av skolans tidsstyrning som ytterligare en extern determinant.  

Från studiens resultat har vi fått veta att mer än hälften av informanterna inte fått någon 
information om tidigare undervisningstid, att mer än en tredjedel informanter upplever att 
eleverna efter skolbyte ligger efter skolans kunskapsnivå, och att timplans- och 
schemaenlighet beaktas högt. Allt detta tyder på att undervisningstid borde betraktas av 
rektorer och lärare som en bristvara. Emellertid visar resultatet att tre fjärdedelar informanter 
tycker att den tillgängliga undervisningstiden har varit rimlig. Detta betyder att de 
kompensatoriska åtgärderna måste ha skett inom de begränsningar som timplanen och 
skolschemat, de externa determinanterna, har skapat.  

Då tiden bedöms av informanterna som relevant till egen undervisningssituation sker enligt 
Lindblad (1994) en process där informanterna anpassar sig till de yttre begränsningarna. 
Denna process är den inre logiken och hos studiens informanter uttrycks den inre logiken på 
två olika sätt: det första sättet är att undervisningen bedrivs på ett annat sätt än tidigare, med 
kvalitativa anpassningar för de elever som uppvisat brist på kunskapskontinuitet. Exempel på 



 

43 

dessa kvalitativa anpassningar är ändrade uppgifter, anpassat studiematerial och även elevens 
val. Dessa åtgärder påverkar vare sig den legitima undervisningstiden som tillskrivs av 
timplanen eller den reella undervisningstiden enligt skolschemat. Det andra sättet är att extra 
tid läggs på för kompensatoriska åtgärder. Sättet är således kvantitativt och består av åtgärder 
som eftermiddagsskola och extra läxläsning.  Den extra tiden ingår inte i den lagstadgade 
timplanen, och eventuellt syns de inte heller i skolschemat, men ändå så är det tid som ägnas 
för elevernas inlärning. Det finns en viss medvetenhet bland studien informanter att tiden 
ensam inte är den enda externa determinanten som formar den inre logiken. Detta visas från 
resultatet då det bara är tredjedel av informanterna som tillskriver undervisningstid en mycket 
viktig faktor som avgör elevernas resultat. Men det skulle vara svårt att genomföra många av 
de kvantitativa kompensatoriska åtgärderna om det inte funnits extra undervisningstid till 
förfogande.  

Med andra ord är de kompensatoriska åtgärderna, som inre logik, tidsberoende. I Carrolls 
uttryck om tidsfunktioner för inlärning (1989) betonas möjlighet att lära – den tillgängliga 
undervisningstiden. Timplanens och skolschemats utformning bestämmer då hur mycket tid 
det finns tillgänglig för åtgärderna. Den schemalagda undervisningstiden påverkar mest de 
kvalitativa åtgärderna, eftersom dessa åtgärder vidtas inom skolschemats tidsram. De 
kvantitativa åtgärderna påverkas av hur mycket tid det finns kvar utöver skolschemat, 
eftersom de vidtas utanför den schemalagda tiden. Den nya, stadieindelade timplanen 
påverkar inte avsevärt den ämnesspecifika tidfördelningen, men eftersom stadiepreciseringen 
riskera att binda fast ämnenas undervisningstid stadievis kan den minskade flexibiliteten i 
tidfördelningen vara missgynnsam för kompensatoriska åtgärder. I verkligheten betyder det 
att det exempelvis kan bli svårare för ämnena att låna tid av varandra när timplanen blir mer 
preciserad, eller att det blir svårare att lägga in extrapass som många informanter i studien 
uttrycker. Det är dock svårt att dra definitiva slutsatser med tanke på att skolschema ändå inte 
alltid fullföljs på grund av de olika fysiska och administrativa ramfaktorerna.  

