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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på  hur elever upplever och på verkas av tidstyrningen som finns i skolan. Jag har riktat 
in arbetet i ett elevperspektiv även om tidstyrningen kan vara pressande även för lärare. 15 elever deltog i en uppsatsskrivning 
angå ende tiden i skolan. Utifrå n dessa uppsatser har jag vävt ihop deras utsagor med den litteraturstudie som jag gjort. 
 
I bakgrunden och i den teoretiska delen orienterar jag mig i hur tiden har studerats inom nå gra discipliner. Jag redogör för när barn 
upplevs som tidsvuxna och har i arbetet kommit fram till att eleverna som deltagit i studien är tidsvuxna. Därefter presenterar jag 
forskning som kan belysa hur tiden organiseras i skolan, samt hur elever upplever tidsstyrningen. 
 
 Jag har i arbete kommit fram till att må nga elever anser att tiden i skolan skapar stress hos dem. Att flera anser att tiden på  ett eller 
annat sätt inte är bra, men samtidigt är det svå rt att finna ett enhetligt sätt att genomföra tidsstyrningen i skolan så  att det passar alla 
elever. Hur eleverna vill att skolan ska fungera tidsmässigt är högst individuellt och skulle eventuellt kunna lösas med flextid. Det 
är inte bara dagens start och sluttid som på verkar elevernas önskan om förändring i skolan. De har också  å sikter om rasternas- och 
lektionernas längd samt om ämnesvalen i skolan.  
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1. INLEDNING 
 
Under 90-talet har fallen av utbrändhet ökat bland lärare lavinartat. Orsakerna till ökningen är 
må ngsidig, men att tiden inte räcker till är en stark bidragande orsak enligt signaler i bl a 
lärarpress. Efter att ha gjort ett examinationsarbete om utbrändhet under en forskarkurs 
(Läraren som forskare 10p) på  IBV (Institutionen för beteendevetenskap) ökade mitt intresse 
för tiden i skolan och frå gor väcktes om det är rimligt att arbeta så  schemastyrt som det är i 
skolan idag? 

 Timregleringen upplevs förmodligen inte bara stressande för lärarna utan även 
för eleverna. Mitt intresse i detta ligger i att jag vill kunna arbeta på  ett effektivt sätt som 
lärare, ett sätt som passar bå de mig och eleverna. Elevernas arbetsmiljö är lika viktig som 
lärarens och kan jag som lärare göra nå got för att förbättra den är mycket vunnet. Jag tror att 
ständigt vara tvingad att byta klassrum, att byta ämne och att avbryta nyss på började 
arbetsuppgifter skapar irritation och minskat intresse hos eleverna. Dessutom kan 
motivationen försvinna i o m att arbeten kontinuerligt avbryts för annat ämne. Vilken vuxen 
skulle acceptera så dana arbetsförhå llanden, förutom läraren? 

I detta arbete vill jag inta ett elevperspektiv, jag är naturligtvis helt införstå dd 
med att alla elever inte blir irriterade av att klockan ringer ut, men det är inte heller det jag 
vill uppnå  med studien. Jag vill ta reda på  vad i skolan som upplevs som pressande? Hur 
eleverna upplever sin arbetsdag och hur de uppfattar att det på verkar dem? 

 Jag har ingen tanke om att man ska ta bort schemaläggningen. Jag tror 
nämligen inte på  att eleverna arbetar med olika ämnen under en lektion, i vilket fall som helst 
inte på  högstadiet. Mitt arbete handlar alltså  om hur eleverna på verkas av avbrotten, 
tidsregleringen, tidspressen och stressen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
2.  SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på  hur eleverna upplever och på verkas av den 
tidsstyrning som finns i skolan idag. Jag kommer också  i en teoretisk studie försöka ta reda på  
varför vi har den styrning som vi har.  
 
Mina frå geställningar blir följande: 
 

1. Vad säger forskningen om timregleringen? 
2. Hur yttrar sig timregleringen i skolorna? 
3. På verkas lärandet av hur tiden organiseras? 
4. Finns det sätt att undvika tidsstyrningen utan att ändra schemaläggningar? 
5. Hur på verkas eleverna av ständiga avbrott utan att nå gonsin få  göra nå got färdigt? 
6. Vad innebär det att få  göra ett arbete färdigt? 
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3. BAKGRUND 
 
Jag inleder detta kapitel med att orientera mig om hur tiden har studerats inom nå gra 
discipliner. Därefter presenterar jag forskning som kan belysa hur tiden organiseras i skolan, 
samt hur elever upplever tidsstyrningen.  
 
3.1 Vad är tid? 

 
Tiden ä r en svårfångad företeelse. Det mä rks inte minst på alla de egenskaper vi 
tillskriver den. Tiden kan vara pengar, en lä kare eller en piska. Den kan vara mogen, 
ur led eller ha vingar. En del försöker till och med slå ihjä l den för att få den att gå. 

              (Lennart Lundmark, 1989) 
 
Stycket ovan är de inledande orden i Lennart Lundmarks bok ” Tidens gå ng och tidens värde”  
ett citat som visar hur må nga betydelser vi ger tiden. Människorna har upprättat flera system 
för tidmätning där vissa är mer exakta än andra. De vanligaste uttrycken är de som bygger på  
himlakropparnas rörelse och talar om vad ” klockan är” , men det finns även uttryck som 
å terger en mer diffus bild av tiden, uttryck så som, ”  ett ögonblick”  och ” en stund” .  Tid är 
svå rt att definiera, eftersom den få r olika betydelse inom olika vetenskaper. 
 
3.1.1 Fyra olika perspektiv på  tiden 
 
Tiden kan delas in i fyra olika fält där vissa av fälten på verkar eller gå r in i varandra. De olika 
vetenskaperna är fysik, psykologi, filosofi och sociologi. Den fysiska tiden är den som vi 
människor upplever som att tiden gå r. Den är i ständig rörelse. Till denna aspekt hör 
himlakropparnas rörelser liksom de biologiska processerna. Den psykiska tiden är den som 
på verkas av det mänskliga psyket. Det innebär att tiden är individuell, olika människor eller 
en människa vid olika tidpunkter upplever att tiden gå r fort respektive sakta. Den filosofiska 
tiden är den då  frå gan om vad tid egentligen ä r ställs. Ä r tiden en objektiv existens, dvs. nå got 
som verkligen finns eller en subjektiv skapelse, dvs. nå got som vi skapat för att inruta vå r 
vardag? Inom sociologin är uppfattningen av tid en annan, där har man olika föreställningar 
om tid och dess samspel med olika samhällsorganisationer - tid som samhällsföreteelse. Det 
är inom den sista vetenskapen som den större delen av arbetet kommer att befinna sig med 
vissa inslag frå n psykologin. 
 
3.1.2 Vad tid är rent praktiskt 
Tid är värdefullt och är ett villkor för mänsklig handling. 1 Det är den pga. att tiden kan vara 
bå de en process, period eller punkt. Tiden fylls med olika aktiviteter som anses meningsfulla 
och därmed blir tiden en resurs. Enligt den samhällsorganisation och de kulturella värderingar 
som finns uttrycker vi tiden i två  olika aspekter. Dessa aspekter är den kvantitativa och den 
kvalitativa. 

Den kvantitativa tidsaspekten innebär att tiden är en mätbar resurs för praktisk 
handling. Till denna aspekt hör uttryck som ” jag har inte tid” , ” att stjäla sig tid”  och ” att slösa 
med tiden” . Den kvalitativa tidsaspekten är utgå ngspunkten för hur samhällsuppfattningar och 
kulturell orientering kopplas samman. De bildar mönster som handlar om attityder till då tid, 
nutid och framtid. Det visar sig i uttryck som ” tidens anda”  och ” tidens tecken” .2  

                                                
1 Lundmark, Lennart. Tidens gång & tidens vä rde Fischer & Rye. Södertälje. 1989. s 9-ff 
2  ibid 
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3. 2 Hur värderas tid? 
 
