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Sammanfattning 
I den här studien undersöks schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Schemaläggning i skolan är 
en komplex verksamhet som har stor påverkan på lärares arbetsvillkor och elevers förutsättningar för 
lärande. Därför är det av stor betydelse att schemaläggningen håller hög kvalitet. Till följd av 
skolreformer på 1990-talet decentraliserades beslutsfattandet över schemaläggningen. 
Decentraliseringen ställer stora krav på enskilda skolors ansvarstagande, vilket innebär att lokala 
förutsättningar får stor betydelse för schemaläggningens resultat. Det är därför av intresse att undersöka 
vilka faktorer som främjar skolors schemaläggning.  
Syftet med studien är att undersöka vilka villkor som behöver uppfyllas för att 
schemaläggningsprocessen i en gymnasieskola ska vara effektiv. Effektiva schemaläggningsprocesser 
definieras med utgångspunkt från tidigare schemaläggningsforskning. Studien har genomförts i form 
av en flerfallsstudie där två komparativt utvalda gymnasieskolor undersökts och jämförts. Intervju 
användes som datainsamlingsmetod och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Faktorer 
som påverkar och begränsar schemaläggningsprocesserna kunde på så sätt identifieras. Med 
utgångspunkt ifrån en jämförelse av resultaten från de båda fallen föreslogs fyra villkor som möjliggör 
effektiva schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. Två av dessa villkor behandlar hur 
schemaläggarens arbete bör struktureras: Schemaläggaren bör använda strategier för att hantera 
begränsande faktorer i schemaläggningen och schemaläggningsarbetet bör fokuseras på dess 
kärnuppdrag. De övriga två behandlar de strukturella förutsättningarna för schemaläggning: Skolan 
behöver ha stabilt elevunderlag och undervisningsgrupperna på skolan bör vara utformade på ett sätt 
som stödjer schemaläggningen. 
 

Nyckelord: Schemaläggning, Schema, Effektiv, Gymnasieskola  



Abstract 
In this study, timetabling processes in Swedish upper secondary schools were examined. School 
timetabling is a complex activity, with a great impact on working conditions for teachers and pupils’ 
learning conditions. Hence, it is of great importance that the timetabling is of high quality. As a result 
of the Swedish educational reforms in the 1990’s, timetabling decision-making was decentralized. This 
places great demands on responsibility of individual schools, which implies that local conditions are of 
great significance for the outcomes of timetabling. It is therefore of interest to examine the factors that 
promote school timetabling. 
The purpose of this study is to investigate the conditions that need to be fulfilled to ensure the efficacy 
of the timetabling process in an upper secondary school. Effective timetabling processes are defined 
based on previous research on school timetabling. The study has been conducted as a multiple case 
study, in which two comparatively chosen upper secondary schools were examined and compared. 
Interviews were used for data collection and data were analyzed using qualitative content analysis. In 
this way, factors that influence and constrain the timetabling processes could be identified. Based on a 
comparison of the results from both cases, four conditions were suggested that render timetabling 
processes effective. Two of the conditions deal with work structure of timetablers: Timetablers should 
apply strategies to handle timetabling constraints and the timetabling should be focused on its main 
task. The other two conditions deal with structural features necessary for effective timetabling: The 
school needs a stable pupil population and the class composition should be organized in a way that 
supports timetabling.  
 

Keywords: Timetabling, Scheduling, Efficacy, Upper Secondary School, High School  
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INTRODUKTION 

Att lägga skolscheman är en komplex verksamhet som 
innefattar vitt skilda områden som logistisk 
problemlösning, arbetsledning, planering och pedagogiskt 
beslutsfattande. Schemaläggningen styrs i Sverige av ett 
antal formella lagkrav, men de flesta beslut som gäller 
schemaläggningen är sedan skolreformerna på 1990-talet 
förlagda till skol- och enhetsnivå. Den långtgående 
decentraliseringen av schemaläggningsbeslut ställer stora 
krav på lokalt ansvarstagande. [1] 

Att undersöka vad det är som gör att skolor lyckas eller 
misslyckas med schemaläggning är av stort intresse 
eftersom schemaläggningen har en avgörande betydelse för 
kvaliteten på den pedagogiska verksamheten i skolor. 
Lärarnas Riksförbund (LR) beskriver i rapporten Effekterna 
av en dåligt organiserad skola (2012) de negativa följderna 
av det som benämns som opedagogisk schemaläggning, det 
vill säga schemaläggning som inte tar hänsyn till den 
pedagogiska verksamhetens villkor [2]. Enligt LR:s 
undersökning förekommer det exempelvis att lärares 
lektioner staplas på varandra utan rast eller utan att 
schemaläggningen tar hänsyn till lärares för- och efterarbete 
i samband med lektioner, vilket försämrar lärarnas 
arbetsmiljö och i förlängningen elevernas kunskapsresultat. 
[2] 

Vår förhoppning är att en undersökning av 
framgångsfaktorer i schemaläggningsprocessen kommer att 
kunna vara till nytta för såväl schemaläggare som för 
skolledare, men även för utvecklare av 
schemaläggningsprogram. Den tekniska utvecklingen 
möjliggör effektiviseringar av schemaläggning i skolan, 
men utvecklingen av tekniska verktyg behöver baseras på 
en god kännedom om verksamhetens utformning och 
behov. Förhoppningsvis kommer denna studie även att 
kunna fylla denna funktion.  

 I denna studie undersöks vilka villkor som behöver 
uppfyllas för att en schemaläggningsprocess ska vara 
effektiv. Begreppet “effektiv” definieras i detta 
sammanhang med utgångspunkt från vår förstudie och 
tidigare forskning (se “Definition av effektiva 
schemaläggningsprocesser”). Denna studie är avgränsad till 
schemaläggning i gymnasieskolan. 

BAKGRUND 
Definition av schemaläggning 
I denna studie definieras schemaläggning i enlighet med 
Thompsons definition: “Schemaläggning är fastställandet 
av vilka kurser som undervisas vid vilka dagar och tider, i 
vilka salar och av vem” (vår översättning) [3]. Begreppet 
schemaläggningsprocess definierar vi som “en följd av 
handlingar och beslut som leder fram till ett schema som 
används i en skola”. Detta begrepp är alltså bredare än 
schemaläggning då det vid sidan av schemaläggningen 
även inkluderar tjänstefördelningsarbetet och återkoppling 
på schemaläggningen från personalen. I tjänstefördelningen 
fattar skolledningen eller schemaläggaren beslut om vilka 
ämnen, kurser och klasser respektive lärare ska undervisa.  

Formella krav på schemaläggningen 
I samband med skolreformer på 1990-talet 
decentraliserades beslutsfattandet över schemaläggningen 
då de nationella timplanerna för gymnasieskolan stegvis 
avskaffades. Dessa hade fram tills dess fastställt hur många 
undervisningstimmar av varje ämne som skulle ingå i 
gymnasiets olika utbildningsinriktningar. Istället för 
timplan infördes år 1996 en så kallad minsta garanterad 
undervisningstid för varje program och ett så kallat 
riktvärde för undervisningstiden per ämne. Förändringarna 
syftade till att stärka flexibiliteten i användningen av 
undervisningstiden och att öka samverkan mellan 
skolämnen. Till en början skulle varje gymnasiepoäng i 
princip motsvara en undervisningstimme. [4] 

År 1999 avskaffades den minsta garanterade 
undervisningstiden per program och även kopplingen 
mellan gymnasiepoäng och undervisningstid. Istället 
infördes det nuvarande systemet som innebär en fastställd 
minsta garanterad undervisningstid beroende på om 
programmet är högskoleförberedande eller yrkesinriktat. [5] 

I skollagen fastslås att elever på yrkesprogram har rätt till 
en minsta garanterad undervisningstid om 2430 timmar á 60 
minuter. Motsvarande antal timmar för elever på 
högskoleförberedande program är 2180 [6]. Vad som 
räknas som en undervisningstimme framgår dock inte av 
skollagen, utan är ett beslut som fattas lokalt av rektor [7]. I 
skollagen fastslås även att utbildningen ska bedrivas under 
ett läsår som omfattar en höst- och en vårtermin [6].  
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Gymnasieförordningen innehåller fler bestämmelser som 
utgör formella krav på gymnasieskolornas schemaläggning. 
En helt grundläggande bestämmelse är att det för läsåret 
eller kortare tid ska finnas ett schema som “innehåller 
uppgifter om samtliga undervisningspass och lärare”. [8]  

Bestämmelserna i gymnasieförordningen som har relevans 
för schemaläggningen är i de flesta fall kopplade till 
skolårets uppbyggnad. Här fastställs bland annat läsåret till 
40 veckor och minst 178 skoldagar. Läsåret ska vidare börja 
i augusti och sluta senast i juni. En för skolscheman mycket 
viktig bestämmelse är att elevers skolarbete ska förläggas så 
jämnt fördelat över veckans arbetsdagar som möjligt 
(måndag-fredag). Enligt gymnasieförordningen ska 
skolarbetet även vara jämnt fördelat över läsåret. [8] 

Tidigare forskning om schemaläggning 
Merparten av forskningen om schemaläggning i skolor kan 
delas in i följande två kategorier: (1) forskning med fokus 
på olika schematypers inverkan på betyg och 
elevprestationer samt (2) olika algoritmers effektivitet då ett 
schema skapas utifrån specifika parametrar.  

Den första kategorin av schemaforskningen inriktar sig mot 
jämförelser mellan så kallade blockscheman och 
traditionella scheman. Blockscheman är en schemaform 
med förbestämda lektionslängder, ofta längre än 50-80 
minuter, och schemapositioner som fylls i med valda 
ämnen. Traditionella scheman har inte dessa förbestämda 
tidsplaceringar i schemat eller lektionslängder utan 
lektionerna är ofta kortare än då blockscheman används [1]. 
En del studier visar att antalet elever i amerikanska high 
schools som tar examen ökar efter att blockscheman har 
implementerats [9]. Andra studier visar däremot att elever 
med blockschema presterar signifikant sämre på 
standardiserade slutprov än elever med traditionella 
scheman [10]. Det finns även studier som visar att elevers 
prestationer, närvaro och disciplin inte ökar signifikant till 
följd av blockschemaläggning, men att rektor, 
administration och lärare upplever att så är fallet. Det finns 
således inga definitiva slutsatser kring vilken schematyp 
som är bäst generellt eftersom de undersökta skolorna har 
olika egenskaper och endast representerar typfall. [11] 

Det andra schemaforskningsområdet fokuserar på 
automatisering av schemaläggningsarbetet med hjälp av 
algoritmer och matematiska modeller. Några av de metoder 
som används i detta ändamål är grafmålning, 
kravuppfyllelse, heuristiska regler samt s.k. giriga 
algoritmer som simulerar manuell schemaläggning [12]. 
Automatisk schemaläggning har en potential att kunna 
möjliggöra besparingar av resurser för 
utbildningsinstitutioner. Forskningen är dock mer fokuserad 
på individuella fall med specifika behov än att skapa 
generella lösningar [13].  