Tillbaka till likvärdighet – den yttre logiken 
Rektorer och lärare handlar enligt sin inre logik mot de begränsningar som utgör de externa 
determinanterna, som till exempel läroplaner, kursplaner, den nationella timplanens och 
skolschemats tidsangivelser. Denna inre logik leder till de olika kvalitativa och kvantitativa 
kompensatoriska åtgärderna som i sin tur är tidsberoende på olika sätt. Tidigare i denna studie 
har vi ställt frågan om varför det behövs just en ny timplan. I von Wrights ordalag (1983) 
handlar frågan egentligen om de externa determinanternas bevekelsegrunder, det vill säga den 
yttre logiken (Lindblad 1994). I denna studie kan den yttre logiken sägas vara strävan efter 
måluppfyllelse och likvärdighet – det är just på grund av måluppfyllelse och likvärdighet som 
information om tidigare undervisningstid, pedagogisk kartläggning och kompensatoriska 
åtgärder har efterfrågats. Samma yttre logik har också använts av staten för att motivera den 
nya, stadiepreciserade timplanen (UbU23 2016/17). Denna motiverings hållbarhet i 
verkligheten har satts på prov av studiens resultat.  
I frågan om huruvida lärare tycker att den nya stadieindelade timplanen kommer att påverka 
elevernas måluppfyllelse och utbildningens likvärdighet är det mycket få som tror att den nya 
timplanen kommer att leda till försämring, både enligt denna studie och Lärarnas 
Riksförbunds undersökning (2012). Var tredje informant i denna studie tror att 
måluppfyllelsen kommer att förbättras av en mer preciserad timplan.  Resultatet är ännu 
tydligare bland de informanter som bekräftar elevernas kunskapsluckor. När det gäller 
likvärdighet är det drygt hälften av informanterna som tror på den nya timplanens positiva 
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effekt. Den generella tendensen verkar vara att informanterna tror på förbättringar i 
måluppfyllelse och likvärdighet genom bättre samstämmighet i kunskapsnivå mellan skolor, 
vilket också är den nya timplanens intention. Likvärdighet för dessa informanter är således 
mycket avhängig av centraldikteringen av resurs och undervisningsvillkor. Tankegången är att 
resursen, inklusive undervisningstid, ska vara lika för alla skolor för att alla i 
utbildningssystemet ska åstadkomma måluppfyllelse. Logiken är inte helt olik system B i 
Figur 4, där likvärdighet mellan skolor är det eftertraktade idealet. Denna dimension av 
likvärdighet – likvärdighet mellan skolor, verkar vara en vanlig uppfattning om 
utbildningssystemet bland informanterna. Samtidigt får man inte glömma att informanternas 
inre logik, med de kompensatoriska åtgärderna, också strävar efter likvärdighet. Här handlar 
likvärdighet dock om en annan dimension – likvärdighet mellan elever, som i likhet med 
system A i Figur 4 har som mål att minska kunskapsskillnaderna mellan eleverna. Utveckling 
mot bättre likvärdighet verkar med andra ord ske på två olika plan samtidigt: på systemets 
plan gäller likvärdigheten mellan skolor, medan på de enskilda skolornas plan gäller 
likvärdigheten mellan elever.  
Att den yttre logiken på systemets plan färgas starkt av önskan om centraldiktering märks 
också i informanternas attityd mot de olika utbildningspolitiska åtgärdernas effekt på 
likvärdighet. Den här studien har tagits upp vissa utbildningspolitiska beslut som verkställdes 
i reformen år 2011, som bland annat nya kursplaner, fler nationella prov och tidigare betyg 
(Eklöf, 2017). Informanternas åsikter har varit blandade men överlagt finns det en stark tro, en 
uppfattning som delas av mer än hälften av informanterna att de beslut som förespråkar 
centraliseringen, som exempelvis stadiereglerad timplan och mer detaljerade kursplaner, kan 
leda till ökad likvärdighet.  