3.2.1 Tidens intå gande i samhället 
 
Under 1800-talet fick tid en annan innebörd än vad den haft tidigare och i och med det inså g 
man att tiden hade ett värde. Klockan blev en statussymbol redan under 1700-talet och den 
införskaffades oftare av just det skälet än pga. behovet att kontrollera tiden. När nu alltfler 
hade klocka så  skapades ett behov av den i vissa sammanhang, främst av att kontrollera 
arbete. Arbetare fick lära sig hur viktig tiden var och det visade sig att de lärde sig det så  väl 
så  de inså g sitt eget värde i och med uttrycket ” tid är pengar” .  
  Skolan spelade en viktig roll i 1800-talets tidsdisciplinering och bå de barn och 
vuxna utsattes för propaganda som visade på  att ta vara på  den värdefulla tiden. Tidens värde 
växte till oanade konsekvenser och idag mäter vi mycket i tid. Att det expanderande 
industrisamhället tjänade på  att utnyttja tiden är ingen överdrift inte heller att det var bra. Den 
ökade produktiviteten har lagt grunden till den välstå ndsökning som utvecklades i samhället. 
Det var inte längre uppgiften som bestämde tiden utan tiden styrde uppgiften.3 
 
3.2.2 Den nya tiden skolas in. 
 
Det fanns olika tidsfostran i olika samhällskikt under 1800-talet. Inom borgerskapet fick 
barnen lära sig att varje timme var dyrbar och att livet så gs som en evig klättring man skulle 
fostras till en mer komplicerad tidsmoral än inom andra samhällklasser. Arbetarklassen fick 
lära sig att tiden styrde arbetsdagen och att deras egen tid var dyrbar, för företaget. 
  Idag kan man dra paralleller till denna tidssyn eftersom det då  liksom nu är tiden 
som styr uppgiften. En jämförelse kan dras till skolan där man ofta må ste avbryta det man 
hå ller på  med eftersom tiden styr verksamheten. Där få r eleverna också  lära sig vikten av att 
utnyttja sin tid. I skolan styr klocktiden och det innebär att tom abstrakt tid ska utnyttjas 
effektivt, vilket tydligt visar på  att människorna behöver skolas in i ett rationellt tidstänkande. 
4Barn lär sig att gå  i skolan och utvecklar en kunskap i tiden som kan kallas för att barnen blir 
tidsvuxna. Det innebär att deras medvetenhet om klockan finns så  etablerad inom dem att de 
bortser frå n känslor och infall som spräcker deras tidsramar.5 Detta hänger starkt ihop med 
den moralinlä rning som Parsons diskuterar.6 Denna medvetenhet hos barn kan visa sig på  
följande sätt:  
Ø Det ä r nödvä ndigt med ordning och förnuftighet. Tiden används som en tankeform och 

hjälper dem att ordna ett klockschema. 
Ø Framtidsorienterade. Med ett må l i livet är det lättare för barnen att motivera skolarbete 

idag. 
Ø Sjä lvdisciplin. Att kunna behärska känslomässiga infall till förmå n för det som ska 

göras. 
Ø Vilja. Att kunna svara upp mot moralinlärningen. 
Ø Nyttigheter. Att även skolfri tid utnyttjas till värdefulla aktiviteter. 
Ø Anvä nda tiden. Att förstå  att tiden är en bristvara som må ste utnyttjas väl.7 
 
Barns tid är strängt reglerad bå de i skolan och på  fritiden och barns schema kan ofta jämföras 
med vuxnas. När ovanstå ende medvetenhet om tiden finns hos barn kan man säga att de har 
” internaliserat etablerad tidskunskap” .8 
                                                
3 Lundmark, Lennart. Tiden ä r bara ett ord. Rabén Prisma.  Stockholm. 1993. s. 106 
4 Ö sterlind, Eva. Disciplinering via frihet. Uppsala Universitet. Uppsala. 1998. s. 37 
5 Westlund, Ingrid Skolbarn av sin tid Linköpings Universitet. Linköping. 1996. s 149 
6 Parsons, T. Essays in Sociological Theory. Glenco: The Free Press. 1964 
7 Westlund. 1996. s 150 
8 ibid. s 149 
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4. Teoretisk ö versikt 
 
4.1 Timregleringen i skolan 
 
4.1.1 Tiden i styrdokumenten 
 
Genom den tidssocialisering som funnits i det svenska samhället sedan 1800-talet har tiden 
varit en självklar del av skolan, och har inte ifrå gasatts. 
  Lektionen som tidsmå tt i skolan har funnits med sedan lå ngt tillbaka i 
skolhistorien. De traditionella 40-minuterslektionerna kommer säkerligen frå n behovet att 
kunna dela in arbetsdagen för att underlätta schemaläggning och tjänstefördelning. Nå got 
pedagogiskt skäl till uppdelningen finns knappast. I betänkandet frå n läroplanskommittén 
(SOU 1992:94) föreslå s att ett modernt nationellt tidsmå tt för skolan inte bör avvika frå n det 
som gäller i arbetslivet och samhället i övrigt. Vilket menar dom, skulle innebära att 
timplanen bör ange tid uttryckt i timmar (60 minuter) och att begreppet lektion, 
stadieveckotimme och veckotimme bör utgå  som definition i grundskoleförordningen.9 
  Tidsuppfattningarna hos ungdomarna började luckras upp mycket tidigare än 
vad skolan hade velat acceptera och inget hade förändrats. Detta har uttryckt sig genom att 
den reglerade tiden i skolan inte alltid accepteras av alla elever, de tar bå de mentala raster och 
uttrycker sitt missnöje med att passa tiden på  andra sätt, så  som sen ankomst.10 Redan i Lgr 
69 (Läroplan för grundskolan 1969) fanns ett stycke om tid, som visade på  en modernare och 
mer rationell tidsuppfattning.11 Tiden så gs som en rå vara och man skiljde inte på  tid och 
pengar. Läroplansförfattarna lägger dock till att undervisningen inte uteslutande bör ägnas 
så dan uppmärksamhet att man bara vinner personliga fördelar genom att man handskas klokt 
med sin tid och sina pengar.12  

 I Lpo 94 är det individualiseringen som är det centrala begreppet, men den i 
sin tur på verkar elevernas tid i skolan. Det innebär att eleverna tar större ansvar för sina 
studier och då  också  planerar sin tid och utnyttjar den effektivt. Vidare skulle det utvidgade 
ansvaret leda till att eleverna få r ökad motivation och därmed prestera mer. I denna senaste 
läroplan kommenterar man inte de personliga fördelarna som man vinner genom att använda 
sin tid rätt. Idag är det en förutsättning för fortsatt utveckling.13 

 Tid är ett omstritt och centralt begrepp i skolan. Man har genom 
individualisering i skolan försökt att öka elevers motivation. Det har i sin tur inneburit ett nytt 
sätt för lärare att disciplinera i skolan. Genom det nya ansvaret eleven få r ta för sina studier 
ökar det elevernas medvetenhet över hur viktig tiden är och hur denna viktiga resurs ska 
utnyttjas maximalt.  

 Timplanen är ett styrdokument för att landets elever ska få  en så  likvärdig 
utbildning som möjligt. Där ska minsta garanterade undervisningstid för eleverna redogöras, 
men också  en fingervisning om vikten av att eleverna har ett eget fritt val samt utrymme för 
en skolas rätt till profilering. Det innebär att det timtal som finns utsatt inte få r underskridas 
men väl överskridas. Det ökande inflytande frå n eleverna innebär att de har rätt att på verka 
sin skolgå ng.14 

                                                
9 Statens Offentliga Utredningar SOU 1992:94 Allmänna Förlaget. Stockholm. 1992. s 263 
10 Westlund. 1996. s 148 
11 Ö sterlind, Eva. Disciplinering via frihet. Uppsala Universitet. Uppsala. 1998. s 17 f 
12 Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. (Lgr 69). Skolöverstyrelsen. Utbildningsförlaget. Stockholm. s 46   
13 Ö sterlind. 1998. s 19f 
14 Statens Offentliga Utredningar SOU 1992:94 Allmänna Förlaget. Stockholm. 1992. s 261f 
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4.1.2 Tidssocialisering 
 
Idag förekommer stora förändringar i samhället och detta på verkar vå ra barn och elever 
starkt. Socialisering innebär att människan internaliseras in i en personlighet eller identitet. 
Förr var identiteten mer förknippad med hur familjens sociala struktur så g ut. Numera har 
mönstren brutits upp, dvs. man kan idag vä lja sin egen utveckling. Det är inte längre 
självklart att barnen gå r vidare i sina föräldrars fotspå r. Helt nya vägar har öppnats för 
ungdomarna idag. Detta medför att man i samhället få r stora socialisationsförändringar som 
inom skolan yttrar sig genom att elever få r en förändrad tidsuppfattning. Elever av idag lever 
mer i nuet och har inte alls den linjära tidsuppfattning som fanns för bara nå gra decennier 
sedan. Den kulturella fristä llningen som beskrivs ovan har naturligtvis två  sidor. Effekterna 
av detta medför att ungdomarna idag behöver mycket längre tid till att finna sig själva. 
Samtidigt få r de ett ökat utrymme för att förverkliga sin egen kreativitet och utnyttja sitt eget 
självbestämmande. 15  

 I skolan lever dock tanken om att eleverna ska lära sig ett rationellt 
tidstänkande kvar. Där anser man att det är klocktiden som rå der, dvs. tom abstrakt tid som 
ska utnyttjas effektivt. Det verkar omöjligt för eleverna att komma bort ifrå n det moderna 
tidsmedvetandet att ” tid är pengar” .16  

 Lärarna i skolan talar om tidspressen vilket få r eleverna att tänka rationellt om 
tiden och förutsätter att de har en effektiv tidsanvändning. Lärarnas argument ligger i att 
eleverna ska ha siktet inställt på  framtiden efter noggrann planering. 