Schemaläggningsprocessen 
Birbas, Daskalaki & Housos gör i 
schemaläggningssammanhang skillnad mellan ett schemas 

genomförbarhetspremisser respektive kvalitetspremisser 
(vår översättning). Genomförbarhetspremisserna är 
ovillkorliga krav på schemat som uppställs av exempelvis 
skolsystemet eller andra kringliggande faktorer. 
Kvalitetspremisserna är de krav som uppställs av 
personalen på en skola till följd av särskilda förutsättningar 
eller eftersom kraven anses förbättra elevresultat eller 
lärarnas prestationer. [14] 

Klein menar att beslut som rör schemaläggning är ett av de 
områden som skapar flest konflikter mellan lärare och 
administrationen. Eftersom schemaläggningsprocessen är 
ständigt pågående i skolorganisationer tenderar 
schemaläggningskonflikter även att få en varaktig karaktär. 
Konflikterna kan emellertid mildras genom att 
schemaläggningsprocessen görs transparent för lärarna. 
Detta görs genom att lärarna informeras om de inverkande 
faktorer som har legat till grund för besluten i processen. 
[15] 

Definition av effektiva schemläggningsprocesser 
I denna studie betraktar vi en schemaläggningsprocess som 
effektiv om den uppfyller följande kriterier: 

(1.) Genomförbarhetspremisser  
Schemaläggningsprocessen ska ha lett fram till scheman 
som uppfyller genomförhetsbarhetspremisserna: 

- Alla formella krav på schemaläggningen i enlighet 
med exempelvis skollag och gymnasieförordning 
är uppfyllda. 

- Alla temporala och spatiala begränsningar på 
schemat är uppfyllda, exempelvis kan varje lärare, 
elev och klassrum endast ha en lektion samtidigt. 

(2.) Kvalitetspremisser  
Schemaläggningsprocessen ska ha lett fram till scheman 
som uppfyller de kvalitetspremisser som ställs upp av 
personalen inom skolan. Detta kriterium fastställs genom en 
uttolkning av personalens önskemål och preferenser. 

(3.) Inflytandepremisser  
Schemaläggningsprocessen är utformad på ett sådant sätt att 
lärarna har haft möjlighet att utöva inflytande över 
tjänstefördelningen, schemaläggningen och modifieringar 
av det färdigställda schemat. 

(4.) Schemaläggarens förutsättningar 
Schemaläggningsprocessen är utformad på ett sätt som ger 
schemaläggaren tillräckliga förutsättningar att utföra sitt 
arbete.  

Denna definition är i huvudsak författarnas egen, men i 
utvecklingen av kriterierna i definitionen har författarna 
tagit stöd och hämtat inspiration i tidigare forskning.  

Begreppen genomförbarhets- och kvalitetspremisser har 
hämtats från forskning av Birbas, Daskalaki & Housos [14], 
men eftersom denna forskning är utformad för den grekiska 
gymnasieskolan har deras definitioner av begreppen 
omarbetats för att passa det svenska skolsystemet. 
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Utformandet av kriteriet inflytandepremisser är inspirerat 
av Kleins forskning om hur konflikter inom skolan kan 
minimeras genom transparens i schemaläggningen [15]. 
Författarna valde själva att i definitionen ställa högre krav 
på schemaläggningen än enbart transparens. Därför ställs i 
definitionen krav på att personalen ska ha inflytande i 
schemaläggningsprocessen. 

Det fjärde kriteriet, schemaläggarens förutsättningar, utgör 
ett slags metakategori, vars funktion är att avgöra om de 
övriga premisserna har uppnåtts genom en rimlig 
arbetsinsats. Författarna ansåg att det vore orimligt att 
betrakta en schemaläggningsprocess som effektiv om t.ex. 
hög arbetsbelastning riskerar att skada schemaläggarens 
hälsa och välbefinnande.  

Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som 
ligger till grund för framgångsrika 
schemaläggningsprocesser och att arbeta fram villkor för 
effektiva schemaläggningsprocesser. Frågeställningen som 
studien avser att besvara är följande: 

Vilka villkor behöver uppfyllas för att 
schemaläggningsprocessen i en 
gymnasieskola ska vara effektiv? 

Förhoppningsvis kommer denna studie att kunna vara till 
nytta för dem som i sina yrkesroller utför eller påverkar 
schemaläggningen i gymnasieskolan, exempelvis 
schemaläggare, skolledare och utvecklare av tekniska 
hjälpmedel för schemaläggning.  

METOD  
Förstudie 
En mindre förstudie genomfördes under våren 2017 i syfte 
att ge författarna en grundläggande uppfattning om hur 
schemaläggningsprocessen i gymnasieskolor är utformad. 
Fyra schemaläggare från fyra olika gymnasieskolor 
intervjuades.  

Förstudien gav resultatet att schemaläggningen vid 
gymnasieskolorna är en omfattande process som handlar 
mer om beslutsfattande än om att att placera ut lektioner på 
ett schema. Beslutsfattandet syftar till att möjliggöra att ett 
välfungerande schema blir processens slutresultat.  

Schemaläggarna på skolorna visade sig använda snarlika, 
men ändå varierande arbetssätt. De beskrev även att de 
upplever att de för det mesta arbetar isolerade från andra 
schemaläggare. Slutligen beskrev schemaläggarna att de i 
sitt arbete behöver få tillgång till information om lärarnas 
preferenser, skolkultur och skolledningens prioriteringar. 
Dessa kunskaper beskrevs av flera schemaläggare som 
“delvis dolda”. Det innebär att kunskapen inte på förhand 
finns dokumenterad utan att schemaläggaren själv måste 
bilda sig denna kunskap genom att kommunicera med lärare 
och skolledning.  

Flerfallsstudie  
Föreliggande studie genomförs i form av en fallstudie. Det 

är en empirisk undersökning som “studerar en aktuell 
företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna 
mellan företeelsen och kontexten är oklara” [16]. I denna 
studie studeras schemaläggningsprocessen som en 
företeelse i gymnasieskolans kontext, med de aktörer som 
på ett eller annat sätt är delaktiga i 
schemaläggningsprocessen. Eftersom schemaläggning som 
process inte kan anses vara väl beforskad är det nödvändigt 
att i denna studie få en helhetsbild av schemaläggning som 
fenomen. Det innebär att processen behöver undersökas i 
dess kontext, vilket kan möjliggöras genom användning av 
fallstudiemetod. Fallstudien syftar till att skapa analytiska 
generaliseringar snarare än statistiska. På så sätt skapas en 
förståelse för fenomenet som studeras. [17] 

Förstudien indikerar att schemaläggningsprocessernas 
utformning varierar mellan olika skolor (se Förstudie). Ett 
sätt att skapa en bättre förståelse för olika aspekter och 
funktionssätt inom schemaläggningsprocesser är att jämföra 
olika fall. I denna studie undersöks därför två 
gymnasieskolors schemaläggningsprocesser. Två 
komparativa fall används i syfte att kunna göra jämförelser 
av schemaläggningsprocesserna på skolorna. Detta sätt att 
utforma en flerfallsstudie beskrivs av Yin som tvåsidig 
design [16].  

Urval 
Skolorna väljs genom ett så kallat komparativt urval, vilket 
innebär att de skolor som studeras medvetet väljs ut 
eftersom de i vissa avseenden skiljer sig från varandra. 
Denna metod är lämplig att använda eftersom teori och 
förstudie indikerar att schemaläggningsprocessens karaktär 
i viss utsträckning varierar mellan olika skolor. Genom att 
välja skolor vars egenskaper varierar på ett sätt som antas 
påverka skolornas schemaläggningsprocess blir det möjligt 
att undersöka hur olika aspekter påverkar 
schemaläggningen i gymnasieskolan.  

Följande urvalskriterier har arbetats fram utifrån egenskaper 
som med stöd av förstudien antas ha betydelse för 
variationer i schemaläggningsprocessernas karaktär. De 
egenskaper som varieras i urvalet av fall är följande: 

(1.) Skolornas popularitet. Det framgick av förstudien att 
antagningen för det nya läsåret verkar ha påverkan på 
schemaläggningen. Det verkar som att schemaläggningen 
försvåras för skolor som inte kan vara säkra på att fylla 
antalet platser, eftersom det medför en osäkerhetsfaktor i 
schemaläggningen. Vid urvalet används andelen lediga 
skolplatser efter avslutad antagning som mått på skolornas 
popularitet. 

(2.) Studieinriktning. Gymnasieskolans studieinriktning 
medför vissa specifika krav på schemaläggningen i fråga 
om t.ex. behov av salar eller hänsynstaganden av 
pedagogisk och didaktisk natur. Urvalet görs därför utifrån 
antagandet att schemaläggningen skiljer sig åt beroende på 
skolans studieinriktning. I urvalet eftersträvas en skola med 
högskoleförberedande inriktning och en med yrkesprogram. 
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Ytterligare en egenskap har betydelse för urvalet av skolor. 
Denna egenskap varieras dock inte, utan är en förutsättning 
för att skolorna ska vara av intresse för denna studie. 

(3.) Elevantal. Schemaläggningens komplexitet ökar med 
antalet lärare och elever som ska schemaläggas. Eftersom 
denna studie syftar till att undersöka faktorer som leder till 
att skolor lyckas eller misslyckas med komplex 
schemaläggning är det önskvärt att välja skolor med ett 
relativt stort antal elever. Vid urvalet används skolornas 
elevantal som mått på skolans storlek. Skolor med ett 
elevantal mindre än 500 elever tas inte med vid urvalet.  

Fallbeskrivning 
Skola 1 är en kommunal gymnasieskola i Stockholms län. 
Antalet elever är cirka 1200 och studieinriktningen är 
högskoleförberedande. Antalet lärare är cirka etthundra. 
Skolan fyller alltid sina elevplatser och betraktas som 
mycket populär. På skolan används traditionella scheman 
med en lektionslängd på 50-80 minuter. 

Skola 2 är en fristående gymnasieskola i Stockholms län 
med ett elevantal på cirka 1000 elever. Skolan har ett 
bredare spektrum av utbildningar, med allt ifrån 
yrkesutbildningar till högskoleförberedande program. 
Antalet lärare är cirka femtio. Skolan fyller inte alla sina 
elevplatser, utan elevantalet varierar. Skolan använder sig 
av en kombination av av blockscheman och traditionella 
scheman.  

Datainsamling 
I denna studie utgörs analysenheterna av enskilda 
schemaläggare, rektorer, lärare och studie- och 
yrkesvägledare. Datainsamlingen begränsades till dessa 
grupper eftersom förstudien indikerar att dessa aktörer (med 
undantag från studie- och yrkesvägledare, se nedan) har 
störst delaktighet i schemaläggningsprocessen, vilket är 
önskvärt för att ur intervjuer kunna utvinna data som är 
relevanta för studiens frågeställning. På skola 1 intervjuades 
tre lärare, en schemaläggare och en rektor. På skola 2 
intervjuades två lärare, en schemaläggare, en programchef 
och en studie- och yrkesvägledare. Studie- och 
yrkesvägledaren på skola 2 intervjuades eftersom det 
framgick av intervjuer med schemaläggare och 
programchef att studie- och yrkesvägledaren hade en 
betydande roll i schemaläggningsprocessen på skolan. 