Pedagogiska implikationer  
I början av undersökningen verkar problematiken inte ha varit särskilt komplicerad. Skolan 
utformar sitt schema efter den nationella timplanens krav på den minsta undervisningstiden 
och lärare undervisar sina elever inom denna begränsning. Detta enkla förhållande briserar när 
ramfaktorteori tillämpas för att dekonstruera problematiken. Den bristande måluppfyllelsen, 
kunskapskontinuiteten vid skolbyte och därmed likvärdigheten visas vara konsekvensen av 
den nationella timplanens konstitutionella karaktär som saknar avstämningstillfällen och 
uppföljningskrav. Den resurs som finns till skolans förfogande begränsas därefter av det 
lokala skolschemats organisatoriska ramfaktor, som dominerats av timplanens formella krav, 
samt andra fysiska ramfaktorer som exempelvis den administrativa processen som medföljer 
nationella prov och andra aktiviteter. Dessa förbrukar olika former av resurser i skolan och 
minskar ytterligare den egentliga undervisningstiden. Studiens informanter, rektorer och 
lärare reagerar med en inre logik som har sitt ursprung i deras intention och epistemiska 
attityder – de interna determinanterna. I bakgrunden av informanternas handlingar finns alltid 
den yttre logiken – skolans strävan efter måluppfyllelse och likvärdighet.  

Vid första anblick kan det komplexa förhållandet förefalla svårt att överblicka och till och 
med nedslående för pedagoger. Det finns så litet som enskilda lärare kan göra för att påverka 
den egentliga undervisningssituationen och så mycket som begränsas av de konstitutionella, 
organisatoriska och fysiska ramfaktorerna. Men det är inte heller meningen att enskilda lärare 
ska kunna påverka hela utbildningssystemets likvärdighet. Det som ramfaktorteorin erbjuder 
är att skolorna, rektorerna och lärarna blir medvetna om att undervisningsprocessen kan 
förändras av ramfaktorer. När den nya stadieindelade timplanen träder i kraft i läsåret 2018/19 
kommer den konstitutionella ramen att preciseras och skapa åtminstone två kontrollpunkter 
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för undervisningstid: en vid övergång mellan låg- och mellanstadiet och en annan mellan 
mellan- och högstadiet. Skolorna kan välja att hantera ändringen endast från den 
konstitutionella ramens krav och lägger schema efter det. Då har den nya timplanen inte fått 
den tilltänkta effekten. Det finns trots allt inte heller några krav på redovisning och 
uppföljning av undervisningstiden även i den nya timplanen. Enligt Lärarnas Riksförbunds 
undersökning (2012) utvärderas inte undervisningstiden i förhållande till måluppfyllelse och 
detta är också en bidragande faktor till minskad likvärdighet. Istället kan skolorna agera 
utifrån sin inre logik och förbättra tidsuppföljningen genom bland annat bättre dokumentation 
om undervisningstid, som bland annat kommer att underlätta skolbyte och förbättra 
kunskapskontinuiteten.  

När det gäller schemaläggningen är det nästan omöjligt att frångå timplanens konstitutionella 
krav och det är inte heller lätt att lägga schema enbart efter inflytande från lärare och elever, 
eftersom det är många ramfaktorer som samverkar i skolans tidsstyrning och dessa 
ramfaktorer är ömsesidigt beroende som kugghjul i urverket. Det som behövs och är möjligt 
att genomföra är att låta schemaläggningen bli en process som tar till vara lärarnas kunskaper, 
erfarenheter, intention och epistemiska attityder. Den undervisningstid som den nationella 
timplanen anger är den minsta garanterade tid som inte nödvändigtvis är just den exakta tiden 
i verkligheten. Målet ska vara att få fram ett mer realistiskt och verklighetstroget skolschema 
där den egentliga undervisningstiden är den minsta garanterade undervisningstiden. För det 
målet är lärarnas åsikter och erfarenheter ovärderliga. Vissa skolor har redan gjort det, att 
undervisningstiden enligt skolschemat är mer än timplanens minimikrav. På det sättet finns 
det mer spelrum i skolans tidsstyrning. Detta är dock långtifrån praxis och det är faktiskt svårt 
att dra ”den perfekta gränsen” där undervisningstiden blir just optimal utan att lägga en 
orimligt tung börda på lärare och elever.  