 I skolarbetet finns flera temporala ramar, dvs. ramar som visar sig i strikta 
och välplanerade tidsstrukturer. De på verkar frekvens, tidpunkt, tempo, sekvens och 
varaktighet i undervisningssituationen. Det finns alltid nå gra elever som kämpar mot dessa 
ramar och söker temporala frirum frå n tidsschemat. Hos dessa elever är det svå rare att 
anpassa sig till den styrda tiden troligtvis pga. att den inte stämmer överens med hemmets 
tidsregler.17 

 Tidssocialiseringen i skolmiljön skapar värden och kunskaper som ska kunna 
användas utanför skolan i olika sociala roller, arbetsformer och tidsstrukturer som finns ute i 
arbetslivet. 

I detta sammanhang talar man om moralinlä rning, som skulle kunna innebära 
förmå ga att passa tider, att man har goda och effektiva arbetsvanor samt prestationshunger. 
Denna moralinlärning innebär att eleverna ska internalisera prestationslust och vilja göra mer. 
Westlund redogör i sin Skolbarn av sin tid för andra forskares syn på  hur elever på verkas av 
skolans socialisering. Popkewitz menar att skolans socialisering har djupt rotade antaganden 
som innebär att punktlighet är en dygd, och att arbeten utförs på  bästa sätt när man följer ett 
strikt indelat schema.18 

                                                
15 Statens Offentliga Utredningar SOU 1997:121.Skolfrågor om skola i en ny tid. Fritzes. Stockholm. 1997. s        
35ff 
16 Ö sterlind. 1998. s 37f 
17 Westlund.1996. s 48 
18 ibid. s 160 
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4.1.3 Egen planering 
 
Det finns i de fyra senaste läroplanerna en vilja att öka elevernas inflytande i skolan och dess 
planering, detta sker främst genom ökade valmöjligheter. Valfrihet anses kunna leda till ökad 
självkännedom och det är viktigt för elevernas fostran i skolan. Dessutom strävar man mot att 
skapa en ökad motivation och effektivitet samt ökat ansvarstagande hos eleverna. 19 

Att eleverna själva få r planera sitt arbete tros öka motivationen, samtidigt som 
man efter-strävar må l i läroplanen som talar om individualisering. Eleverna lär sig att utnyttja 
sin tid på  ett effektivt sätt och genom att ha skapat motivation via individualisering så  har 
man också  kommit å t ett nytt sätt att kräva disciplinering. Det som förut krävts genom piska 
och morot fungerar inte längre utan man har varit tvungen att finna nya vägar. 20 
  Det egna arbetet som blir följden av egen planering och ökat inflytande för sina 
egna studier medför också  att en elev inte lika tydligt är en medlem i ett kollektiv. Eleverna 
blir mer självständiga och inte lika beroende av varandra. Dessutom minskar tillfällen till att 
föra disku-ssioner och debattera i olika frå gor, vilket innebär att studierna kan bli belysta frå n 
bara ett hå ll. Eget arbete innebär också  flera fördelar som att man inte behöver vänta in 
varandra och inte heller hjälpa varandra i samma utsträckning. Eleverna få r en möjlighet att 
arbeta utifrå n sin egen takt och kan angripa sin uppgift utifrå n egna intressen.21 

 Genom den individualisering man skapat i skolan har eleverna blivit mer 
medvetna om hur de ska disponera sin tid. Den form av dödtid som förut funnits kommer man 
ifrå n eftersom eleverna själva styr sitt arbete. Känslan av att styra sitt eget arbete kan tros ge 
ökad fri tid men i själva verket innebär det ökad kontroll. Detta sker eftersom alla elever nu 
arbetar efter ett individuellt schema som kontrolleras med jämna mellanrum. Det som förut 
styrdes och förelästes av en lärare är nu eleven, i det egna arbetet, skyldig att ta reda på  själv 
och på  nå got sätt redovisa i sitt på gå ende arbete. När en lärare undervisade kunde eleverna ta 
mentala raster under lektionerna och läraren anså g att de få tt de kunskaper de skulle genom 
att ha lyssnat. De mentala rasterna kunde inte styras av den stränga tidsregleringen så  som 
lektionstiderna, dvs. att 40-minuter SO inte var 40-minuter SO för eleverna. Mentala raster är 
inte alltid lätt att upptäcka för läraren eftersom den kan uttrycka sig i dagdrömmar eller 
allmän vila. Medan raster som att vandra runt, prata med bänkkompisen och så  vidare är 
lättare att upptäcka.22 

 Eget arbete i undervisningen medför att väntetider och sysslolöshet minskar, 
vilket betraktas som en stor fördel eftersom omotiverade, uttrå kade och sysslolösa elever ofta 
uppfattas som orosmoment. 23 

 Eleverna har rätt till inflytande och må nga undersökningar visar att eleverna 
själva vill kunna på verka det dagliga arbetet. På  så  sätt tar de kontroll och makt över sitt eget 
lärande. Det finns flera skäl till att eleverna ska ha mycket att säga till om i skolan. Dels att 
människor ska ha ett eget inflytande över sitt dagliga arbete, dels genom att det handlar om en 
demokratisk fostran. Andra undersökningar visar att elever anser att de egentligen inte har 
nå got inflytande alls på  undervisningen och att elevers förslag ofta besvaras med ett ” vi få r 
väl se” , ” kanske”  eller nå got liknande.24 
 
 
 

                                                
 
 
19 Ö sterlind. 1998. s 17 
20 ibid. s  20 
21 ibid. s 130 
22 Westlund. 1996. s 178f 
23 ibid. s  22f 
24 SOU 1997:121. s 103ff 
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4.1.4 Tidsorienterad timplanering 
 
I de skolor där man fortfarande planerar skolans verksamhet efter gamla mönster uppstå r en 
del problem. Den fragmenteringen av dagen man få r underlättar inte dagen vare sig för 
läraren eller eleverna. Ett 40-minuterspass innebär egentligen inte mer än 25-30 minuters 
undervisning. När man räknat bort tid för ankomst, iordningställande av arbetsmaterial och 
avfärd blir det inte mycket mer effektiv tid kvar för undervisning.  

 Planeringen är oftast kompakt och det finns inget utrymme för reflektion, att 
tänka färdigt, föra ett samtal eller en diskussion eller på  nå got annat sätt gå  upp helt i en 
uppgift. Diskussionen som förs inom detta dilemma är oftast inte vad man kan göra för att få  
det på  detta sätt utan istället för man samtal om hur man ska utrota elevernas slöhet och 
ointresse.  