I denna studie används forskningsintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Halvstrukturerade intervjuer 
används, vilket innebär att ett visst antal frågor inom olika 
teman förbereds och ligger till grund för intervjun. Frågorna 
sammanställs i en intervjuguide. Detta är ett flexibelt 
intervjuupplägg som ger möjlighet att förbereda frågor av 
mer utforskande karaktär samtidigt som följdfrågor används 
för att ge möjlighet till djupare förståelse och insikt [18]. 
Intervjuerna spelas in och transkriberas i nära anslutning till 
genomförandet av intervjuerna. Detta görs i syfte att bevara 
viktig information.  

Enskilda intervjuer används i studien eftersom intervjuerna 

eventuellt behandlar frågor som rör kritik eller upplevda 
negativa erfarenheter av schemaläggningsprocessen. Det är 
då viktigt att de intervjuade lärarna känner sig trygga att 
dela sådan information utan att riskera att relationer med 
arbetskollegor påverkas. 

Under fallstudien skrivs en fallportfölj, i vilken beslut och 
genomföranden i forskningsprocessen på fältet antecknas. 
Detta görs i syfte att göra det möjligt att replikera 
forskningsmetoder från studien. Fallportföljen underlättar 
även replikationen inom studien som sker mellan det första 
och andra fallet i flerfallsstudien.  

Analysmetod 
Vid analysen bearbetas rådata, det vill säga transkriptioner 
av genomförda intervjuer, genom så kallad kvalitativ 
innehållsanalys, vilket är en analysmetod som genom 
systematisk kodning, kategorisering, jämförelser och 
sammanställningar reducerar en text till dess 
innehållsmässiga kärna [17]. I denna analys används även 
kriterierna för effektiva schemaläggningsprocesser (se 
“Definition av effektiva schemaläggningsprocesser”) som 
verktyg i kategoriseringen. 

 

 
Figur 1. Varje ruta representerar ett steg i analysen av 

det insamlade materialet 

Nedan följer en beskrivning av analysproceduren:  

(1.) De båda författarna genomför var och en för sig 
kodning och tematisering av innehållet i 
intervjutranskriptionerna. Koder och teman uppstår ur data 
och är inte på förhand fastställda.  

(2.) Ur koder och teman utarbetar författarna, var och en för 
sig, så kallade kondenserade meningsenheter. Det är 
meningar som innehåller påståenden eller betydelser som 
framkommer ur en intervjutranskription. Syftet med att 
författarna i detta steg arbetar var och en för sig är att dra 
nytta av att författarna i viss mån har olika förförståelser 
och i en del fall tolkar intervjutranskriptionen olika. 

(3.) Alla kondenserade meningsenheter som härrör från ett 
fall (exempelvis skola 1), från båda författarna, 
sammanställs i ett dokument. De kondenserade 
meningsenheterna märks av författarna så att det enkelt går 
att finna källan till ett påstående. Författarna kategoriserar 
sedan de kondenserade meningsenheterna i kategorier som 
relaterar till definitionen av effektiva 
schemaläggningsprocesser. På detta sätt säkerställs att 
utvecklade beskrivningar och förklaringar är relevanta för 
frågeställningen. 
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(4.) Resultatet från fallet sammanställs för respektive 
kategori. I detta steg strävar författarna efter att stödja 
beskrivningarna med representativa och kärnfulla citat (se 
Resultat Skola 1 och Skola 2 nedan). 

(5.) Resultat från de båda fallen jämförs så att gemensamma 
och särskiljande faktorer identifieras. Utifrån dessa föreslås 
villkor för effektiv schemaläggning. Dessa förslag testas 
genom en jämförelse med empirin i först det ena och sedan 
det andra fallet. Om villkoret stöds av båda fallen behålls 
det och om det saknar stöd omformuleras eller förkastas 
det. På detta sätt testas villkoren växelvis mot de båda 
fallen. När fler villkor inte kan formuleras granskas deras 
relevans för studiens frågeställning, och villkor med låg 
relevans sorteras bort. 

Tillvägagångssättet i steg 5 i analysproceduren är inspirerat 
av det som Yin beskriver som Att bygga upp en förklaring 
(Explanation building) vilket är en analysmetod där 
förklaringar eller föreslagna hypoteser växelvis jämförs 
med resultatet från de båda fallen i fallstudien. [16]. 

Etiska överväganden 
Utförandet av denna studie har skett i överensstämmelse 
med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [19].  

Samtliga intervjuade har före intervjun fått information om 
syftet med studien i vilken de frivilligt väljer att delta som 
uppgiftslämnare. De intervjuade har även i ett skriftligt 
medgivandeformulär informerats om att de när som helst 
kan välja att avbryta sitt deltagande i studien och att 

informationen som de dittills har lämnat i så fall raderas.  

Samtliga intervjupersoner har skriftligen gett sitt 
medgivande till att bli intervjuade och inspelade. Innan 
intervjupersonerna har gett sitt medgivande att delta har de 
såväl muntligen som skriftligen informerats om att frågorna 
i intervjun kommer att behandla de egna arbetsuppgifterna 
och skolans schemaläggningsarbete. Intervjuerna 
genomförs enskilt för att minimera risken att 
intervjupersonernas relationer med arbetskollegor påverkas 
av deltagandet i studien. 

I syfte att ge intervjupersonerna i studien största möjliga 
konfidentialitet har intervjupersonerna och skolorna där 
intervjupersonerna arbetar avidentifierats. I rapporten 
används konsekvent beteckningar som “rektor 1” och 
“lärare 4” istället för namn, och uppgifter om 
intervjupersoners könstillhörighet förekommer inte.  

Intervjupersonerna har före intervjun skriftligen informerats 
om att uppgifterna som de lämnar endast används för intern 
analys och kommentering och att uppgifterna inte kommer 
att delas eller att användas utanför studien.  

RESULTAT  

I denna del presenteras en bearbetning av det insamlade 
materialet från skola 1 och 2 var för sig. Först beskrivs hur 
bearbetningen av rådata har gått till. Därefter beskrivs 
schemaläggningsprocessen allmänt följt av en beskrivning 
av begränsningar och styrande faktorer.  

 

Tabell 1. Denna tabell är en representation av hur analysen har gått till. Varje rad visar hur ett citat kondenseras, 
tematiseras, kategoriseras och relateras till kriterierna för effektiva schemaläggningsprocesser. 
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Schemaläggningsprocesserna båda skolorna kan beskrivas 
som en cykel som upprepas varje år. I presentationen av 
schemaläggningsarbetet är cykeln indelad i tre faser: 
förberedelse-, schemaläggnings- och modifikationsfasen.  

Bearbetning av rådata från transkriptioner 
Tabell 1. visar exempel på hur bearbetningen av rådata har 
gått till: 

 (1.) Citat arbetas om till kondenserade meningsenheter som 
uttrycker innehållet i kondenserad form.  

(2.) De kondenserade meningsenheterna delas in i tema 
Natur, Orsak och Effekt. Natur utgörs av generella 
påståenden och beskrivningar av 
schemaläggningsprocessens utformning. Orsak innehåller 
alla påstående som på olika sätt har orsakat 
schemaläggningens utformning. Effekt är ett tema som 
samlar alla påståenden som beskriver effekten av 
schemaläggningen på personal och skolverksamhet.  

(3.) Alla påståenden inom tema Natur, Orsak och Effekt 
kategoriseras. Kategorierna inom Orsak och Effekt är direkt 
relaterade till definitionen av effektiva 
schemaläggningsprocesser (se kolumnen längst till höger i 
tabell 1). 

Skola 1 

Förberedelsefasen 
I förberedelsefasen uppskattas behovet av kurser för 
kommande läsår och en tjänstefördelning arbetas fram. 
Tjänstefördelningen är de beslut som styr vilka kurser och 
klasser respektive lärare kommer att undervisa.  

På skola 1 börjar förberedelsefasen i oktober eller 
november när schemaläggaren sammanställer de kurser som 
kommer att behövas under nästa läsår. I de kurser som 
eleverna själva väljer, moderna språk och individuella val, 
görs uppskattningar av kursbehovet baserat på hur 
elevernas val har utfallit tidigare år. Schemaläggaren 
berättar att antalet sökande till de olika kurserna fluktuerar 
mellan åren, men att goda uppskattningar ändå kan göras. 
Det uppskattade kursbehovet ligger sedan till grund för ett 
utkast till tjänstefördelning som blir klart i december.  

I januari eller februari skickar lärarna in en blankett med 
önskemål om kurser och tjänstegrad som schemaläggaren 
tillsammans med skolledningen använder för att modifiera 
tjänstefördelningen. För schemaläggaren är det viktigt att 
medverka i tjänstefördelningsarbetet eftersom det annars 
riskerar att uppstå schematekniska problem i 
schemaläggningsfasen.  

– På de skolor där schemaläggaren inte är med i 
tjänstefördelningsarbetet, de brukar få problem. 
Då lägger de kurser på sätt som känns jättebra 
och jättefint, men det funkar inte. 
(Schemaläggare 1) 

I februari gör eleverna sina individuella val inför det 
kommande läsåret samtidigt som de första resultaten från 
gymnasievalet kommer. Detta ger mer information om vilka 
kurser som kommer att behövas under det kommande 
läsåret. Informationen används för att modifiera 
tjänstefördelningen så att den passar kursbehovet bättre. I 
mars slutförs tjänstefördelningsarbetet och ett förslag till 
tjänstefördelning skickas ut på remiss till lärare och fackliga 
representanter. Återkopplingen från dessa parter används 
för att återigen modifiera tjänstefördelningen som därefter 
lämnas till rektor för godkännande.  

Schemaläggningsfasen 
Med en fastställd tjänstefördelning som ram påbörjar 
schemaläggaren arbetet med att lägga schemat. Det beskrivs 
av schemaläggaren som “ett tetris eller sudoku” som går ut 
på att sätta ut alla lektioner på schemat. I detta arbete 
förhåller sig schemaläggaren till ett stort antal 
begränsningar och styrande faktorer. Exempel på sådana är 
pedagogiska hänsynstaganden och avtalskrav som styr 
lärarnas tid.  

Schemaläggningen brukar vara klar att lämnas till rektorer 
och lärare i maj, men i år försenas schemaläggningen till 
följd av stora personalförändringar och mycket av förarbetet 
behöver göras om. Tjänstefördelningen modifieras och ett 
preliminärt schema skickas ut först i juni.  