Likvärdighet och måluppfyllelse har varit viktiga ingredienser sedan det målstyrda systemet 
infördes på 1990-talet. I det postreformistiska systemet har den målstyrda läroplanen kopplat 
samman statens styrning och lärarnas undervisning genom att måluppfyllelse och alla 
kunskapskrav måste uppnås av alla elever. De postreformistiska ramfaktorerna ritar nya 
gränser för vad som är möjligt att uppnå i undervisningssituationer och skolan reagerar enligt 
en händelselogik som siktar mot måluppfyllelse. På det sättet måste lärare ägna mer 
undervisningstid åt att hjälpa de svagare eleverna att uppnå kunskapskraven. Bland dessa 
elever återfinns dem som drabbas av kunskapsluckor vid skolbyte. För dessa elever krävs det 
andra undervisningssätt än den traditionella. De kompensatoriska åtgärderna som studiens 
informanter praktiserar är bra exempel på dessa alternativa undervisningssätt och bör 
egentligen ses som reguljär undervisning än kompensation. Oavsett hur likvärdigheten inom 
skolan ändras i framtiden kommer det alltid att finnas en variation av kunskapsnivå i skolan 
och detta ska mötas med individanpassade undervisningsmetoder. En stadiepreciserad timplan 
må kunna öka likvärdighet mellan skolorna genom flera avstämningstillfällen, men när det 
gäller likvärdighet mellan elever är undervisning och kompensatoriska åtgärder med 
individuell anpassning ofrånkomliga.  

Avgränsningar och begränsningar  
I samband med timplanens införande i läsåret 2018/19 ska även vissa ämnestekniska 
ändringar träda i kraft (UbU23 2016/17). Först ut är att ämnet teknik kommer att bilda ett eget 
ämne med egen tilldelad undervisningstid istället för att konkurrera med övriga 
naturvetenskapliga ämnen. Moderna språk kommer från och med ändringen att kräva ett visst 
antal undervisningstimmar redan vid slutet av mellanstadiet. Det betyder att skolan måste 
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erbjuda undervisning i moderna språk senast på år 6, vilket inte alltid är fallet i de mindre 
skolorna, särskilt på landsbygden som har svårare att rekrytera lärare. Andra förslag som i 
följande terminer kommer att bli aktuella är till exempel ytterligare utökning av 
undervisningstid i matematik, på bekostnad av elevens val, samt ytterligare precisering av 
timplanen för matematik på årskursnivå. Alla dessa förändringar kommer givetvis att påverka 
tidfördelning i skolans alla ämnen, hur lärarna uppfattar undervisningstiden i sina egna ämnen 
i förhållande till måluppfyllelse, och elevernas kunskapskontinuitet i olika ämnen vid 
skolbyte. En tidsutökning av matematikundervisning där tiden ska tas ifrån elevens val – 
kommer det exempelvis att leda till att likvärdigheten mellan skolorna ökar just i matematik 
men minskar i andra ämnen, då elevens val enligt denna studie använts som en 
kompensatorisk åtgärd? Dessa ämnesspecifika ändringar är mycket intrikata och intressanta, 
men faller utanför det här examensarbetets omfång.  

Med tanke på att studiens syfte är att undersöka rektorernas och lärarnas uppfattningar kring 
kunskapskontinuitet vid skolbyte och tidsstyrning i förhållande till måluppfyllelse och 
likvärdighet kan det vara märkligt att det inte gjorts några intervjuer. Detta har varit ett 
medvetet beslut för att maximera svarsantalet och få största möjliga dataspridning för studien. 
Har tiden tillåtit kan intervjuer med rektorer och lärare vara ett effektivt sätt att undersöka 
informanternas resonemang i några av studiens intresseområde som exempelvis hur den nya 
timplanen skulle kunna förbättra eller försämra måluppfyllelsen och likvärdigheten. I studien 
har olika ramfaktorer som timplanen och elevernas kunskapsnivå vid skolbyte identifierats 
och kartlagts men det finns ytterst lite information om deras exakta verkan och korrelationer. 
Denna sorts information skulle kunna kompletteras med hjälp av intervjuer.  

Bara var sjunde informant i denna studie är lärare och det är rektorerna som utgör majoriteten. 
Detta är det förväntade utfallet av enkätutdelningsmetoden. Medan båda yrken är viktiga 
aktörer som sysslar med pedagogiska verksamheter är deras arbetsdomäner klart annorlunda. 
Rektorernas ansvarsområde är administrativt och har generellt mer påverkan i tidsstyrningen 
(se Diagram 4), medan lärarna agerar i den omedelbara didaktiska situationen och är styrda av 
de olika ramfaktorerna på ett annat sätt. Det finns faktiskt studier som tyder på att rektorer och 
lärare som yrkesgrupper har väsentliga meningsskiljaktigheter när det gäller utveckling av 
undervisningen (Österholm, Bergqvist, Liljekvist, & van Bommel, 2016). Därför skulle 
resultatet vara mer sakligt och intressant om informanterna består av lika många rektorer som 
lärare. Detta innebär då användning av andra enkätutdelningsmetoder.  