 Elevens dag fylls av dessa fragmenteringar och däremellan är det korta raster 
för att byta böcker och klassrum.25Förslag finns på  att avskaffa timplanen, vilket innebär att 
skolan har möjlighet att lägga sin verksamhet på  annat sätt än genom en strikt fragmentering 
av dagen. Skolan kan dock inte komma ifrå n den garanterade undervisningstiden för eleverna. 
Anledningen till att man skulle avskaffa timplanen är att den anses vara ett kraftigt styrmedel 
som styr mot en hå rd tidsindelning och ämnesinriktad undervisning. En hå rt styrd 
timplanering är dock ingen trygghet för att eleverna lär sig det de ska. Det kan snarare vara en 
falsk trygghet att tro att eleverna lärt sig nå got för att de få tt det antal lektioner som de har rätt 
till. Lösningen till detta är att istället införa en kursplanestyrd verksamhet. 26 

För att å terkomma till att avsatt tid för en lektion inte är en garanti för 
inlärning så  ska också  tilläggas att tiden i skolan utsätts för en ämneskonkurrens. Dvs. det är 
mycket som eleverna ska lära sig och så  mycket som det må ste finnas tid för. Nå gra uttryck 
som är en följd av denna tidspress är stress, tidsbrist och stoffträngsel. Den strikta 
tidsindelningen leder ofta till sönderhackade schema som ofta skapar spilltid istället för 
effektiv tid. Bå de elever och lärare tvingas ofta till en lektionsinrutad skoldag. En skoldag 
som sällan ger nå gon lugn och ro utan kantas av uppgifter som ska göras och mycket tid gå r 
bort för att plocka upp, plocka  ihop, avslutas och komma igå ng igen samt att förflytta sig 
mellan olika lokaler27.  
  Att avskaffa timplanen skulle förmodligen skapa nya diskussioner i skolorna 
som resulterar i nya pedagogiska grepp för hur man ska lösa de lokala timplanerna. Det skulle 
ske ett slut på  att bedriva skolverksamhet genom tradition och vana och istället skapa nya 
synsätt för undervisningen som passar samhället bättre. 28 Alla konventioner i skolan är 
byggda på  tradition och vana, liksom de oskrivna regler som finns inom skolan. Dessa 
konventioner och oskrivna regler är ypperliga för lärare och skolplanerare att diskutera under 
de pedagogiska samtal man må ste föra om man bryter upp den traditionella timplanen. 
Exempel på  samtal kan vara start och sluttider för dagen, varför har eleverna inte tillgå ng till 
skolan på  fritiden och under loven? Varför må ste ett schema följa ett helt läså r och inte 
kortare perioder? 29 
  

                                                
25 SOU 1997:121. s 51f 
26 ibid. s 143ff 
27 ibid. s 145f 
28 ibid. s 150 
29 Westlund Ingrid. Elevernas tid och skolans tid 1998. Studentlitteratur. Lund. s 133 
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4.2 Vilken effekt få r tidspressen på  lärandet? 
 

Underbart, hä r sker ett slags kollektivt uppror mot den stora meningslösheten 
                         (Granath, 

1996. s 48) 
 
 Utropet kommer ifrå n boken Gä st hos overkligheten och är ett uttryck för hur 48-å riga 
Gunilla, vid hennes terminslå nga prao i en å rskurs sjua, känner inför ett arbeta som innebar 
att man skulle flytta en faktatext frå n en flora till ett blad när man lika gärna kunde läsa om 
dem. Det kollektiva upproret kommer sig av att eleverna började ett rönnbärskrig i 
klassrummet istället för att klistra in dem på  bladet.  
 Senare i samma bok beskriver Granath hur hon upplever skolan idag: 
 

Skolan ä r som ett sprinterlopp dä r man varje timme, varje dag, antas satsa för kung 
och fosterland bara för att stä ndigt bli avbruten efter halva loppet. Det ä r en mental 
omöjlighet att hålla på så. Jag har gett upp. 

                                                                                                                   (Granath, 1996. s 
143) 
 
4.2.1 Tid fö r reflektion 
 

Man får sä llan tid att tä nka i skolan 
                      (Granath, 1996. s 45) 
 

Så  skriver Granath i sin bok Gä st hos overkligheten. Anledningen till uttalandet är att hon 
upplever det som att det inte finns nå got utrymme mellan olika arbetsområ den där eleverna 
kan få  reflektera över vad som sagts. Skolbarn ifrå gasätter klocktidens styrning och skiljer på  
den ” rätta klocktiden”  och den klocktid som finns inom dem. De menar att den rätta 
klocktiden gå r för fort, att de inte hinner med att fundera. Elever reagerar mot att stress och 
jäkt gör att det inte finns tid att fundera.30 

 Reflektion är en del av lärandeprocessen vilket innebär att elever som inte 
tillå ts att reflektera över det de lär sig i skolan, inte befäster sin kunskap. I reflektionen skapas 
hela tiden ny kunskap i det medvetna tänkandet. Det är viktigt att elever få r fundera på  ny 
kunskap och sätta egna ord på  det för att det ska kvarstå  som en ny kunskap hos eleverna. Att 
reflektera innebär att medvetandet blir medvetet om sig själv. Metoden gör så  att man förstår 
hur man tänker och varför man tänker som man gör. Att reflektera innebär att man kliver ur 
sina egna värderingar, sitt invanda synsätt och sina erfarenheter, för att förutsättningslöst se 
på  ett nytt sätt. Att reflektera är inte bara en intellektuell process utan också  en känslomässig. 
Det medför att även känslor och attityder för olika saker kan förändras i och med att man tar 
till sig ny kunskap.31 

 Det är inte bara genom sig själv man kan reflektera utan även i gemenskap. 
Genom att möta andra människors bilder och tankar om verkligheten så  skapar man sig en 
egen bild. Elever i skolan tillägnar sig kunskap i dialog med sina klasskamrater och lärare. Att 
arbeta så  innebär att elever få r en insikt i att människor kan se på  olika sätt på  samma saker.32 
Detta skapar för dem frå gor om hur och vad, samt varför det är på  olika sätt.33 När de finner 
sina egna svar utifrå n de nya intrycken och kunskaperna så  har en reflektion arbetat inom 

                                                
30 Westlund. 1998.s 82 
31 Rokkjaer, Lars. Den kommunikativa organisationen. Fortbildningsförlagen. Stockholm. 1998. s 41f 
32 SOU 1997:121. s 25 
33 Rokkjaer. s 43 
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dem. Genom att arbeta på  ett så dant reflekterande sätt så  kan eleverna bygga upp en 
må ngfasetterad kunskap och utveckla ett kollektivt kunnande genom att alla bidrar med sitt. 34 
 

Vä rlden blir inte rikare genom att vi försöker få alla att bli så lika som möjligt i sin 
förståelse 

                           (SOU 1997:121 s 25) 
 

Meningen med kollektiv reflektion i skolan skulle medföra att man delade med 
sig av alla olika kunskaper som finns i klassrummet och eleverna har en chans att bilda sin 
egen uppfattning. Spännvidden av kunskap som finns i ett klassrum skapar snarare bra 
diskussionsunderlag än om alla tyckte lika. Om man strävar efter att alla ska ha lika 
kunskaper så  bidrar det inte till nå gon ny kunskapsutveckling.35 
 
 
4.3 Stress 
 
4.3.1 Vad är stress? 
 
Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. Stress är en reaktion på  att människan 
utsatts för extra stora fysiska, emotionella och intellektuella krav och på frestningar. 
Stressreaktionen är en kvarleva frå n vå ra förfäder, där den fungerade som en förberedelse för 
kamp, flykt eller muskelarbete när det uppstod hot eller fara. Samhällets nya moderna krav på  
människan framkallar samma stressreaktioner, men nu kan dessa vara mer till skada än nytta. 
Lösningen på  dagens problem kan inte avhjälpas med muskelkraft.  

 När kroppen producerar stresshormoner ställer kroppen in olika funktioner på  
ett högre varvtal. Detta tillstå nd fungerar under en kortare tid, men i längden leder det till 
skada. Kroppen är mer mottaglig för bå de psykisk och fysisk ohälsa.  
  Den lå ngvariga stressen är alltså  inte bra, och den ger dessutom upphov till ett 
tidigare å ldrande. De yrkesgrupper som arbetar med människor utsätts mer än andra för 
lå ngvarig stress, däribland lärare. En hög stressnivå  under för lå ng tid ökar risken för 
hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärnblödning. 
  Människor behöver utsättas för bå de positiv och negativ stress. Stresshormon 
utsöndras även när man har roligt, ett barnkalas, ett föredrag eller ett krävande arbete kan vara 
kul men stressande. Dvs. stress är alltså  inte bara en reaktion på  nå got obehagligt. 
  Att ha fullt upp på  arbetet eller i skolan kan vara stimulerande, men kroppen 
behöver vila, få  lite andrum ibland. Vuxna laddar sina batterier genom promenader, spela 
golf, segla eller nå gon annan fritidsaktivitet. Hur barn däremot ska ladda sina batterier vet 
man mindre om. För att må  bra krävs att finna balans mellan anspänning och avspänning. 