Efter att det preliminära schemat skickas ut mailar lärarna 
schemaläggaren om de schemaändringar de önskar sig. För 
schemaläggaren är det viktigt att alla önskemål skickas via 
mail för att de ska kunna hanteras systematiskt utan att 
någonting glöms bort. De önskemål som uppstår till följd av 
misstag i schemaläggningen åtgärdas av schemaläggaren 
direkt, till skillnad från andra önskemål som ofta behöver 
övervägas av schemaläggaren. Dessa önskemål är mestadels 
relaterade till lärarnas personliga preferenser. 

Modifikationsfasen 
Modifikationsfasen tar sin början i samband med 
terminsstarten i augusti när schemat träder i kraft. På grund 
av förseningar i schemaläggningsarbetet under våren får 
schemaläggaren ont om tid att överväga lärarnas önskemål 
på det preliminära schemat. När terminen börjar är 
salsfördelningen ännu inte avslutad, vilket får till följd att 
lärarna inte får information om lektionssalar förrän dagen 

Figur 2. En tidslinje över schemaläggningsprocessen på skola 1 med de olika moment som ingår i processen. 
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innan lektionen ska hållas. Lärarna uppfattar detta som 
besvärligt, men visar även förståelse för situationen:  

– Men [schemaläggaren] har samtidigt alldeles 
för mycket att göra så det har inte varit klart. Det 
har varit en ganska stor grej på skolan faktiskt, 
att det inte varit färdigt. Med salar och så. I det 
avseendet har det inte fungerat jättebra men det 
är inte en persons fel utan det är flera som spelar 
in. (Lärare 2) 

Schemaläggaren beskriver att efter terminsstart och de 
initiala förändringar som kan behövas så “tar vardagen 
över”. Rektorn kontrollerar i lärarnas scheman att det inte 
finns uppenbara problem och leder möten med arbetslagen 
där vissa önskemål på schemaändringar lyfts av lärarna. De 
önskemål rektorn stödjer förmedlas vidare till 
schemaläggaren.  

Under läsåret uppstår spontant olika behov av 
schemaändringar. Det är salar som behöver ändras eller 
lektioner som lärare vill byta plats på. Att vissa lärare vill 
ändra sin tjänstegrad, väntar barn eller vill byta arbetsplats 
leder också till att schemaförändringar behöver göras. 
Denna typ av modifikationer görs löpande fram till att 
läsåret avslutas i juni.  

Under modifikationsfasen har rektor och schemaläggare 
olika metoder för att avgöra hur väl skolans 
schemaläggning fungerar. Schemaläggaren använder två 
indikatorer: elevernas frånvarostatistik och karaktären på 
önskemålen från lärare. Genom en jämförelse av elevernas 
frånvarostatistik och förekomsten av håltimmar för eleverna 
kan schemaläggaren bedöma om schemat behöver ändras.  

– Och sen så kan jag också under året hålla koll 
på frånvarostatistiken. Om den är låg, ja då 
funkar det. Om det är någon klass där den börjar 
dra iväg för något lektionstillfälle, ja då funkar 
det inte. (Schemaläggare 1) 

Enligt schemaläggaren är det en indikation på att schemat är 
välfungerande om större delen av återkopplingen från 
lärarna är önskemål av personlig karaktär. Det är ett tecken 
på att det pedagogiska arbetet fungerar.  

Rektorn avgör om schemat fungerar baserat på lärarnas 
reaktioner. Enligt rektorn märks det snabbt om lärarna är 
nöjda med schemat: 

– Det vet jag ju ganska snabbt på lärarnas 
reaktioner, så, om de är nöjda med sina scheman. 
Och jag pratar med lärarna och lärarna reagerar 
snabbt. (Rektor 1) 

Begränsningar och styrande faktorer 

På skola 1 finns ett stort antal begränsningar och styrande 
faktorer som tillsammans utgör orsaker till att 
schemaläggningsprocessen och skolans scheman har fått sin 
nuvarande form. Begränsningar och styrande faktorer 
presenteras här inom ramen för de fyra kriterier för effektiv 

schemaläggning som beskrivs ovan (se “Definition av 
effektiva schemaläggningsprocesser”). 

I. Genomförbarhetspremisser 
(1.) Tillgång till salar. Den viktigaste begränsande faktorn i 
skolans schemaläggningsprocess är tillgången till salar. 
Samtliga intervjuade yrkeskategorier (lärare, schemaläggare 
och rektor) lyfter fram brist på salar som en orsak till 
schemaläggningens komplexitet. Särskilt problematisk är 
tillgången till laborationssalar. Flera av de intervjuade 
lärarna beskriver skolan som “fullbelagd” och mycket 
lektionstät, vilket får till följd att det är svårt att genomföra 
schemaförändringar under pågående termin då det saknas 
lokaler att byta med. 

Orsaken till bristen på salar är att skolan har mycket stort 
elevantal i förhållande till vad lokalerna är planerade för. 
Att elevantalet på skolan är stort är en följd av skolans 
popularitet. Rektorn beskriver att ledningen har en positiv 
syn på skolans stora elevantal och kommer att vara fortsatt 
positiv så länge skolledningen “kan stå för schemat rent 
pedagogiskt”. Enligt rektorn har skolans huvudman som 
målsättning att så många elever som möjligt ska kunna 
komma in på sina förstahandsval, vilket leder till att skolan 
till följd av sin popularitet har fått ett ökat elevantal. 

(2.) Elevunderlag. En helt avgörande förutsättning för 
schemaläggningsprocessens utformning är det faktum att 
skolan alltid kan räkna med att fylla sina elevplatser. Det 
innebär att skolledningen ges möjlighet att långt före 
terminens start planera skolans personalförsörjning och få 
till stånd en preliminär tjänstefördelning. Detta är 
fördelaktigt för schemaläggaren då det medger gott om tid 
för schemaläggningsarbetet. 

(3.) Formella krav. I schemaläggningsprocessen på skolan 
tar schemaläggare och rektor hänsyn till ett flertal formella 
krav. I detta arbete används ett antal olika strategier. 
Schemaläggaren beskriver hur en spärr i 
schemaläggningsprogrammet används för att garantera att 
lagkrav och avtalskrav uppfylls i schemat. Schemaläggaren 
är medveten om de krav som ställs på schemaläggningen i 
skollagen och gymnasieförordningen och arbetar medvetet 
för att inte bryta mot bestämmelserna. Det gäller 
exempelvis att utforma skolans studieplaner så att kurserna 
läses i rätt ordning och att scheman utformas så att 
elevernas arbetsbelastning görs jämn. Rektorn arbetar 
systematiskt tillsammans med lärare i facklig samverkan för 
att se till att arbetstidslagens krav uppfylls på skolan. 

Schemaläggare och rektor har ett positivt förhållningssätt 
till bestämmelserna i skollag, läroplan och arbetstidslag. De 
beskriver att situationen för eleverna förbättras om kraven i 
lagar och förordningar uppfylls. Ytterligare en typ av 
formella krav som påverkar schemaläggningen är enligt 
rektorn de säkerhetskrav som ställs i skolmiljön: 

– För säkerhet är också viktigt ur ett 
schemaläggningsperspektiv. Att man hinner 
plocka i ordning efter en kemilabb. Då är det 
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viktigt att läraren kanske inte har för långt att gå 
till nästa klassrum, att läraren har en rimlig rast 
och så. (Rektor 1) 

(4.) Personalförsörjning. Färdigställandet av skolans 
scheman blev kraftigt försenat till följd av stora 
personalförändringar då ett tiotal lärare slutade och behövde 
ersättas. De nyanställda lärarna hade specifika behov och en 
uppsättning av ämneskompetenser som inte överensstämde 
med den tidigare personalens, vilket ledde till att stora 
ändringar behövde göras i tjänstefördelningen och i 
schemat. 

(5.) Skolövergripande aktiviteter. Skolverksamhet som 
inbegriper en stor del av skolans elever eller lärare kallar 
schemaläggaren för “skolövergripande aktiviteter”. 
Exempel på sådana är möten med lärarlag, undervisning i 
moderna språk och kurser som ligger inom elevernas 
individuella val. Enligt schemaläggaren förbättras 
möjligheterna att skapa välfungerande scheman för elever 
och lärare genom fasta rutiner för behandling av 
skolövergripande aktiviteter. Dessa bör enligt 
schemaläggare och rektor schemaläggas i ett tidigt stadium 
eftersom de tenderar att låsa schemapositioner för annan 
verksamhet. Schemaläggaren uttrycker det på följande sätt: 

– Så fort det är skolövergripande verksamhet så 
låser det schemat. Så därför måste man låsa 
schemat på positioner där det inte gör så mycket. 
(Schemaläggare 1) 

Ytterligare ett sätt att hantera de skolövergripande 
aktiviteterna är, enligt schemaläggaren, att schemalägga 
moderna språk och individuella val på samma 
schemapositioner från år till år.  

II. Kvalitetspremisser 
(1.) Pedagogiska faktorer. Schemaläggningen används 
medvetet som ett pedagogiskt verktyg för att förbättra 
elevernas lärande. Detta styrs i första hand av lärarnas 
pedagogiska önskemål, men som pedagogiskt verktyg utgör 
schemaläggningen även en viktig del av skolans 
pedagogiska utvecklingsarbete. Schemaläggaren och 
rektorn beskriver att pedagogiska önskemål från lärarna 
prioriteras högt i schemaläggningen. Ett vanligt 
pedagogiskt önskemål är att lärare vill att schemat anpassas 
så att samarbeten med andra lärare eller ämnen möjliggörs. 
Det är även vanligt att lärare har önskemål om lektioners 
positioner och längd: 

– Det finns fördelar med att ha dubbellektioner i 
mina ämnen, svenska och engelska. Då kan man 
komma igång och så kan man t.ex. ge en 
skrivuppgift och så hinner de skriva färdigt den 
under lektionen istället för att ha två uppstarter 
som ändå tar tio minuter att starta igång en 
lektion. (Lärare 3) 

Ett exempel på hur schemaläggningen används som en del 
av det pedagogiska utvecklingsarbetet är skolans försök att 

förbättra elevernas resultat i matematik. Undervisningen i 
matematik är till skillnad från andra ämnen uppdelad i fler, 
men kortare lektioner som i största möjliga mån placeras 
mitt på dagen. Morgonlektioner och sena 
eftermiddagslektioner i matematik undviks.  

Ett annat pedagogiskt önskemål som beaktas i 
schemaläggningen är att naturvetarnas laborationer så långt 
som möjligt schemaläggs så att alla elever i en klass 
laborerar under samma vecka, istället för att halvklasserna 
laborerar alternerande varannan vecka. Förändringen syftar 
till att stärka kopplingen mellan teoretiska och laborativa 
lektioner i undervisningen. 

