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som handlar om hur man ska sköta sig
själv. Av 45 undersökta rektorsområden

så hade 36 stycken någon variant av ett
sådant ämne.
Inriktning och ämnesnamn finns i
mängder: Att vara rädd om sin hälsa,
Att klara sig själv, Vardagsekonomi,
Konsument i dag och i morgon, Så fungerar det, Bra att kunna -praktiska vardagsfärdigheter, Praktiskt att kunna,
Bra att kunna, Praktisk vardagskunskap, Att sköta sin hälsa osv. En mindre
undersökning i andra län visar samma

tendens, ämnena kan också heta Hur
man inreder ett hem eller Tvålen och du.

Man kan anta att denna knappt 8procentiga elevgrupp är elever som i det
gamla tillvalssystemet skulle ha valt
ekonomi, teknik, konst eller allmän
kurs i något av språken.
Sammanställningen från Östergöt-

land visar också på stora skillnader mellan olika skolor. Som tecken på detta
kan nämnas att på en skola har 91 procent av eleverna valt språk, medan motsvarande siffra på en annan skola bara
är 41 procent.
Innehållet i tillvalsämnena kommer

till en del att styras av innehållet i de
lokala arbetsplanerna. Innehållen i de
lokala arbetsplanerna visar dock också

stora variationer, på en del skolorär de
bara allmänna målformuleringar, på
andra ställen är de detaljerade anvis-

skola ska göra likadant. Genom allas

kontroll av alla kan det bli svårare att gå
emot strömmen.

På en skola i Skåne hade mängder
med lärare gjort förslag på hur de tyckte
att skolans arbetsplan skulle se ut- sammanlagt hade 82 förslag arbetats fram på en konferens röstade man om förslagen och enades om ett!
Möjligen kan det hända att dessa problem blir störst första tiden som de lokala arbetsplanerna ska arbetas fram. Ef-

ter några år kanske arbetet formaliseras
till en rutin byggd på tidigare år och
enskilda lärare och elever får lika mycket (eller lika lite) fritt spelrum som läroplanen hitintills har gett.
Kanske kommer också diskussionerna om arbetsplanen dra fram en del viktiga konﬂikter som tidigare sopats under
mattan.

En annan sak som är värd att notera i
diskussionen om ämnesinnehållet är att

man i den nya läroplanen vurmar för
temastudier. Detta är ju någonting som
många lärare och elever länge har slagits

för. Så nujublar dessa lärare och elever,
samtidigt som andra tycker att den nya

läroplanen måste stoppas på grund av
de ”ﬂummiga” temastudierna. Men de
som jublar får nog lugna sig lite och de
som inte gillar ”tema-ﬂummet” behöver
inte vara oroade.

ningar. Vilken roll de lokala arbetspla-

I den nya läroplanen förespråkas vis-

nerna kommer att ha är det ännu för

serligen temastudier, men samtidigt har
man passat på att definiera om begreppet: temastudier är inte längre studier
över ämnesgränserna - som ju faktiskt

tidigt att säga något om.
Det kan hända att de lokala arbetsplanerna minskar utrymmet för enskilda lärare och elevgrupper att göra föränd-

ringar i undervisningen - nu måste ju
alla följa det man varit överens om. Det
1

kan bli större krav på att alla på samma

varit den gängse definitionen - utan en

fördjupning inom ämnet.

Mats Winghorg
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Donald Broadys grundläggande och uppmärksammade

"...den mest eländiga skrift
om skolan jag hittills träffat
på." Mats Gellerfelt, Studen-
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artiklar från de fyra första årgångarna av KRUT finns här
samlade, tillsammans med
några nyskrivna kapitel om
skoldebattens utveckling och
betingelser från början av 70talet till idag. Ett spännande
bidrag till en skoldebatt utan
enkla slagord. 55:-.

ten

"Här finns det bästa som på
svenska språket skrivits om
nutidens pedagogiska problem: det är avskalande, förm

domsfritt, teoretiskt kunnigt,
stridsdugligt." Sverker Tirén,
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apropå valet. . .
Samma dag som den nya läroplanen, Lgr -80, trädde i kraft
försökte statsminister Torbjörn Fälldin och skolminister Ulla
Tillander vinna väljarnas förtroende genom att ta avstånd från

delar av läroplanen. De ville återinföra betygen i årskurs 7 och på
mellanstadiet. Nog är det anmärkningsvärt: att dessa politiker

försöker vinna väljarnas förtroende genom att skarpt kritisera
det de själva infört. An mer märkligt blir det med tanke på att
Centerns ungdomsförbund försöker locka väljare med krav på en
betygsfriskola.I
Ola Ullsten sa vid Folkpartiets ungdomsförbunds valläger:
”Betygen ska vara kvar, därför har ni fel, men forsätt kämpa, för

kämpar man då får man rätt så småningom”
”Folkpartiets representant i gymnasieutredningen var den enda
som inte reserverade sig. Men i valrörelsen har folkpartiet tillkännagivit'att det inte alls behövs någon samlad gymnasiereform.

Valrörelsedebatten handlar inte om vad som verkligen sker i
skolan, men det gör detta KRUT-nummer:
Hade någon moderat politiker motionerat i riksdagen om

grundskolans avskaffande, att den del av årskullen som det är
minst lönt att satsa utbildning på skall ut ur skolan i årskurs 8 eller
9 som arbetslösa eller gratis arbetskraft, att välbärgade kommu-

ner skall ha rikt rustade skolor och kommuner med stora behov
påvra skolor, att skolan ska knytas närmare marknaden och att de
valda politikerna inte längre ska råda över skolpolitiken här i

landet - DÅ hade det blivit diskussion och protester.
Nu bara händer det!
Detta ärtden smygande skolreformen, den som riksdagen aldrig

beställt.

Ny adress 'och nya rutiner
På grundav att hyran» nästan fördubblats på Klara Norra ÅKyrkogata flyttar vi. Vi har genom kulturförvaltningen i lStockholm fått
lokaler ovanpå gamla torpedverkstaden på Skeppsholmen bakom
Moderna museet.
Adressen är KRUT Torp'edverkstaden, byggnad 103, 11149
Stoekholm. Tel 08/21 70 10.
j Vifhar lagt om kontorsarbetet så att det huvudsakligen kommer
att skötas på Ieftermiddags- och kvällstid ett par dagar i' veckan. Vi
.kan alltså Ainte .ständigt passa telefon-en. Skriv hellre.