 Som vuxen kan man tänka efter och i viss må n välja vad man utsätter sig för. 
Barn har inte samma möjligheter. De tvingas anpassa sig i en tillvaro som vi vuxna 
bestämmer, vare sig de har den kapaciteten eller inte. Vi planerar ofta som om barn har 
samma förmå ga. Ett barn som tvingas anpassa sig till må nga olika situationer och som har 
må nga höga krav på  sig, må ste ofta ta till energireserven för att klara detta. Det är de vuxna 
som utsätter barn för stress, så  det är de vuxna som må ste lära barnen att hantera stress, och 
lära dem att koppla av.36 
 

                                                
34 SOU 1997:121. s 25 
35 ibid. s 25f 
36 Ellneby, Ylva. Om barn och stress. Natur och kultur. Falköping. 1999. s 31-35 
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4.3.2 Skolan som stressfaktor 
 
De vuxnas arbete och barns skolgå ng kan jämföras men de vuxna väljer ofta var de ska arbeta 
medan barn inget val har. Dagens grundskola är teoretiskt inriktad, den bygger på  prov och 
kontroll vilket skapar en konkurrens mellan eleverna. Barn som har handikapp av lite 
svå rdefinierad art kan på  ett eller annat sätt har svå rt att hänga med i undervisningen. Då  är 
det handikapp som hörselproblem, synproblem eller ligger sent i mognadsnivå  vi talar om.  

 En skoldag är ofta fragmentarisk som nämnts tidigare, vilket innebär att den är 
fylld med snabba byten mellan ämnen, teman, där må nga barn inte hinner med att komma 
igå ng med arbetet förrän det ska brytas. De traditionella metoder som bedrivs i de flesta 
skolor idag stressar må nga barn genom att jäkta dem frå n ämne till ämne, frå n en 
vuxenauktoritet till en annan och genom att barn sällan få r uppleva ett arbete som avslutat. 
Barn har svå rt att finna sammanhang i det de gör i skolan och vet inte vad skolans arbete ska 
leda till.37 
  Barn som befinner sig i pubertetsutvecklingen har stora förändringar i kroppen, 
som gör att den unga människan kan känna sig vilsen i de mest välkända miljöerna. Att då  
samtidigt befinna sig i en så n krävande och rörig miljö som högstadiet kan bli mycket svå rt 
för dem. En högstadieelev kan ha uppemot tio olika lärare. Hå rda krav ställs på  eleverna vad 
det gäller prestation och konkurrensen mellan eleverna är hå rd. Dessutom är det så  att den 
stress som läraren upplever överför den till eleverna. Frå n morgon till eftermiddag sker 
tillsägelser med tidsangivelser i skolan.38 Att utsättas för denna stress i puberteten kan visa sig 
i inlärningssvå righeter, aggressivt beteende, huvudvärk och magont, sömnproblem och 
missbruk av olika slag.39Men det är inte bara dessa situationer som skapar stress i skolan.  

Enligt Granath skapar meningslösheten i undervisningen också  stress, på  flera 
ställen i hennes bok förekommer ett skarpt ifrå gasättande mot skolan vad meningen med den 
är? Under en SO-lektion ska eleverna fingera en rättegå ng under stark tidspress, en känsla av 
att man inte kan göra nå got vettigt av situationen skapar denna irritation som följer: 
 

Det ä r en absurd tillvaro som mest går ut på att titta på klockan. Nä r ä r det rast, nä r 
börjar nä sta lektion, nä r ä r det mat, nä r, nä r, nä r? De goda idé erna förstörs av 
skolans neurotiska förhållande till tid. Det ä r Tidsguden som styr. Men vad ä r det vi 
stressar emot? Varför får vi aldrig fördjupa oss? Vi tycker ju alla att det hä r med 
rä ttegången ä r jä tteroligt. 

                    (Granath., 1996.  s 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 ibid. s 59 
38 Lind/Å sen (red) En annan skola. HLS Förlag. Stockholm. 1999. s 31 
39 ibid. s 61 
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5. Metod 
 
Det är elevernas upplevelser som stå r i fokus i mitt arbete. Jag vill ta reda på  hur elever 
upplever skolans sätt att organisera tiden. 
 
5.1 Val av metod 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning vilket innebär att man arbetar med data som är 
av kvalitativ karaktär. Den kvalitativa informationen talar om hur nå got är beskaffat, dvs. alla 
empiriska fenomen. Att undersöka beskaffenheten hos ett fenomen bör alltså  göras med hjälp 
av den kvalitativa analysen.40Inom denna metod bedriver man en induktiv forskning som 
innebär att man följer upptäckandets väg.41Må let med den kvalitativa analysen är att upptäcka 
variationer, strukturer, mönster eller processer inom det fenomen som man undersöker.  
  Forskarens utgå ngspunkt ligger alltså  i hur nå gon annan människa uppfattar en 
företeelse eller en aspekt i världen. Med uppfattning menas här; vilket innehå ll människan ger 
å t relationen mellan sig själv och nå got i omvärlden. 

 I den kvalitativa analysen uppmärksammas och analyseras vilken innebörd 
människan tillskriver en företeelse eller ett objekt (dvs. hur man erfar nå got), dels belyses hur 
olika aspekter av företeelser eller av objekt (dvs. erfarenheter) ifrå ga relateras till varandra.42 
 När man analyserar ett material om hur människor tänker må ste man ställa vissa frå gor till 
materialet. Människan tänker eller agerar alltid i förhå llande till nå got, för att få r reda på  
objektet som tanken är riktad till ställer man sig frå gan, vad? Denna frå ga räcker dock inte för 
att få  ett rimligt svar på  hur människan tänker utan till detta vad må ste man också  ställa sig 
frå gan, hur? Detta hur talar om hur tanken är riktad och är av processkaraktär. Vad-aspekten 
är förutsättningen för den innebörd som ligger till grund för uppfattningen, dvs. för hur-
aspekten. Man må ste ha en uppfattning av vad en företeelse är innan man kan resonera om 
hur den är beskaffad.  
 Fokuseringen på  detta arbete ligger alltså  i hur eleverna upplever att tiden i 
skolan disponeras samt att försöka tolka och förstå  dessa upplevelser.

                                                
40 Starrin & Svensson Kvalitativ metod och vetenskapsteori Studentlitteratur. Lund. 1994. kap 1 
41 Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet Studentlitteratur. Lund. 1996. s 39 
42 Starrin & Svensson. S 116f 
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5.1.1 Metodens genomfö rande teoretiskt  
 
Nedan följer en beskrivning av den arbetsordning som jag följt för att genom en kvalitativ 
innehå llsanalys bearbeta materialet. Jag har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen när 
jag behandlat materialet, men det jag kommit fram till, dvs. slutprodukten har inspirerats av 
grounded theory. 
 

1. Urvalsutförande: Undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar och att 
            beskriva variationer av uppfattningar. Alltså  gäller det att i undersökningsgruppen 

skapa förutsättningar för variationer. Alltså  kan man strategiskt välja 
undersökningspersoner. Om undersökningsgruppen är alltför homogen finns risk för 
att de nyanser som finns i populationen inte alls kommer fram. 

2. Datainsamling och databearbetning: I kvalitativa undersökningar är oftast en intervju 
den vanligaste metoden att samla data. Detta görs dessutom med öppna frå gor för att 
undersökningspersonerna ska uttrycka sig efter hur de uppfattas olika företeelser eller 
objekt. Med öppna frå gor menas att ställer vida frå gor som ger ett svar med stort 
underlag som senare kan analyseras. När arbetet sedan ska analyseras är det främst 
intresset att identifiera innebörder och inte komma fram till förutbestämda 
uppfattningar.  

 
3. Analys och tolkning: Denna del i arbetet kan delas in i fyra faser. 

        
            Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
 

 Genom att läsa undersökningsmaterialet nå got ostrukturerat och upprepande 
kan man finna olika mönster i form av skillnader och likheter.              

      
            Fas 2. Att uppmä rksamma likheter och skillnader i utsagorna. 
 

 I detta skede ska man jämföra och kontrastera de likheter och skillnader man 
kunnat urskilja tidigare. Här kan man också  sortera bort de utsagor som inte är 
relevanta för det specifika och avgränsade som man har bestämt sig för. 

 
            Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
 

Här ska olika beskrivningskategorier utkristalliseras. Dessa kategorier ska vara 
intressanta i förhå llande till de företeelser eller objekt som diskuteras. 
Kategorierna ska skilja sig frå n varandra och inte vara överlappande. 
Sammanställningen av kategorierna som sker i en helhet, ska vara relaterade 
till varandra genom att de innefattar olika uppfattningar om samma innehå ll 
vilket uttrycks i det totala s.k. utfallsrummet. Det innebär att den innebörd 
undersökningspersonen har gett en företeelse (uppfattning) nu å terges i en 
abstrakt form (beskrivningskategori), vilket sedan samordnas i en 
gemensamstruktur (utfallsrum).  