Att minimera antalet håltimmar för eleverna är för 
schemaläggaren, rektorn och lärarna ett viktigt pedagogiskt 
mål. Rektorn beskriver håltimmar som “demoraliserande” 
för eleverna och schemaläggaren arbetar för att undvika 
håltimmar i elevernas schema i syfte att minimera risken för 
ogiltig frånvaro. Rektorn uttrycker emellertid, i motsats till 
schemaläggaren, att det inte är önskvärt att helt utradera de 
längre raster som eleverna har tillsammans. Enligt rektorn 
fyller dessa raster en viktig social funktion för eleverna. Om 
schemat säger rektorn: 

– Det ska vara tight, men inte för packat. Så att 
de [eleverna] bara hinner gå på lektionerna och 
inte hinner umgås, och skapa den här skolkänslan 
som vi vill ha. (Rektor 1) 

(2.) Personliga önskemål. Lärarna är eniga om att schemat 
har stor betydelse i deras liv. Även rektor och 
schemaläggare betonar vikten av att anpassa schemat efter 
lärarnas varierande personliga önskemål. En del lärare 
föredrar att börja tidigt på morgonen och andra sent. Lärare 
som har barn behöver ofta börja senare eller sluta 
arbetsdagen tidigare. Lärarna anser i allmänhet att det är 
fördelaktigt om arbetsdagen är samlad tidigt eller sent på 
dagen.  
 
Var och en av lärarna lyfter behovet av tillräckligt långa 
raster mellan lektionerna. De anser att det är pedagogiskt 
viktigt att hinna svara på elevernas frågor efter lektionen, 
vilket inte är möjligt med för korta raster. En av lärarna har 
efter önskemål fått vissa raster förlängda från tio till femton 
minuter, men anser ändå att tjugo minuter mellan 
lektionerna vore att föredra, särskilt då det ibland är långt 
att ta sig mellan klassrummen. En lärare beskriver stressen 
som läraren upplever mellan lektionerna:  

– För jag höll på att bryta ihop förra året. För du 
har 10 minuter. Du har haft en lektion på 1.5 
timmar och ska sedan byta läromedel, byta, byta, 
byta i huvudet. Sedan ska du ned tre trappor. (...) 
Vissa lektioner så har du alltid elever som 
kommer fram och, när lektionen är slut, som vill 
fråga något. Har du tio minuter? Och då är det 
såhär, och det känns ju så hemskt att säga. Vet du 
vad, jag kan inte svara på din fråga för jag måste 
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bara rusa ut. (Lärare 1) 

(3.) Prioriteringar. Schemaläggaren på skolan har en 
prioritetsordning i schemaläggningen som avgör hur 
mycket och i vilken ordning olika faktorer tillåts påverka 
schemaläggningen. Enligt schemaläggaren är det viktigt att 
ha en tydlig bild av de faktorer som begränsar 
schemaläggningen på skolan. Genom att i ett tidigt stadium 
prioritera dessa faktorer görs schemaläggningen effektivare. 
Prioriteringsordningen ser ut som följer: 
 
1. Högst prioritet har lagkrav och avtalskrav, t.ex. lärarnas 
35 timmars ramtid. 

2. Begränsande faktorer och skolövergripande aktiviteter. 

3. Pedagogiska önskemål. Schemaläggaren delar in dessa i 
ämnesönskemål och inriktningsönskemål (som är 
gemensamma för ett helt program).  

4. Lärarnas personliga önskemål, såsom huruvida lärarna 
föredrar att arbeta tidigt på morgonen eller inte. 

5. Jämn arbetsbelastning och elevönskemål. 

Rektorn beskriver att eleverna och deras lärande och 
mående ges högsta prioritet i schemaläggningen. Lärarna 
och deras önskemål anser rektorn är viktiga, men kommer i 
andra hand. Rektorn understryker dock att särskild prioritet 
bör ges åt de schemaönskemål som kommer från lärare som 
har behov av att hämta eller lämna barn i förskolan. 

III. Inflytandepremisser  
Lärarna har vid alla tre faser av schemaläggningsprocessen 
tillfälle att påverka hur deras scheman ser ut. Under 
förberedelsefasen lämnar de in en blankett med önskemål 
om kurser och tjänstegrad, men även privata och 
pedagogiska önskemål. När en preliminär tjänstefördelning 
är gjord ger lärare och fackliga representanter återkoppling 
på tjänstefördelningen och föreslår eventuellt förändringar. 
När schemat för det kommande läsåret är klart kan lärarna 
maila schemaläggaren om de schemaändringar som de 
önskar sig. Under modifikationsfasen skickar lärare löpande 
in önskemål om schemaändringar som schemaläggaren tar 
hänsyn till om det är möjligt.  

IV. Schemaläggarens förutsättningar  
Schemaläggaren på skola 1 beskriver 
schemaläggningsarbetet som ett arbete som sker “stötvis”. I 
vissa perioder är det inte särskilt mycket att göra med 
schemaläggningen, medan arbetet i andra perioder kan 
medföra “stresspåslag”. Enligt schemaläggaren är det 
viktigt att som schemaläggare lägga sig till med goda 
rutiner för att hantera stress. Det gäller särskilt i perioder då 
intensivt schemaläggningsarbete sammanfaller med andra 

viktiga arbetsuppgifter. En sådan period är månaden maj då 
schemaläggaren tillverkar ett preliminärt schema samtidigt 
som de nationella proven genomförs och arbetet med 
betygsättningen förbereds.  

Flera av lärarna beskriver att de uppfattar schemaläggaren 
som överbelastad. Som orsaker till schemaläggarens stora 
belastning nämns att det har saknats personal på vissa 
poster inom administrationen, vilket har gjort att 
schemaläggaren periodvis även har fått utföra IT-teknikerns 
arbete. Rektorn beskriver schemaläggarens digitala kunskap 
som markant högre än den tidigare schemaläggarens, vilket 
har underlättat arbetet: 

– Den nuvarande schemaläggaren har större 
digital kunskap så att man kan göra fler saker i 
det här schemaprogrammet, vilket underlättar när 
lärarna kommer med önskemål och bra 
önskemål, så vet nuvarande schemaläggare, hur 
ska man göra i schemaprogrammet för att 
underlätta den här processen. (Rektor 1) 

Flera lärare säger att den nuvarande schemaläggaren inte 
har lika god kännedom om skolans lokaler som den tidigare 
schemaläggaren, vilket har haft negativ effekt på 
schemaläggningen.  

Skola 2 

Förberedelsefasen 
I förberedelsefasen uppskattas behovet av kurser för 
kommande läsår och en tjänstefördelning arbetas fram. På 
skola 2 börjar denna fas i januari när schemaläggaren börjar 
sammanställa kursbehovet för nästa läsår. De kommande 
ettornas kursbehov uppskattas utifrån tidigare år. Detta görs 
eftersom skolan inte fyller alla sina elevplatser, vilket gör 
att kursbehovet varierar från år till år. De gjorda 
uppskattningar ligger till grund för tjänstefördelningen. I 
februari gör eleverna sina individuella val och eventuella 
inriktningsval vilket ger ytterligare underlag till 
kursbehovet och används för att justera tjänstefördelningen.  

Under april och maj brukar lärarna lämna in önskemål om 
vilka kurser de vill undervisa under det kommande läsåret. I 
år gjorde dock inte schemaläggaren detta på samma sätt 
som vanligt, utan valde istället att endast informera 
personalen om hur tjänstefördelningen skulle arbetas fram. 
Schemaläggaren uppmanade i samband med detta 
personalen att höra av sig om de har önskemål som avviker 
från de principer som schemaläggaren tänkt följa i 
tjänstefördelningsarbetet. Schemaläggaren menar att lärarna 
brukar önska sig samma saker varje år och på detta sätt är 
det möjligt att undvika behandling av redan kända 
önskemål. 

Figur 3. En tidslinje över schemaläggningsprocessen på skola 2 med de olika moment som ingår i processen. 
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Den 15 maj får schemaläggaren tillgång till information om 
hur många elever som sökt till skolans olika program. När 
de ansökande elevernas betyg sätts den 15 juni kan 
schemaläggaren göra uppskattningar kring hur många 
elever de kommer att ta in, vilket används för att revidera 
tjänstefördelningen. Den 20 juni sätts betygen för eleverna 
på skola 2 och schemaläggaren går igenom elevernas 
individuella val och fastställer vilka kurser eleverna ska 
läsa. Den 27 juni är gymnasievalet avslutat och skolan vet 
med säkerhet vilka elever de får. Därmed har 
schemaläggaren all information som krävs för att 
färdigställa tjänstefördelningen. Tjänstefördelningen 
kontrolleras och modifieras vid behov för att passa 
kursbehovet. 

Schemaläggningsfasen 
När sommaren börjar tar schemaläggaren tre veckors 
semester innan schemaläggningsarbetet påbörjas. 
Anledningen till detta förklarar schemaläggaren på följande 
sätt:  

– Ibland tänker jag att jag ska lägga schemat först 
och sedan ha semester men då har jag märkt att då 
putsar jag så mycket på schemat att det inte blir så 
mycket semester. Så nu gör jag tvärtom. 
(Schemaläggare 2) 

Under schemaläggningen förhåller sig schemaläggaren till 
ett antal begränsningar och styrande faktorer. Dessa styr hur 
schemaläggaren arbetar och i vilken ordning olika ämnen, 
lärare och elever schemaläggs. Schemaläggaren beskriver 
att idrott, moderna språk och kemi läggs in först. Dessa 
ämnen prioriteras eftersom skolan inte har någon egen 
idrottshall, undervisningen i moderna språk spänner över 
många klasser på en gång och kemiundervisningen kräver 
speciella salar för laborationer. När idrottstiderna förändras 
påverkas schemaläggningsprocessen negativt vilket 
schemaläggaren förklarar: 

– Men idrottstiderna, det är en stor påverkan, i år 
fick vi helt andra dagar och tider än vad vi hade 
förra året, så jag hade ju gjort en ram från början, 
men sedan så blev ju den ändrad i juni så att 
då… (Schemaläggare 2) 

Nästa steg är att deltidsanställda lärares kurser läggs in 
eftersom de ofta har lediga dagar, vilket begränsar var dessa 
kurser kan schemaläggas. Därefter schemaläggs de kurser 
som ingår i elevernas individuella val. Det följs av 
schemaläggning av lektionerna för årskurs tre, sedan två 
och sist ett. Orsaken till att schemaläggningen görs i denna 
ordningsföljd är att årskurs tre har flest individuella val och 
anpassningar som ska in i schemat, vilket är komplicerat. 

Både schemaläggaren och en lärare (lärare 4) beskriver att 
schemat lämnas ut sent, antingen först när lärarna kommer 
tillbaka till skolan eller några dagar innan eleverna kommer. 
Schemaläggaren beskriver att schemaläggningsperioden är 
mycket intensiv och stressfylld. 

– Det brukar vara klart kl. 5 på morgonen dagen 
innan, eller samma dag, som lärarna börjar. 
(Schemaläggare 2) 

För att kontrollera att schemaläggningen är välfungerande 
går schemaläggaren igenom alla lärare och elevers scheman 
individuellt. Schemaläggaren kontrollerar exempelvis att 
alla elever har tid för lunch.  