Det har även framkommit åsikter från studiens informanter om svårigheten att besvara vissa 
frågor på grund av de olika skolämnenas karaktär. De upplevelser och erfarenheter som gäller 
för ett ämne behöver inte gälla för andra ämnen. Detta bevisas inte minst av att 
informanternas inre logik, de kompensatoriska åtgärderna delvis formas av själva ämnets 
karaktärer och kursplanernas formuleringar i centralt innehåll och kunskapskrav. Man kan 
faktiskt påstå att till och med de olika ämnenas egenheter eventuellt också fungerar som 
ramfaktorer och externa determinanter. Det finns mycket utrymme för ämnesspecifik fokus i 
framtidens forskning.  

Vart bär det hän? 
Den mest intressanta frågan av denna studie är givetvis hur den nya stadieindelade timplanen 
kommer att påverka likvärdighet i skolvärlden. Även om studien har bekräftat bristen på 
kunskapskontinuitet vid skolbyte och detta troligen beror på timplanens avsaknad av 
avstämningstillfälle och uppföljningskrav, är det inte givet att den nya timplanen kommer att 
leda till förbättringar. För det första kommer skolorna att fortsätta att agera enligt den inre 
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logiken och försöka att arbeta för likvärdighet mellan elever, oavsett hur timplanen och 
skolschemat ser ut. För det andra är det inte givet att en mer preciserad timplan kommer att 
öka likvärdighet mellan skolorna. Det som behövs i samband med fler avstämningstillfällen är 
uppföljning och utvärdering i förhållande till måluppfyllelse, samt tidsmarginal i skolschema. 
Ändringen i timplanen riskerar annars att bara påverka den konstitutionella ramen, medan den 
egentliga undervisningstiden, den tid under vilken inlärningen sker (Carroll, 1989), förblir 
oförändrad.  
Det har funnits studier som visar att grundproblemet om kunskapsluckor vid skolbyte 
egentligen sker på grund av just själva skolbytet och inte andra ramfaktorer (Rockoff & 
Lockwood, 2010), även om förhållandena inte verkar på samma sätt i Sverige (Böhlmark & 
Holmlund, 2017). I alla fall finns det möjlighet att skolbytets effekt på likvärdighet är en 
ramfaktor i sig själv och med tanke på att två tredjedelar av alla grundskoleelever byter skola 
någon gång under grundskolans nioåriga skolgång (Skolverket, 2010) finns det definitivt 
behov att titta närmare på skolbytets effekt på likvärdighet med hjälp av ramfaktorteori och 
händelselogik.  
Sist men inte minst kan det även vara av intresse att betrakta den nya timplanen som ett steg i 
utbildningssystemets återcentralisering. Denna återcentralisering inleddes redan vid början av 
2010-talet men fick en bitter påminnelse med det dåliga PISA: resultatet år 2012. Trenden 
samstämmer dock med vissa informanters önskemål om en ökad centralstyrning för att 
förbättra måluppfyllelse och likvärdighet. Den allmänna attitydändringen i skolan kommer att 
fortsätta definiera om den yttre logiken – likvärdighet. Skolans handlingar enligt den inre 
logiken kommer därmed också att ändras beroende på hur man tolkar likvärdigheten. Är 
likvärdighet en systemfråga om jämlikhet mellan skolorna eller är den ett kompensatoriskt 
ideal som handlar mer om jämnare kunskapsnivå mellan eleverna?  Kommer kartläggningen 
av elevernas kunskap att vara mer rigorös och omfattande i utsträckning än det är idag? 
Kommer de kompensatoriska åtgärderna att vara mer utbredda i framtiden, så att de blir mer 
regel än undantag? Kommer de nationella proven att bedömas centralt för att minska 
skolornas och lärarnas administrativa börda, vilket i sin tur drastiskt påverkar skolans 
resursfördelning? 
Många frågetecken flyter upp till ytan vid denna undersökning av skolans tidsstyrning och 
likvärdighet. Framtida utbildningspolitiska beslut kommer att ytterligare ändra vår syn på hur 
likvärdigheten bäst uppnås, eller kanske till och med hur begreppet likvärdighet uppfattas. 
Undervisningstid i skolan kommer alltid att begränsas av olika ramfaktorer och det är skolans 
olika aktörer som bestämmer hur tidsanpassningen ska gestaltas. Det enda vi vet med säkerhet 
är att tidsstyrningen i skolan är en dynamisk process som ständigt måste anpassas till skolans 
uppdrag i samhället.  