 
Fas 4 Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

 
I undersökningen utgör utfallsrummet huvudresultatet. Den är grunden för en 
mer systematisk analys av hur uppfattningar förhå ller sig till varandra.  
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5.1.2 Metodens validitet 

 
När det gäller validitet och reliabilitet inom en kvalitativ innehå llsanalys så  handlar 
trovärdigheten, noggrannheten och giltigheten av materialet om i vilken må n de erhå llna 
beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas uppfattning. Det innebär 
att nå gon annan som läser datamaterialet bör komma fram till samma beskrivningskategorier. 
För att få  belägg för sina beskrivningskategorier använder man citat ur datamaterialet som 
underlag. På  så  sätt är det också  lättare att följa forskarens ställningstaganden och värdera 
rimligheten i dessa. Finns tillgå ng till en medbedömmare av materialet är detta bra. Kritik 
som riktas till metoden är bl a att forskaren kan sakna ämnesteoretiska kunskaper och på  så  
sätt inte kunna göra rättvisa bedömningar.43Metoden har prövats och använts inom 
forskningsprojektet BALIL (Barns livssituation och livstolkning).44 
 
5.2 Genomförande 
 
Jag har valt att lå ta femton stycken elever i å rskurs nio skriva en uppsats utifrå n ett givet 
tema. Könsfördelningen är 9 stycken pojkar och sex stycken flickor. Eleverna hade 60 
minuter till sitt förfogande och genomfördes under en svensklektion. Nå gra dagar innan hade 
eleverna få tt reda på  vad arbetet innebar, att det rörde sig om mitt examensarbete, och varför 
den skulle genomföras. Det innebar att de var nå got förberedda på  vad som skulle komma. 
Informationen var vid och eleverna visste inte hur uppsatsen skulle vara vinklad innan 
skrivtillfället.  

 Instruktionen fick eleverna skriftligt vilket innebar att var och en fick en stund 
att fundera på  punkterna (se bil 1). Jag har försökt att inte vinkla frå gorna utan att de ska vara 
allmängiltiga så  att elevernas egna uppfattningar om de olika punkterna kommer fram. 

 Efter skrivtillfället har jag läst igenom utsagorna och sedan fokuserat mig på  
den teoretiska delen av arbetet. Detta arbeta innebar att gå  igenom den litteratur i områ det 
som finns sedan tidigare. Litteraturen har varit omfattande och jag har inte haft problem med 
att finna relevant litteratur. Eftersom tiden i skolan omfattar flera olika delar har den 
teoretiska delen få tt stort utrymme. 

 När jag få tt en klar bild över litteraturen å terkom jag till elevernas utsagor om 
tiden i skolan och varvade sedan litteraturstudier och arbetet med att bearbeta uppsatserna. 
Det innebär att jag hela tiden pendlade mellan teori och empiri. Eftersom jag använt mig av 
en kvalitativ analysmetod så  följde jag den arbetsordning som den föreskriver för analys och 
tolkning av materialet. Nedan kommer jag att beskriva hur jag arbetat i de olika faserna: 
 
Fas 1  När jag läst materialet fem gå nger kunde jag väldigt tydligt se nå gra               

å terkommande områ den eller mönster i elevernas uppsatser. 
 
Fas 2 I de å terkommande områ dena under fas ett kunde jag klart urskilja flera likheter 

och skillnader. Vidare har jag också  upptäckt att ett elevarbete kan sorteras bort 
eftersom denna elev inte uttryckt nå gra tankar om det som uppgiften föreskrev. 

 
Fas 3 Vid en första jämförelse av uppsatserna har jag funnit att 42 olika likheter där 

två  eller fler tagit upp just ett specifikt fenomen. Nå gra fenomen å terkommer 

                                                
43 ibid. s 123-132 
44 Hartman, S.G Barns livssituation och livstolkning. Linköpings universitet. Inst för pedagogik och psykologi. 
Linköping (1992) 
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oftare än andra och i betydligt fler arbeten. Här ställde jag mig frå gan vad det 
var som uppsatserna gav uttryck för. 

 
Fas 4 När jag kategorisera de olika fenomenen ställde jag mig frå gan vad, nu hade jag 

kommit ett steg längre och undrade vad som fanns under de olika kategorierna. 
För att få  svar på  det ställde jag frå gan, hur? Jag hade funnit fem tydliga 
kategorier, men inom dessa fanns skillnader i yttringarna, dessa skillnader 
redovisar jag i resultat och analysdelen. 

 
 
6. Resultatanalys  
 

I resultatdelen kommer jag att redovisa de mönster som framträder i elevernas uppsatser 
sedan jag bearbetat dem med en kvalitativ metod. Resultatet presenteras utifrå n grounded 
theory. Sist presenterar jag nå gra slutsatser som jag kommer att diskutera i diskussionen. 
 
6.1 Innehå llskategorier 
 
Inom de olika kategorierna som jag nedan redovisar kommer en del citat ur eleverna 
uppsatser att å terges ordagrant vilket innebär att vissa stavfel kommer att förekomma.  
 
6.1.1 Lektionernas beskaffenhet och längd 
 
Den första kategorin som jag fann var elevernas uttryck för lektionernas beskaffenhet. 
Kategorin innefattar tankar som eleverna har om framförallt lektionernas längd. Materialet 
ger ingen entydig bild av hur lektionernas längd bör vara, men den större delen av eleverna 
anser dock att lektionstid över 60 minuter är alldeles för lå ngt. Eleverna inser att vissa 
praktiska ämnen behöver längre tid och har inget emot detta. 

 Fyra elever anser att 60-minuters lektioner är lagom medan fem personer anser 
att 40-minuters lektioner är lagom. Ett av argumentet för det senare är emellertid att man inte 
hinner bli uttrå kad på  40 minuter. Två  elever ger också  uttryck för att dagdrömmar tar över 
lektionerna om dessa är för lå nga. En elev skriver: 
 

Efter en timma funkar inte hjä rnan så mycket bra. Och det ä r ju inte så att ju 
lä ngre lektion man har desto mer lä r man sig. 

 
Det är inte alltid lektionernas längd som är det relevanta för hur lå ng en lektion 

ska vara enligt eleverna. En elev menar att det är ämnet som styr lektionernas längd: 
 

Ofta ä r ett 40 pass mycket skönare ä n ett 80 pass. 80 passen gör en vä ldigt trött. 
40 passen tycket jag man får ut mer av ä n 80 passen. Ofta så varierar det med 
vad man har för uppg. i ä mnet. Har man kanske en stor arbetsuppgift så ä r det 
bra att ha 80 pass. För då hinner man komma tillrä tta bä ttre och hinner bli 
insat i uppgiften. Vilket gör att man får ett bra resultat i slutet. 
 
Ett argument mot 40- minuters lektioner är att eleven anser att man knappt 

hinner börja förrän lektionen är slut. En annan elev på verkas inte av lektionernas längd och 
skriver att han/hon aldrig blir stressad av tiden. Vidare skriver eleven: 
 

Lektionerna ä r som dom ä r, orubbliga som berg, oavsett vä der och vind, tid och 
rum verkar dom alltid vara dä r helt oförstörbara. Men man överlever. 
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Hela sex elever har på pekat antalet lektioner per dag. De menar alla att fem 

lektioner per dag är lagom och att man inte klarar av att ta in mer.  
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6.1.2. Skoldagen 
 
I den andra kategorin ger eleverna uttryck för skoldagen. Den innefattar uttryck för 
skoldagens längd, skoldagen mening eller meningslöshet, samt skoldagens utnyttjande. 

Sju elever anser att skoldagen börjar alldeles för tidigt. Skolan för dessa elever 
startar 8.20. Alla dessa eftersträvar att börja senare och en elev menar att den dag då  de 
faktiskt har en sovmorgon är man mycket piggare och effektivare trots att den dagen inte 
slutar förrän 15.30. I denna kategori uttrycker också  två  elever att de tycker att skoldagen är 
för lå ng, en av dessa elever anser också  att den sista timmen på  dagen gå r väldigt sakta, men 
tillägger att vissa dagar kan gå  fort och andra dagar sakta. Tre stycken anser att skoldagens 
längd är lagom. En av dessa uttrycker skoldagens längd som bättre än lagom: 
 

 Lektionernas lä ngd ä r ganska så perfekta 
 
Vissa elever anser att allt i skolan inte är relevant och att man ska fokusera mer 

på  så nt som är bra att ha för det fortsatta livet. Samma elev anser inte att skolan är effektiv 
utan skriver: 
 

Jag mä rkte efter att ha varit borta i två veckor att man missar egentligen inte så 
mycket. Samma arbete som de andra kompisarna gjorde på två veckor klarade 
jag av på en halv vecka framför skrivbordet hemma. Kanske ä r hemarbete ett 
bä ttre alternativ ä n att gå i en skola som vi går i idag, för att spara tid i alla 
fall. 
 