Modifikationsfasen 
Denna fas börjar när ett schema är klart och skickas ut till 
lärare och elever. När lärarna får sina scheman skickar de 
olika önskemål om schemaändringar. Schemaläggaren 
berättar även att det är många elever som vill byta sina 
individuella val när de börjar skolan vilket gör 
terminsstarten intensiv. I oktober blir det lugnare, då görs 
endast cirka fem ändringar i veckan. Dessa ändringar görs 
eftersom lärare ber om schemaändringar och för att 
individuella anpassningar behöver schemaläggas. De utgörs 
främst av kurser som läses om, prövningar för kurser, 
behov av stödgrupper och stödtimmar. 

Begränsningar och styrande faktorer 

På samma sätt som för skola 1 beskrivs här de 
begränsningar och styrande faktorer som utgör orsaker 
orsaker till att schemaläggningsprocessen och skolans 
scheman har fått sin nuvarande form. Precis som tidigare 
presenteras begränsningar och styrande faktorer inom 
ramen för de fyra kriterier för effektiv schemaläggning som 
beskrivs ovan (se “Definition av effektiva 
schemaläggningsprocesser”). 
I. Genomförbarhetspremisser 

(1.) Temporala begränsningar. Schemaläggaren beskriver 
att schemaläggningen på skola 2 har hög komplexitet, vilket 
enligt schemaläggaren beror på flera olika faktorer. Det 
mest kritiska momentet i schemaläggningen är enligt 
schemaläggaren det faktum att elever från olika program, 
klasser och grupper blandas och läser kurser tillsammans. 
Detta ökar schemaläggningens komplexitet eftersom 
klassernas scheman då måste fungera tillsammans. På så 
sätt låses schemapositioner i schemaläggningen. 
Samläsningen av kurser görs enligt schemaläggaren av 
ekonomiska skäl. Schemaläggningen försvåras eftersom 
skolan inte är tillräckligt stor för att ha en klass per 
inriktning: 

– Om alla människorna i den här klassen läste 
samma sak. Så skulle det förenkla min värld 
mycket. Men i och med att vi har...Vi har en 
klass där till exempel om ni går i samma klass så 
går du ekonomiinriktningen [pekar på en av oss] 
och du går juridikinriktningen [pekar på den 
andra], så tre kurser i veckan ska ni läsa olika 
saker. Men för att optimera det ekonomiskt har 
vi kanske gjort så att dina kurser ska också läsas 
med några som går samsam-inriktningen. 
(Schemaläggare 2) 
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En annan temporal begränsning som i hög grad styr 
schemaläggningen är enligt schemaläggaren antalet 
deltidsarbetande lärare:  

– Det andra [som gör det komplext] är lärare som 
inte jobbar alla dagar. För då blir man ganska låst 
av när de kan. (Schemaläggare 2) 

Vidare har skolledningen på skola 2 beslutat att inga 
lektioner ska börja före kl. 9 och att lektionernas längd som 
regel kan vara antingen 2,5 timmar eller timslånga så 
kallade “enkeltimmar”. Dessa beslut utgör ytterligare två 
temporala begränsningar som styr schemaläggningen.  

(2.) Individuella schemaanpassningar. Studie- och 
yrkesvägledaren på skola 2 beskriver individuella 
studieanpassningar som “väldigt vanliga”, mellan 300 och 
400 elever är i behov av någon typ av särskilt stöd. Utöver 
dessa elever finns elever som har utökat eller reducerat 
program. Enligt schemaläggaren har cirka 150 av de 700 
eleverna i årskurs två och tre något slags individuell 
schemaanpassning. Den höga graden av anpassning ökar 
schemaläggningens komplexitet, och kan i en del fall leda 
till försämringar av schemat för hela klasser: 

– Det värsta är de här eleverna som man har gjort 
individuella anpassningar av. Hela klassen ska 
läsa engelska 6, men du ska läsa engelska 5 för 
att du misslyckades och ska läsa det med någon 
annan klass och så där. Och då kan det i vissa 
fall vara så att för att få ihop det för dig, och det 
måste jag få, så kan jag få förstöra för resten av 
klassen. Klassen tycker så här “varför har vi 1,5 
timmes håltimme?”. (Schemaläggare 2) 

Anpassningarna i schemaläggningen görs i samverkan med 
studie- och yrkesvägledaren, som beskriver att 
anpassningarna görs för flera olika elevgrupper och med 
stöd av de krav som ställs på skolan i skollagen:  

– Man måste ju anpassa undervisning för alla 
individer, det står liksom i skollagen. Du måste... 
Alla har olika behov. Sedan har vi några som 
kanske har extra behov, behöver extra stöd. 
Kanske diagnoser eller liknande är det så, 
svårigheter. Och då måste det till ännu mera, 
extra speciallärarstöd, extra mattestöd eller vad 
det nu är som också måste in i ett schema. (SYV 
1) 

Studie- och yrkesvägledaren beskriver att det finns ett tryck 
på schemaläggaren “uppifrån” att anpassa scheman så att 
elever ska ha möjlighet att läsa om kurser. Trycket utgörs 
enligt studie- och yrkesvägledaren av många önskemål från 
bland annat elevhälsoteam, programchefer och även studie- 
och yrkesvägledaren själv. Studie- och yrkesvägledaren 
säger att de vore bäst att i de flesta fall prioritera att elever 
får möjlighet att läsa om kurser istället för att göra 
prövningar när de har fått underkänt i en kurs.  

(3.) Elevunderlag. Det faktum att skolans elevunderlag kan 

variera kraftigt från läsår till läsår har stor inverkan på 
schemaläggningsprocessens utformning. Elevunderlaget 
varierar i två avseenden då både antalet sökande elever och 
populariteten hos skolans olika program förändras mellan 
läsåren. Det senare får till följd att antalet klasser i skolans 
olika program anpassas i syfte att utnyttja lokaler och 
lärartjänster optimalt. Elevunderlagets variation ger även 
effekter på tjänstefördelningen och schemaläggningen som 
försenas eller måste göras om:  

– Jag kan ju inte göra schemaläggningen förrän 
jag vet det [hur elevunderlaget ser ut] och jag 
kan inte riktigt göra tjänstefördelningen för om 
jag har räknat med att vi ska ha 3 naturklasser, då 
har jag ju gjort en tjänstefördelning med lärare i 
biologi, kemi och fysik och sedan så helt 
plötsligt så har inte de så mycket att göra för då 
var det ekonomilärare istället [som behövdes]. 
(Schemaläggare 2) 

(4.) Ekonomiska begränsningar. Schemaläggaren på skola 2 
beskriver den ekonomiska aspekten av schemaläggning som 
“väldigt stor”:  

– För det är ju tjänstefördelningen, hur vi gör 
tjänstefördelningen med lärarna, hur vi optimerar 
grupper, kanske lägger ihop vissa små grupper i 
en större för att det inte ska kosta för mycket 
lärartid. Så det är också väldigt mycket ekonomi 
i schemaläggning. (Schemaläggare 2) 

(5.) Tillgång till salar. Schemaläggningen på skolan 
påverkas i stor utsträckning av att skolan inte har någon 
egen idrottshall, utan istället måste hyra tider i andra 
lokaler. Skolan tilldelas tider som kan ändras mellan 
läsåren, vilket gör att resten av schemat påverkas. Det får 
till följd att idrottslektionerna måste schemaläggas på ett 
tidigt stadium i processen och att lärarnas mötestider har 
fått flyttas som en anpassning till idrottslektionerna. Även 
tillgången till kemisalar är styrande i schemaläggningen, 
dessa finns dock att tillgå inom skolans egna lokaler. 

(6.) Formella krav. Enligt schemaläggaren utgår 
schemaläggningsarbetet ifrån skollagen och dess krav på att 
eleverna ska få sin garanterade undervisningstid. På skolan 
läggs scheman med en viss marginal i förhållande till den 
garanterade undervisningstiden så att lektionstiden i vissa 
fall kan kortas ner. Ett sådant exempel är enligt 
schemaläggaren när en kurs läses av en mycket liten grupp 
elever. 

II. Kvalitetspremisser 

(1.) Pedagogiska faktorer. Schemaläggaren på skola 2 ser 
schemaläggningen som ett pedagogiskt hjälpmedel och en 
pedagogisk ram som “ger förutsättningar för både elever 
och lärare att med de ramarna få en bra pedagogisk 
utveckling”. Detta pedagogiska hjälpmedel tar sig uttryck i 
form av generella schemaläggningsbeslut och ämnes- eller 
programspecifika anpassningar. 
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I syfte att förbättra elevernas lärande har skolledningen 
under det senaste läsåret fattat två generella 
schemaläggningsbeslut: Lektionerna börjar från och med 
detta läsår tidigast klockan nio och ettornas lektioner har 
kortats ned från två och en halv timme till enkeltimmar. 
Programchefen säger att motivet till beslutet att senarelägga 
skoldagens början var att eleverna har långa 
pendlingsavstånd och att “man oftast i den åldern behöver 
mer tid på morgonen”. Nedkortningen av lektionerna i 
årskurs 1 gjordes eftersom eleverna “inte alltid är mogna att 
ha så långa pass”, vilket enligt programchefen leder till en 
sämre undervisningssituation för hela klassen. 

Exempel på programspecifika pedagogiska 
hänsynstaganden som görs är att samhällsprogrammet har 
mer matematik, att dubbellektioner i teoretiska ämnen 
undviks för elprogrammet och att vissa teoretiska kurser för 
de praktiska programmen “dras ut” över längre tid. Det vill 
säga att en kurs läses under ett helt läsår istället för under 
endast en termin. 

Ämnesspecifika hänsynstaganden som förekommer är 
exempelvis att matematiken sprids ut över veckan så att inte 
lektionerna ligger för nära varandra och att yrkesämnen har 
långa lektioner för att eleverna ska hinna få så mycket som 
möjligt gjort innan det är dags att packa ihop utrustningen. 

Ett annat vanligt ämnesspecifikt hänsynstagande är 
samarbeten mellan kurser och ämnen. Denna typ av 
samarbeten förekommer både på lärarnas och på 
schemaläggarens eget initiativ. Schemaläggaren beskriver 
att exempelvis kurser i svenska och engelska läggs parallellt 
i schemat för att lärarna ska kunna blanda klasserna eller 
hjälpa varandra om någon blir sjuk. Denna möjlighet till 
samarbete används inte av lärarna lika mycket som 
schemaläggaren själv skulle önska. På liknande sätt har 
schemaläggaren på eget initiativ valt att lägga kurser i 
matematik 1 och 2 parallellt i schemat för att möjliggöra för 
eleverna att välja att läsa i långsammare eller högre tempo. 
Schemaläggaren ser dessa anpassningar i schemat, som görs 
på eget bevåg, som en utveckling för skolan, men också 
som ett skäl till att schemaläggningen försvåras: 

– Och ibland tror jag att det är där som jag 
överarbetar och det är därför som det blir så 
svårt. (Schemaläggare 2) 

(2.) Personliga önskemål. De flesta av lärarnas personliga 
önskemål gäller tjänstefördelningen, enligt schemaläggaren. 
Det är vanligt att lärare vill undervisa i fortsättningskurser 
eller kurser som årskurs tre läser, då eleverna i denna 
årskurs anses mognare än eleverna i årskurs ett. 

