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4.6 BRIDGE PÅ SCHEMAT 

Läroåret 2017 omfattas den svenska grundskolan av följande krav från skolverket. Dessa timmar 
omfattar alla år man går i grundskolan och inte ett läsår. 

Timplan för grundskolan 
En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska 
fördelas framgår av tabellen nedan. 

Bild 230 

Hem- och konsumentkunskap 118 

Idrott och hälsa 500 

Musik 230 

Slöjd 330 

Svenska eller svenska som andraspråk 1 490 

Engelska 480 

Matematik 1 125 

Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 885 

Biologi, fysik, kemi, teknik 800 

Språkval 320 

Elevens val 382 

Totalt garanterat antal timmar 6 890 

Därav skolans val 600 
 
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 
procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock 
inte minskas. 
 
För att få in bridge på schemat under ett läsår med låt oss säga 2x40 minuter per vecka måste alltså 
skolan avsätta 80 minuter lektionstid – detta blir om man räknar på 11 tillfällen på hösten och 11 på 
våren som följer över ett läsår: 80x22 = 1760 minuter = drygt 30 timmar. 

OBSERVERA!  
Timmarna ovan är omfattar hela grundskolan så de ska delas med 10 för att få det per läsår. Det gör 
att en skola har 38.2 timmar elevens val till sitt förfogande eller 60 timmar skolans val. Här kan en 
skola kombinera för att få ihop det och man kan med lätthet antingen använda sig av elevens val, 
skolans val eller matematik för att pussla ihop så det skulle kunna rymmas inom skolans värld på 
skoltid. Förmodligen kan man till och med argumentera för att ta timmar av svenska, då mycket 
handlar om kommunikation och kanske även Idrott och Hälsa då man även ska hålla knoppen i trim.  

Det föreligger alltså egentligen inga direkta hinder att rent legitimt få in Bridge på schemat. Men man 
ska vara medveten om att skolor kan ha egna profiler och satsar ”allt” i den riktningen.  

En skola kan dock inte ersätta ett annat ämne helt med exempelvis Bridge då det finns regler för det. 
Men ”Elevens val” är en fördjupning som innebär att man kan anordna aktiviteter som går hand i 
hand med skolans läroplan dvs inte bara ämnena utan hela skolans uppdrag. Läroplanen består av 3 
kapitel och kapitel 3 handlar om specifika ämnen och kunskapskrav. Där kan man med vissa 
justeringar hänvisa till delar som i exempelvis matematikämnet då man pratar om sannolikhetslära, 
problemlösning etc. men framförallt kan man hänvisa Bridge till läroplanens kapitel två där skolans 
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andra uppdrag beskrivs (de som inte ska betygsättas). Normer och värden, skola omvärld etc. Bridge 
är en samarbetsövning, problemlösning, kultur och samarbete med föreningslivet etc. Det är mycket 
lättare att hänvisa bridgen till delar i kapitel 2. Detta behöver man bara redovisa om skolinspektionen 
frågar… Eller om en rektor frågar…Men för de allra flesta aktiviteter som en skola anordnar på 
Elevens Val så skulle jag vilja påstå att det inte finns ett sådant färdigskrivet dokument om ingen 
efterfrågat det. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Tack till Svante Ahlberg och Suzanne Lembord, båda rektorer för faktainnehåll. 
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