Två  andra elever anser däremot att skolan är jobbig, och att man har för lite 

ledig tid i skolan. En av dessa skriver: 
 

Jag tycker att tiden i skolan disponeras hyfsat bra det ä r sä llan man kan unna 
sig den lyxen att bara sitta och slöa,…  
 

6.1.3. Raster 
 
Den tredje kategorin behandlar elevernas raster. De tar upp rasternas längd och vad det 
betyder för eleverna. Så  må nga som sju elever anser att rasterna är onödiga och att de bara 
förlänger skoldagen. De menar att det inte finns nå got relevant att fördriva den lediga tiden på  
och därför skulle de hellre vilja ha korta raster för att byta böcker och sedan kunna sluta 
tidigare på  dagen. En elev skriver dessutom att: 
 

Raster ä r faktiskt bara jobbiga! Det finns ju noll att göra. Om vi hade bara 5 
min raster, en 20 lunchrast och slutade två timmar tidigare skulle många/alla 
bli nöjdare. 

 
Må nga hå ller med om att rasterna borde vara kortare till förmå n för en kortare 

skoldag men 5 stycken anser också  att lunchrasterna borde vara längre. I en del fall är det 
samma som tycker att rasterna är onödiga. Anledningen är den att må nga elever uppfattar 
rasterna mellan lektionerna onödiga medan de gärna har en längre lunchrast. Flera anser att 
man inte hinner ha nå gon ledig tid under lunchen utan att de bara hinner äta. Fyra stycken 
anser att rasterna bör vara minst 20-30 minuter och att lunchen då  ska vara 60 minuter.  

 En elev upplever de korta rasterna som stressande och skriver att: 
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En del dagar hinner man inte ens lä mna böckerna förens man börjar nä sta 
lektion igen 

 
Två  andra elever är inne på  samma linje och anser att det är för lite ledig tid i skolan. 
 
6.1.4. Stress 
 
Den fjärde kategorin tar upp fenomenet stress i skolan. Trots att sju elever anser att det finns 
för mycket dötid i skolan är det bara två  elever av de 14 som är kvar som inte berör 
fenomenet stress i sin uppsats. Fyra av dessa anser att de har för mycket läxor, liksom fyra 
stycken uppger att de har ont i huvudet när de kommer hem. Olika faktorer på verkar stressen 
och nå gra som nämns är, för mycket arbete, för lite tid mellan lektionerna, att lämna in 
arbeten i tid och att alla prov kommer samtidigt. En elev skriver: 
 

Orkar inte bry mig. Har för mycket att tä nka på. Skolarbete och lä xor hit och 
dit. Nä sta lektion. Folk gapar och skriker och jag blir helt stirrig. Får 
huvudvä rk och försöker stä nga av alla oljud. 

 
Ö vervägande delen av undervisningen är tidsstyrd, antingen det gäller 

lektionstiderna eller det gäller ett eget arbete. För vissa elever blir pressen för stor: 
 

Man blir stressad av pressen. Pressen på lektionerna. Tidspressen. ”Gör si, gör 
så!” Man måste hinna med så mycket som möjligt. Lä mna in ett arbete i tid. 
Och det ä r inte alla som hinner med. 

 
En elev anser att tid och prov styr för mycket och att det inte finns tid för 

reflektion, undervisningen är ett slags korvstoppning och eleven ställer frå gan: 
 

Tror nån att vi ska komma ihåg nått senare? 
 

En annan elev saknar också  möjligheten att ta det lugnt mellan lektionerna och 
skriver:  
 

Nä r ska man få tid för att bara slappa? Sä tta sig ner, ä ta lugnt utan stress. 
Otä nkbart. 

 
Flera elever ger uttryck för detta och det är inte bara i skolmiljön de upplever 

stressen utan skolan på verkar även elevernas fritid i och med de må nga läxorna. 
 

Ytterligare en elev ger ett intryck av viss uppgivenhet, som skapar stress hos 
eleven, som skriver:  
 

En del behöver extra hjä lp. Men var ä r resurserna? Var ä r all hjä lp och styrka? 
 

En elev skrev tidigare att man få r ont i huvudet och försöker stänga av alla ljud. 
Det är inte bara ljudstyrkan som få r eleverna att må  sämre utan andra faktorer på verkar 
liksom symtomen inte alltid är huvudvärk. Ä nnu en elev uppger stress som grund för att inte 
må  bra: 
 

 En dag i skolan ä r antingen lugn eller stressig. Ibland kan skolan vara 
jä ttestressig! Så pass att jag inte mår bra! 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


En elev ger en mer utförlig förklaring till den stress som hon upplever i skolan 
och varför den har uppstå tt: 
 

Vissa de som pluggar mycket, får vä lja bort vissa saker. Jag har valt bort mina 
kompisar och senare ä ven sålt min kä raste ä godel, min hä st. Det har jag offrat 
för skolans skull. Det enda jag har tid med ä r lä xor och pojkvä nnen.  
 Ä ndå har jag fått magkatarr av skolstressen. Det gör att jag måste vara hemma 
mycket vilket i sin tur leder till mer stress p g a allt jag måste ta igen för att 
hinna med. 

 
Ytterligare en stressfaktor för eleverna är det stök som finns på  må nga lektioner. 

Brå ket gör att eleverna få r svå rt att koncentrera sig och inte orkar hänga med på  lektionerna. 
En elev anser att lärare som inte klarar av att säga ifrå n bidrar till att man inget fattar när 
brå ket är igå ng; eleven skriver: 
 

Eleverna verkar inte ha någon respekt för vissa lä rare. Och en del lä rare klarar 
inte av att sä ga ifrån. Bråk och stök. Huvudvä rk. Man lä r sig inget och man kan 
inte arbeta nä r en del elever skriker och bråkar.--- Hur ska man kunna fixa 
skolan då? 

 
6.1.5. Läxor 
 
Den femte och sista kategorin tar upp fenomenet läxor. Få  elever, bara 5 stycken har nämnt 
läxorna i sina uppsatser, men de fem har nå got gemensamt. Alla nämner mer eller mindre att 
de anser att effektivare arbete i skolan leder till mindre läxor. Nå gon anser dessutom att med 
en effektivare skola skulle man kunna ha kortare grundskola. Tre andra anser att med nå got 
längre skoldag skulle man slippa alla läxor.  
 

Jag tycker liksom många andra att lä xor ä r jobbiga nä r man kommer hem. Man 
har fotboll, kompisar och saker som måste göras. Då tycker jag att man lika 
gä rna kunde stanna i skolan och göra lä xorna dä r. Så att man ä r ledig på 
kvä llen för det tycker jag man ä r vä rd!!! 

 
Ibland ä r det bra att gå något lä ngre i skolan för då lä r man sig mer, och då 
behöver man inte få så mycket lä xor. 

 
Jag tycker att man skulle dra över en timme på skoltiden så slipper man lä xor. 
Det ä r skönare om man vet att okej jag jobbar stenhårt nu i skolan så kan jag 
komma hem sen och ta det lugnt. Istä llet för att jobba i skolan och sen veta att 
man måste fortsä tta nä r man kommer hem. 

 
En elev gå r steget längre och anser att man borde ha individuell kursplan, att 

välja efter intresse. Eleven skriver:  
 

Vilka lektioner man har ä r bestä md på regeringsnivå. Jag skulle personligen 
vilja lä sa mer samhä llsorienterat ä mnen, men det ä r ju dom ä mnen som 
intresserar mej och det intresserar kanske inte någon annan. Men visst ä r det 
bä ttre och viktigare att lä sa om hur vä rldens lä nder och politiska ideologier 
fungerar, ä n att lä sa om atommassan vikt i natriumkloridlösning. 