Ifråga om prioriteringar är lärare och schemaläggare eniga 
om att elevernas behov har företräde i schemaläggningen 
framför lärarna och deras behov. Emellertid är både lärare, 
schemaläggare och programchef eniga om att det är viktigt 
att även anpassa schemat efter lärarnas behov. 
Schemaläggaren säger:  

– Det ska ju fungera och de [lärarna] ska ha det 
bra på skolan. Det är ju en förutsättning att de 
har bra scheman, så att de kanske orkar mer, trivs 
bättre och stannar längre. Så det är också, jag 
försöker ta hänsyn till ensamstående och hundar 
och allt vad det är för någonting.  
(Schemaläggare 2) 

Det är vanligt att schemaläggaren tar hänsyn till att lärare 
behöver hämta eller lämna barn på förskolan, vilket 
uppskattas av lärarna som intervjuas. Det förekommer även 
att lärare som arbetar deltid har önskemål om att ha 
undervisningsfria dagar i veckan. I schemaläggningen 
försöker schemaläggaren även att ta hänsyn till lärare som är 
ensamstående föräldrar eller har barn varannan vecka. De 
kan få möjlighet att arbeta mer de veckor då de inte har 
ansvar för barn och i gengäld arbeta mindre andra veckor.  

Lärarna på skolan uppger att de har önskemål om att få 
längre luncher och mer tid för förflyttningar mellan 
lektionerna. Det händer att lärarna inte hinner äta lunch och 
att rasterna mellan lektionerna är för korta för att det ska 
vara möjligt att hinna till nästa lektion i tid. En lärare säger 
att det händer att eleverna drabbas av att deras lektioner 
ligger “i kloss” vilket innebär att den ena lektionen slutar 
samtidigt som nästa börjar, vilket enligt läraren “inte är så 
lysande” för eleverna som “får sneaka iväg några minuter 
innan sådär” för att hinna mellan lektionerna. 

III. Inflytandepremisser 
Lärarna har möjlighet att påverka schemaläggningen i alla 
dess tre faser. När tjänstefördelningen görs får lärarna önska 
vilka kurser de vill undervisa och i samband med 
schemaläggningen finns möjlighet att komma med 
önskemål. Schemaläggarens huvudprincip är att lärarna 
fortsätter att undervisa de klasser de redan har haft och sina 
mentorsklasser, om lärarna sedan önskar avvika från detta 
får de komma med särskilda önskemål till schemaläggaren.  

De intervjuade lärarna uppger att schemaläggaren är beredd 
att anpassa schemat efter lärarnas önskemål under 
modifikationsfasen. Lärarna säger sig även ha haft 
möjlighet att påverka mötestider och mer allmänna beslut 
som rör schemaläggningsbeslut, exempelvis då skolan 
fattade beslut om att korta ner ettornas lektioner från två 
och en halv timme till så kallade enkeltimmar. 
Schemaläggaren beskriver ämnes- och arbetslagens 
utvärderingstillfälle i slutet av varje läsår som ännu en 
möjlighet att lyfta önskemål om schemaförändringar. 

IV. Schemaläggarens förutsättningar  
Enligt schemaläggaren är trettio procent av 
schemaläggarens tjänst avsatt för schemaläggning, men 
schemaläggaren själv säger att schemaläggningen tar mer 
tid i anspråk: 

– Man räknar med att mitt jobb som 
schemaläggare är 30% av min arbetstid, det 
stämmer ju inte riktigt, det kanske är 30% av min 
heltid, men sedan är det nog 30% övertid på 
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årsbasis så. (Schemaläggare 2) 

Schemaläggaren tycker för det mesta att det är roligt att 
arbeta med schemaläggningen, men det innebär även 
mycket frustration och enligt schemaläggaren själv är det 
värsta med att vara schemaläggare att alltid behöva arbeta 
under loven. Schemaläggaren arbetar som mest under 
perioden maj till september och under jullovet då 
vårterminens schema ska förberedas. 

DISKUSSION 
Studiens resultat och definitionen av effektiva 
schemaläggningsprocesser 
Birbas, Daskalaki och Housos definierar 
genomförbarhetspremisser som “de hårda krav och 
begränsningar som måste uppfyllas i schemaläggningen 
som ställs upp av skolsystemet” (vår översättning) [14]. I 
definitionen för effektiva schemaläggningsprocesser är ett 
kriterium att genomförbarhetspremisserna ska uppfyllas i 
schemaläggningen.  

Båda skola 1 och 2 har ett flertal formella krav samt 
begränsande och styrande faktorer som utgör strukturella 
och schematekniska förutsättningar för schemaläggningen. I 
resultat framgår det att båda skolorna påverkas av 
elevunderlaget. Skola 1 kan planera schemaläggningen 
tidigt under våren och konstruera klasser med elever från 
samma program medan skola 2 kan påbörja 
schemaläggningen först i början av sommaren. Skola 2 har 
vidare många individuella anpassningar, vilket påverkar hur 
lektioner kan schemaläggas. Skola 1 har däremot många 
elever i förhållande till antalet klassrum, vilket reducerar 
schemats flexibilitet under modifikationsfasen. Det framgår 
alltså av studiens resultat att ett flertal faktorer påverkar 
schemaläggningsprocessernas möjlighet att uppfylla 
genomförbarhetspremisserna, men att en del av dessa inte är 
formella krav givna av skolsystemet. Det torde därför 
finnas anledning att utvidga Birbas, Daskalaki och Housos 
definition av genomförbarhetspremisser. 

Begreppet kvalitetspremisser definieras av Birbas, 
Daskalaki och Housos som “regler som normalt fastställs av 
personalen på en specifik skola på grund av särskilda 
villkor eller eftersom de representerar (skrivna eller 
oskrivna) regler som förbättrar lärare och elevers 
prestationer” (vår översättning) [14]. I definitionen av 
effektiva schemaläggningsprocesser är ett kriterium att 
“schemaläggningsprocessen ska ha lett fram till scheman 
som uppfyller de kvalitetspremisser som ställs upp av 
personalen inom skolan”.  

På både skola 1 och 2 används schemaläggningen som ett 
pedagogiskt verktyg i skolornas utvecklingsarbete. Det 
påverkar exempelvis schemaläggningen av vissa ämnen 
eller undervisningsgrupper som har särskilda behov. 
Schemaläggningen anpassas även för att möjliggöra 
samarbeten mellan lärare och kurser. På båda skolorna 
argumenterar personalen för att anpassningar av 
schemaläggningen bör göras för att eleverna ska ha 

möjlighet att lära sig mer och för att lärarna ska få bättre 
arbetsvillkor. Personalen på både skola 1 och 2 beskriver 
hur kvalitetspremisser styr, begränsar och ges prioritet i 
schemaläggningen. Dessa resultat indikerar att 
kvalitetspremisserna är en essentiell del av definitionen av 
effektiva schemaläggningsprocesser som har använts i 
studien.  

Enligt Kleins forskning är schemaläggning ett av de 
områden som skapar flest konflikter mellan lärare och 
administration i en skola. Konflikterna kan, enligt Klein, 
dämpas genom att schemaläggningsprocessen görs 
transparent för lärarna [15]. I definitionen av effektiva 
schemaläggningsprocesser är inflytandepremisser att 
“Schemaläggningsprocessen är utformad på ett sådant sätt 
att lärarna har fått möjlighet att utöva inflytande över 
tjänstefördelningen, schemaläggningen och modifieringar 
av det färdigställda schemat”. 

På både skola 1 och skola 2 har lärarna fått möjlighet till 
inflytande under schemaläggningens samtliga tre faser. 
Detta trots att de båda skolornas förutsättningar och 
arbetssätt i stor utsträckning skiljer åt. På skola 2 är 
personalen medveten om att schemat som presenteras i 
början av läsåret kommer att genomgå förändringar. Detta 
resultat visar på vikten av att ställa krav på inflytande även 
under modifikationsfasen i definitionen av effektiva 
schemaläggningsprocesser. 
Villkor för effektiv schemaläggning 
Genom jämförelse och bearbetning av resultaten från skola 
1 och skola 2 (se “Analysmetod”) utarbetades fyra villkor 
för effektiva schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan. 
Dessa villkor bör betraktas som nödvändiga, men inte i sig 
själva tillräckliga för att schemaläggningsprocessen ska 
vara effektiv. Det innebär att denna uppsättning villkor inte 
kan ses som uttömmande. 

(1.) Stabilt elevunderlag och fyllda elevplatser 

Första villkoret för en effektiv schemaläggning är att skolan 
har stabilt elevunderlag och fyller sina elevplatser. 
Anledningen till att stabilt elevunderlag och fyllda 
elevplatser utgör ett nödvändigt villkor är att dessa faktorer 
har visat sig ha en avgörande betydelse för 
schemaläggningsprocessens utformning. Detta beror på att 
tillgången till information om det kommande elevantalet 
och dess indelning i olika program är en nödvändig 
förutsättning för att en schemaläggare ska kunna fastställa 
en tjänstefördelning och utföra schemaläggningsarbetet. 

På skola 1 har schemaläggaren möjlighet att med säkerhet 
förutse det kommande läsårets behov av kurser och 
färdigställa en tjänstefördelning redan i början av 
vårterminen, vilket innebär gott om tid att förbereda 
schemaläggningen, göra nödvändiga modifikationer och ge 
personalen möjlighet till inflytande. På skola 2 saknas säker 
information om antalet elever och deras programval ända 
fram till slutet av juni, vilket innebär att schemaläggaren, 
efter tre veckors semester, endast har cirka en månad på sig 
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att färdigställa schemat. Denna brist på tid försämrar inte 
bara schemaläggarens förutsättningar att göra ett gott 
arbete, utan minskar också möjligheten till inflytande för 
personalen under schemaläggningen. I vilken utsträckning 
bristande förutsägbarhet påverkar elevresultat ligger dock 
inte inom ramen för denna studie (se “Vidare forskning”). 

(2.) Undervisningsgrupper som stödjer schemaläggningen 

Det andra villkoret för en effektiv schemaläggningsprocess 
är att skolans undervisningsgrupper bör vara utformade på 
ett sätt som stödjer schemaläggningen. 
Undervisningsgrupper med elever från endast ett program 
omfattas inte av särskilt många begränsningar. Däremot är 
undervisningsgrupper med elever från olika program 
omgärdade av fler schematekniska begränsningar eftersom 
de påverkar elever med olika scheman. 

