
PEDER CLAESSON

Uppslaget handlar denna gång om arbetsplaner. Peder Claesson har tittat
på arbetsplanen i matematik för Kärna rektorsområde i Linköping vilken
möttes av stort intresse vid Matematikbiennalen 1982.

I nr 1 av Nämnaren 1981/82 kåserar signatu-
ren Janus:

"Den tidigare hårt drabbade pappersin-
dustrin i Pedagorien har fått ett oväntat upp-
sving genom beställningar på miljontals
papper till varje grundskola i landet.
— Vi har börjat komma igång med arbets-
planer inför den nya läroplanen, konstaterar
en rektor. Just på vår skola räknar vi med
sammanlagt 112 olika arbetsplaner, vardera
på ca 140 sidor som vi nu skall distribuera till
elever och föräldrar för samråd. Det blir ju
ett omfattande arbete och vi räknar med att
inställa undervisningen under ett par måna-
der i höst för att verkligen få tid till denna
viktiga planering."

Sedan jag tagit del av arbetsplaner i matema-
tik som utgjorts av omfattande årskursplane-
ringar har jag förstått att Janus satir inte helt
saknar verklighetsförankring även om den är
våldsamt överdriven.

Vad jag förstår pågår nu ett omfattande ut-
byte av lokala arbetsplaner skolledare emel-
lan. Arbetsplanerna planteras snabbt om i si-
na nya miljöer. Det verkar som om arbetspla-
ner med många sidor, utan att för den skull
vara mångsidiga, har fått hög status därför
att de ger intryck av ett stort och effektivt ar-
bete. De stencileras flitigt och läses möjligen
av skolledarna men inte av lärare, föräldrar
och elever. De små, kortfattade och realistis-
ka arbetsplanerna är det många som skäms
för att visa upp och de får liten spridning.

Det verkar som om många idoga arbets-
plansskrivare aldrig läst de två viktigaste me-
ningarna, de två sista, i kommentarmateria-
let (Kommentarmaterial Lgr 80, Lokala ar-
betsplaner s 23):

"Slutligen skall endast sägas att man bör
varna för alltför stora ambitioner vid fram-

tagningen av arbetsplanen. Erfarenheter från
skolor som prövat att arbeta med en arbets-
plan säger att man måste starta försiktigt''.

Med ovanstående synpunkter som bakgrund
är det glädjande att ta del av arbetsplanen i
matematik för Kärna rektorsområde. Ur för-
ordet saxar jag följande:

"Avsikten med den här arbetsplanen i mate-
matik för 81/82 är att ge service åt arbetsla-
gen. Vi vill ge fakta och ställa frågor om in-
nehållet i vårt samarbete i matematik

• inom arbetsenheten,

• inom stadiet,

• mellanstadier.

Vi vill också ge ett underlag, som gör det
möjligt för oss att mot slutet av läsåret ge-
mensamt och medvetet formulera och kon-
kretisera rektorsområdets ambitionsnivå i
matematik."

Därmed är det kanske sagt att Kärna rektors-
områdes arbetsplan är ett servicematerial
som utgör underlag för diskussioner, ger
hänvisningar till böcker och arbetsmaterial,
innehåller förslag till aktiviteter för studie-
dagar, studiecirkel, konferenser m m. Den
kan användas som idékatalog av vilket rek-
torsområde eller vilken arbetsenhet som
helst. Följande två sidor visar hur arbetspla-
nen presenterades vid Matematikbiennalen
1982.

Uppslaget den här gången är:

Rekvirera Kärna rektorsområdes arbetsplan
genom att sätta in 10 kr (motsvarande kopie-
ringskostnader och porto) på postgirokonto
99 987-0. Använd någon idé för en egen liten
genomförbar arbetsplan.