 
6.2 Slutsatser av resultatanalysen 
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Eleverna anser att lärandet på verkas av hur tiden i skolan disponeras. Olika kombinationer av 
ämne, lektionernas längd, antal lektioner/dag osv. på verkar lärandet men samtidigt är dess 
effekter mycket individuella. För att tillfredsställa alla elever borde just denna skola införa 
flextid. På  så  sätt skulle man kunna tillfredsställa elevernas enskilda behov av arbetsdagen 
start och sluttid, vilket skulle leda till att varje elev få r bedriva sin skoldag under de timmar 
då  eleven själv anser sig vara mest effektiv. 

Den forskning som jag hänvisar till i arbetet utfört av SOU (1992:24) menar att 
elever bör få  större ansvar för sina studier och att detta skulle innebära att eleverna skulle 
planera sin egen tid och dessutom lära sig att disponera den bättre. Eleverna i arbetet 
efterfrå gar individuella studier och Lpo 94 föreskriver individualisering, men här tycks det 
vara den ” traditionella skolan”  (alltså  lärare, skolledning m.fl.) som bromsar utvecklingen de 
flesta efterfrå gar eller föresprå kar. 
 I frå ga om hur timregleringen yttrar sig i skolan så  uttalar sig eleverna tydligt 
om hur miljön i skolan, framförallt tiden och dess styrning av lektionernas längd och 
arbetsbelastning mm leder till stressymtom hos eleverna. 
 
7.  Diskussion 

 
I resultatdelen har jag redovisat vad eleverna har framfört i sina uppsatser om tiden i skolan. 
Den visar resultatet av den empiriska delen av arbetet. Nu ska jag knyta an den empiriska 
delen med den teoretiska delen, dvs. knyta samman resultatet med den litteratur som 
förekommer i bakgrunden och i den teoretiska översikten. I diskussionsdelen kommer jag inte 
att hänvisa till litteraturen eftersom detta gjorts i den teoretiska delen. 

Rent generellt uttrycker eleverna sig i kvantitativa tidsaspekter, vilket innebär 
som nämns i bakgrunden, att tiden är en mätbar resurs för praktisk handling. I flera 
elevuppsatser kan man hämta exempel som, ” att slösa med tiden”  eller ” jag har inte tid”  osv. 
 Vidare i bakgrunden redogör jag för hur barn socialiseras in i en klockmedvetenhet som 
kallas för att barn blir tidsvuxna. Det visar sig genom att barn bortser frå n känslor och infall 
som förstör deras tidsramar. Precis detta har flera elever på visat i sina utsagor bl. a den flicka 
som lå tit välja bort kompisar och fritidsintressen för skolans skull och därmed kunnat styra 
sitt handlande utan att på verkas av sina känslor. De flesta av de elever som deltagit i den 
empiriska delen visar att de har internaliserat etablerad tidskunskap.  
  Elever i skolan idag lever mer i nuet, de har en förändrad tidsuppfattning som 
inte alls är den linjära som speglat samhället tidigare. Elever idag tar längre tid på  sig att finna 
sig själva när de inte längre kan socialiseras in i vuxenvärlden genom de yrken som 
föräldrarna haft. En elev skrev i sin uppsats att den anså g att 9-å rig grundskola var alldeles för 
lå ng, medans en annan anså g att de borde få  välja efter intresse mycket tidigare än vad som 
sker idag. Detta är helt i linje med de senaste fyra läroplanerna, där viljan att öka elevers 
inflytande över sina studier poängteras. Det skulle ge eleverna en möjlighet att arbeta utifrå n 
sin egen takt och att ta sig an uppgifter utifrå n de intressen eleven har. En elev anser att 
han/hon tycker det är fel att alla ska arbeta under samma förhå llanden när eleverna faktiskt 
har helt olika förutsättningar för lärandet. Det denna elev efterfrå gar är en mer flexibel skola 
där varje elev har chans att arbeta efter sina egna förutsättningar. 

 Den tid som eleverna tillbringar i skolan utsätts ständigt för konkurrens. De 
flesta elever visade i studien att de anså g att antalet lektioner per dag var lagom som det var 
nu. Det innebär ca fem ämnen per dag. Den strikta tidsindelningen som finns i skolan leder 
ofta till att dagen fragmenteras och att effektiv tid istället blir spilltid. Om eleven själv valt 
ämnen efter intressen är det också  lättare att använda tiden mer effektivt. Det blir lättare för 
eleverna att se meningen i sina studier och att de faktiskt innebär nå got mer än ett ont må ste. 
Kurser där likasinnade elever läser tillsammans skapar dessutom bättre förutsättningar för 
reflekterande och givande diskussioner. Reflektionen i lärande är ett viktigt led för att kunna 
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befästa de kunskaper som det är meningen att eleverna ska ha med sig. Kan eleverna se 
sammanhanget mellan studier och framtid kan det också  vara ett bättre sätt att motivera till 
studier än när eleverna kan uppfatta vissa studier som meningslösa. Det är dags för skolan att 
bryta de traditioner som finns när det gäller timregleringen i skolan och anpassa skolan efter 
omvärlden.  

Den reglering som finns nu anses stressande och steget till förändring är inte så  
stort. Fragmenteringen och de må nga ämnena leder till en stress hos eleverna som kan skapa 
en negativ effekt vilket leder till att eleverna inte må r bra. Flera elever i studien på pekar också  
att de inte må r bra vissa dagar när de kommer hem och att de kan känna sig otillräckliga i 
vissa ämnen. Att sällan få  känna att man verkligen å stadkommit nå got under en lektion utan 
att alltid behöva avbryta skapar omotivation hos eleverna eftersom signalerna det skapar 
säger att det på gå ende arbetet inte är viktigt. Att dra ut på  ett arbete leder också  till att 
tillfredställelsen som följer med att ha klarat av ett arbete drar ut på  tiden. Genom att ändra 
undervisningen till en skola mer inriktad på  olika kurser så  skulle eleverna få  en chans att 
arbeta färdigt med ett ämne innan man på börjar ett nytt. Inte så  att man bara skulle beta av ett 
ämne i taget, utan max fem teoretiska ämnen å t gå ngen. Det skulle dessutom ge eleverna en 
mer ärlig chans att klara de ökade krav som under det senaste å rtiondet lagts på  eleverna. De 
skulle dessutom få  en ärlig chans till att hinna med att göra sina skolarbeten i skolan och på  så  
sätt tillbringa tiden utanför skolan till annat än läxor. 

 Den stress som flera elever skrivit att de upplever pga skolarbetet är som 
nämnts bå de positiv och negativ. I denna frå ga har vi vuxna som arbetar i skolan ett stort 
ansvar. Ett ansvar som jag anser vi kan ta genom att på verka skolans utformning. Det är inte 
meningen att vi ska skapa ett klimat för eleverna där de upplever att de inte må r bra. När vi 
har det så  skapar vi inga bra förutsättningar för att få  en fungerande skola och inte heller ett 
bra klimat för kommande generationer att fungera i samhället. Om vi skapar de rätta 
förutsättningarna för eleverna, så  att de genom det arbete de lägger ner kan känna 
tillfredsställelse och stolthet skapar vi en generation med motivation för studier, och en 
generation som kan vara må lmedvetna och planera sin framtid utan alltför stor oro och stress. 
 
 
7.1 Egna reflektioner 
 
Jag har försökt att ge svar på  mina frå geställningar genom att jämföra det som eleverna skrivit 
i sina uppsatser med det som jag funnit i min litteraturstudie. Eftersom jag inte ville på verka 
eleverna alltför mycket så  fick de en skriftlig redogörelse på  uppgiften. Det visade sig att 
mina farhå gor om hur eleverna upplever tiden i skolan stämde rätt bra med verkligheten hos 
dessa elever. Fördelen med att lå ta eleverna skriva en uppsats var att de inte kunde diskutera 
sig emellan och på  så  sätt på verka varandra. Men det finns nackdelar med metoden, nyckfulla 
elever skriver om annat än ämnet eller som i mitt fall där en elev inget skriver och uppger sin 
brist på  tid som orsak för att inget skriva, på  tid som denne ändå  satt av. Jag hade inga 
problem att finna mönster i uppsatserna men jag kan tänka mig att resultatet skulle kunna 
utebli om man inte kunnat finna nå gra mönster alls.  
 Genomgå ngen av arbetena var tidskrävande men roliga, förmodligen för att jag 
ganska snabbt kunde se vissa mönster. Jag tycker alltså  att metoden passade bra för mitt 
arbete och kan tänka mig att göra ytterligare studier av detta slag. 
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