På skola 1 består de flesta undervisningsgrupperna av 
elever som läser samma program och samma inriktning. 
Undantag från detta är undervisningsgrupperna i moderna 
språk och kurser inom det individuella valet. Dessa kurser 
betecknas av schemaläggaren som skolövergripande 
aktiviteter. Eftersom de skolövergripande aktiviteterna är få 
kan schemaläggaren formulera strategier för att hantera 
dem, (se villkor 3). På skola 2 består betydligt fler 
undervisningsgrupper av elever från olika program och 
inriktningar, vilket försvårar schemaläggarens möjligheter 
att utarbeta välfungerande strategier. Detta påverkar i sin tur 
möjligheten att uppfylla samtliga formella krav. 

(3.) Strategier för att hantera begränsande faktorer  

Det tredje villkoret för en effektiv schemaläggningsprocess 
är att schemaläggaren använder strategier för att hantera 
skolans begränsande faktorer i schemaläggningen. 
Visserligen visar studiens resultat att de begränsande 
faktorerna i schemaläggningen varierar mellan olika skolor, 
men schemaläggarens förmåga att använda sig av strategier 
för att hantera de begränsande faktorerna har visat sig 
nödvändig för schemaläggningsprocessens effektivitet. 

I denna studie har den viktigaste begränsningen på skola 1 
visat sig vara tillgången till salar, medan det är svårt att 
urskilja någon av de många begränsande faktorerna på 
skola 2 som den enskilt viktigaste. En gemensam faktor för 
schemaläggningsarbetet på de båda skolorna är att 
schemaläggarna, var och en för sig, har utarbetat 
ändamålsenliga strategier för att arbeta sig runt de 
begränsande faktorerna i schemaläggningen. 

På båda skolorna har schemaläggarna en tydlig uppfattning 
om vilka faktorer som är begränsande i schemaläggningen 
och båda schemaläggare har en uttalad prioriteringsordning 
som styr vilka begränsande faktorer som först hanteras i 
schemaläggningen. Det leder till att schemaläggarna på 
båda skolor är noga med att först schemalägga de kurser 
som låser andra schemapositioner. På skola 1 innebär det att 
skolövergripande aktiviteter som moderna språk och 
individuella val schemaläggs först. På skola 2 innebär det 

att moderna språk, idrott och kemi schemaläggs först, men 
också att schemaläggningen av lektioner för årskurs tre görs 
före årskurs två och ett. 

Ytterligare en strategi som används för att hantera de 
begränsande faktorer är hur schemaläggaren på skola 1 
använder sig av så kallade “spärrar” i 
schemaläggningsprogrammet för att se till att 
schemaläggningen når upp till de formella krav som följer 
av lagstiftning och avtal. 

(4.) Fokusering på kärnuppdraget i schemaläggningen 

Det fjärde villkoret för en effektiv schemaläggningsprocess 
är att schemaläggningsarbetet fokuseras på dess 
kärnuppdrag. Det framgår av resultatet i studien att 
schemaläggningen på de två skolorna förväntas lösa många 
olika uppgifter. Vid sidan av schemaläggningens 
kärnuppdrag, det vill säga att se till att lärare och elever har 
ett schema att arbeta efter, ingår schemaläggningen i 
skolornas pedagogiska utvecklingsarbete och förväntas 
även kunna lösa uppgifter som att se till att lärarnas vardag 
fungerar. På grund av schemaläggningens komplexa natur 
riskerar ett breddat schemaläggningsuppdrag att ge effekten 
att kärnuppdraget försummas. Det är givetvis önskvärt att 
schemaläggningen används som exempelvis ett pedagogiskt 
verktyg eller för att förbättra lärarnas vardag, men ett alltför 
brett uppdrag riskerar att fungera kontraproduktivt. 

På skola 1 är prioriteringarna i schemaläggningsarbetet 
klara och tydliga (se “Prioriteringar” i Resultat), och 
önskemål från lärare sammanställs och behandlas 
systematiskt för att möjliggöra prioriteringar. På skola 2 är 
prioriteringarna i schemaläggningsarbetet inte lika tydliga. I 
schemaläggningen tas stor hänsyn till individuella 
anpassningar, även till priset av schemaförsämringar för 
hela klasser (se stycket “Individuella schemaanpassningar” 
i Resultat). I det pedagogiska utvecklingsarbetet genomför 
schemaläggaren på skola 2 pedagogiskt motiverade 
anpassningar som inte har efterfrågats av lärarna, vilket i 
onödan låser schemapositioner och innebär att 
kärnuppgiften försummas. Exempel på detta är att lärarna 
får korta lunchraster och att eleverna ibland har lektioner “i 
kloss”, det vill säga att eleverna börjar och slutar lektioner 
samtidigt. 

Villkorens betydelse och tillämpbarhet 
De fyra föreslagna villkoren för effektiva 
schemaläggningsprocesser i gymnasieskolan kan inte sägas 
vara generaliserbara i den meningen att de med säkerhet 
kan ses som giltiga för alla gymnasieskolor i Sverige, men 
det är inte heller denna studies syfte. Villkorens 
generaliserbarhet ligger i den funktion som de kan fylla 
som underlag för förbättring av schemaläggningsprocessen 
i gymnasieskolor. På så sätt kan denna studie sägas utgöra 
en teoretisk grund och ett underlag för diskussion i 
schemaläggares och skolledares arbete med 
schemaläggningsutveckling. Villkorens något varierande 
karaktär innebär att de är tillämpbara på olika nivåer i 
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skolsystemet. 

På schemaläggningsnivå är villkor 3 och 4 tillämpbara. De 
berör schemaläggares praktiska arbete under 
schemaläggningsfasen och utgör principer som kan 
underlätta i schemaläggningen. Genom att skapa schemat 
med de mest begränsande faktorerna först och minimera 
ytterligare begränsningar blir schemaläggarens arbete 
lättare att utföra. Därmed ökar möjligheterna att uppfylla 
genomförbarhetspremisserna så att elever och lärare får rätt 
förutsättningar att utföra det pedagogiska arbetet. Detta ger 
även större möjligheter att uppfylla de kvalitetspremisser 
som uppställs av personalen på schemaläggningen. 

På skollednings- och huvudmannanivå är villkor 2 
tillämpbart. Villkoret ställer krav på att 
undervisningsgrupperna ska vara utformade på ett sätt som 
stödjer schemaläggningen. Villkoret vänder sig i första 
hand till skolledare och huvudmän, som för elever och 
lärares skull bör överväga att fatta schemaläggningstekniskt 
välanpassade beslut i samband med utformning av 
undervisningsgrupper, program och inriktningar i 
gymnasieskolor. 

På skolpolitisk nivå är villkor 1 tillämpbart. Villkoret 
vänder sig i första hand till beslutsfattare och andra 
medborgare med skolpolitiskt engagemang. I villkoret ställs 
krav på stabilt elevunderlag och fyllda elevplatser för en 
effektiv schemaläggningsprocess. Villkorets kärna är att 
uppfylla schemaläggningsprocessens behov av långsiktig 
planering. Det fluktuerande elevunderlag som det fria 
skolvalet i gymnasieskolan innebär ställer krav på en del 
skolor att befinna sig i en ständig omstrukturering, vilket på 
flera sätt skadar schemaläggningsprocessens effektivitet. I 
syfte att åtgärda detta problem bör valfrihetssystemets 
nuvarande funktionssätt ses över. 

De framtagna villkoren och det empiriska materialet från 
denna studie kan även tillämpas vid utveckling av nya 
tekniska lösningar för effektivisering av schemaläggning. 
Studien kan på sätt utgöra en grundläggande beskrivning av 
schemaläggningsarbetets behov, begränsningar, 
målsättningar och strategier.  

Metodkritik 
Det finns flera delar av studien som skulle kunna förbättras 
för att ge bättre underlag för analys av villkor för effektiv 
schemaläggning. 

Intervjuerna tog plats under lärarnas arbetstid, vilket 
innebar att endast lärare med tillräcklig tid i sina scheman 
kunde ställa upp på intervju. Det förekom att lärare avböjde 
deltagande i studien på grund av brist på tid i sina egna 
scheman. Detta medför att de intervjuade lärarna inte är helt 
slumpmässigt utvalda ur lärargruppen. Dessutom kan det 
inte med säkerhet sägas att lärarnas reaktioner eller syn på 
schemaläggningsprocessen är representativa för alla lärare 
på skolan eftersom antalet intervjuade är litet och inte helt 
slumpmässigt utvalt. Uppgifterna som lämnades av lärarna 
bedöms emellertid som trovärdiga eftersom de olika 

lärarnas svar stämmer väl överens med varandra och med 
svaren från övriga yrkeskategorier. 

I samband med att intervjuerna har genomförts har 
författarna erfarit att intervjupersonerna bär på vissa 
föreställningar och förväntningar om studien som hör 
samman med att den görs som examensarbete på KTH. 
Intervjupersonernas föreställningar om KTH som institution 
riskerar därför att påverka de uppgifter som lämnas under 
intervjuerna. Det har t.ex. förekommit att intervjupersoner 
antar att studiens syfte är att studera tekniska verktyg. För 
att minska risken för missförstånd har författarna i början 
av varje intervju redogjort för bakgrunden till studien.  

Vidare forskning 
En av denna studies slutsatser är att stabilt elevunderlag och 
fyllda elevplatser utgör ett villkor för effektiva 
schemaläggningsprocesser. Med andra ord, bristen på 
stabilitet och långsiktighet skadar schemaläggningen. Det 
torde vara av intresse att undersöka långsiktiga effekter av 
bristen på förutsägbarhet och långsiktig planering som råder 
inom en del skolor, till följd av valfrihetssystemet. 
Exempelvis skulle effekten på elevers lärande och lärares 
arbetsmiljö kunna studeras. 

Under denna studie (inklusive förstudien) har totalt sex 
stycken schemaläggare intervjuats. Schemaläggarna har var 
och en uppgett att de arbetar mycket på egen hand, utan 
koppling till andra schemaläggare. Vidare verkar 
schemaläggare sakna en egen yrkesidentitet. Någon 
förening för schemaläggare i Sverige finns till exempel inte. 
Det vore intressant att i vidare forskning undersöka 
schemaläggarnas yrkesidentitet och möjlighet att förbättra 
sina egna yrkeskunskaper genom utbyte med andra inom 
den egna yrkesgruppen. Schemaläggningen torde ha 
tillräckligt stor betydelse för skolan för att vidare forskning 
om schemaläggares villkor och lärande ska kunna sägas 
vara motiverat.  

Villkor 1 och 2 visar problembilder vars lösningar ligger 
utanför denna studies omfattning, eftersom de är 
organisatoriska till sin natur snarare än schematekniska. 
Elevunderlaget är framförallt kopplat till hur gymnasievalet 
är organiserat medan undervisningsgruppernas 
sammansättning bestäms lokalt på skolorna. För att finna 
lösningar på problem med planering i schemaläggningen 
vore det lämpligt att genomföra vidare studier med 
exempelvis organisationsteoretiskt perspektiv.  
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