Lärare och elever har alltid tider att passa, och likväl måste tiden anpassas för ändamålen.            
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Missivbrev 
  
Hej! 
 
Från och med höstterminen 2018 kommer den nationella timplanen att revideras och 
stadieindelningen återinföras. Det är därför med stora förhoppningar jag ber Dig, som rektor 
eller lärare, avvara några minuter av din tid för att besvara några frågor kring tidsstyrning i 
skolan och elevkunskaper.  

Det här missivbrevet skickas till alla grundskoleenheters huvudman i landet enligt Skolverkets 
skolenhetsregister och om du inte arbetar som rektor eller lärare, skulle jag vara mycket 
tacksam att du skickar brevet vidare till respektive rektorer under huvudmannaskapet som har 
årkurs 7-9. Är du rektor och har fått detta brev får du även mer än gärna vidarebefordra det till 
en av dina lärare i skolan. 
Jag är lärarstuderande vid Karlstads universitet och mitt examensarbete Tid som passa, tid 
som anpassas syftar till att utforska sambandet mellan undervisningstid och elevernas 
kunskapsnivå vid skolbyte. Ämnet är mycket aktuellt eftersom den kommande timplanen med 
sin stadieindelning har för avsikt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna. Enkäten tar 
cirka 10-15 minuter att ifyllas. Länken till enkäten - ”Fyll i formulär”, finner du längst ner i 
missivbrevet. 
Din medverkan är frivillig och du har full rätt att avstå från undersökningen. Samtycke visas 
genom att du besvarar enkäten. Dina svar kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt. De 
ska lagras och användas enbart i vetenskapligt syfte i detta examensarbete. När uppgifterna 
bearbetas kommer individuella deltagare inte att kunna identifieras.  
Svar önskas senast 2018-03-18. 

Vid eventuella frågor eller funderingar angående enkäten och examensarbetet är du 
välkommen att kontakta mig eller min handledare på: 

E-post:   
Telefonnummer:  

Handledare:  
E-post:  
 
Tack för ditt värdefulla bidrag! 

  
Med vänlig hälsning 

 
Tony Wong 

Lärarstuderande 
Karlstads universitet 
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Bilaga 2: Påminnelsebrev 

 
Hej! 
 
För ett par veckor sedan fick Du förfrågan om att medverka i en enkätundersökning vid namn 
Tid att passa, tid att anpassas – mitt lärarexamensarbete med syfte att undersöka förhållandet 
mellan timplan och elevernas kunskapsnivå vid skolbyte. 

Även om medverkan är frivillig är just Ditt svar av stor betydelse för undersökningen, då 
ämnet bland annat behandlar en viktig utbildningspolitisk förändring i den kommande 
nationella timplanen. Jag skulle vara enormt tacksam om Du kan avvara några minuter för att 
besvara enkäten senast söndag den 18 mars.  

Har du frågor, kontakta mig och min handledare gärna på: 
 

E-post:   
Telefonnummer:  

Handledare:  
E-post:  

 
Jag tackar på förhand för din medverkan! 

 
 

Med vänlig hälsning 
 
Tony Wong 

Lärarstuderande 
Karlstads universitet 
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Bilaga 3: Enkät 

 
Tid att passa, tid att anpassas 
Enkätundersökning för examensarbete i lärarutbildningen, Karlstads universitet, 2018 VT 
 

 
*Obligatorisk 

1. Är du rektor eller lärare? * 
 

o Rektor 
o Lärare 

 

2. Om du är lärare, i vilket/vilka ämne(n) undervisar du? 

 
o Bild 
o Engelska 
o Hem- och konsumentkunskap 
o Idrott och hälsa 
o Matematik 
o Musik 
o Biologi 
o Fysik 
o Kemi 
o Geografi 
o Historia 
o Religionskunskap 
o Samhällskunskap 
o Slöjd 
o Svenska 
o Svenska som andraspråk 
o Teknik 
o Moderna språk 
o Övrigt: __________________________________ 

 

3. Bedrivs utbildningen i din skola efter den nationella timplanen? * 

 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 
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4. Får du information om hur mycket undervisningstid eleverna har fått i varje ämne 

innan de byter från en annan skola till din, oavsett årskurs och närsomhelst under 

terminen? * 

 
o Ja 
o Nej 

 

5. Hur upplever du generellt kunskapsnivån hos de elever som bytt till din skola under 
innevarande eller förra läsåret? * 
 
o De ligger efter den ordinarie undervisningen i min skola 
o De är på ungefär samma nivå som i min skola 
o De har redan lärt sig det mesta som de behöver göra det här läsåret 
o Vet ej 

 

6. I vilken utsträckning kartläggs elevernas kunskapsnivå när de byter till din skola? * 

 
o Ingen kartläggning generellt 
o Bara i liten utsträckning 
o I stor utsträckning 
o Vet ej 

Enligt ovan, om elevernas kunskapsnivå kartläggs, på vilket sätt sker kartläggningen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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7. Hade eleverna som kom från en annan skola möjlighet att ta igen undervisning i dina 

ämnen som de missade förra läsåret? * 

 
o Nej 
o Bara i liten utsträckning 
o I stor utsträckning 
o Vet ej 

 

Enligt ovan, om dina elever har möjlighet att ta igen missad undervisning, beskriv 

kortfattat på vilket/vilka sätt: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

8. Anser du att eleverna under innevarande läsår får ett rimligt antal undervisnings-
timmar i ditt/dina ämnen? * 
 
o Nej, för få timmar 
o Ja, tillräckligt många timmar 
o Nej, för många timmar 
o Vet ej 

 

9. Hur viktigt tycker du det är att eleverna får de undervisningstimmar som står i den 

nationella timplanen? * 

	 1 2 3 4 5 	

Inte alls viktigt ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 Mycket viktigt 

	      	

10. Hur viktigt tycker du det är att eleverna får de undervisningstimmar som står i 

skolschemat? * 

	 1 2 3 4 5 	

Inte alls viktigt ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 Mycket viktigt 
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11. Hur mycket tycker du antalet undervisningstimmar påverkar elevernas resultat? * 

	 1 2 3 4 5 	

Ingenting alls ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 Helt avgörande 

 

12. Hur tror du att måluppfyllelsen i ditt/dina ämnen skulle påverkas om man inför fasta 

timplaner per stadium, dvs. fast antal timmar under låg-, mellan- respektive 

högstadiet? * 

 
o Försämras 
o Oförändrat 
o Förbättras 

 

13. Vem/vilka är det som i störst utsträckning påverkar tilldelningen av undervisningstid 

för ett ämne på din skola?  
 Inte alls I liten 

utsträckning 
I stor 

utsträckning 
Vet ej 

Nationella timplanen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Huvudmannens önskemål ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rektorns önskemål ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lärarens/lärarnas önskemål ☐ ☐ ☐ ☐ 

Elevernas önskemål ☐ ☐ ☐ ☐ 

Elevernas val (stadgat av timplanen) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vårdnadshavarens önskemål	 ☐ ☐ ☐ ☐ 
Annat (specificera nedan)	 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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14. Hur tror du nedanstående åtgärder kommer att påverka likvärdigheten inom den 

svenska skolan?  
 Minskar 

likvärdighet 
Ingen större 

effekt 
Ökar 

likvärdighet 
Vet ej 

En stadiereglerad timplan ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mer detaljerade kursplaner ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fler nationella prov ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tidigare betyg ☐ ☐ ☐ ☐ 

Annat (specificera nedan)	 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


