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Abstract 
Uppsatsens syfte har fokus på lärares undervisningsplanering, vilket innebär en organiserad 

lärandesituation, där centrala aspekter belyses utifrån lärares perspektiv. Den empiriska delen 

har en kvalitativ studie som grund, där nio verksamma lärare i skolans lägre åldrar har blivit 

intervjuade. Samtliga lärare har gett sitt samtycke och även blivit informerade om att deras 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Lärarnas svar har utmynnat i ett huvudresultat 

där fem kategorier har vuxit fram påverkansfaktorer, planeringens karaktär, arbetslag och 

individuell planering, planeringens innebörd och betydelse samt efterarbete. Elevgrupp, 

styrdokument och tid är de övergripande faktorerna som påverkar planeringen. Samtliga 

lärare noterar sin planering på ett eller annat sätt, vilket till exempel kan vara i form av 

stödanteckningar eller tankekartor. Gällande arbetslag och individuell planering är det delade 

tankar hos lärarna. Några av lärarna anser att planeringen i arbetslaget är mer övergripande 

medan andra har en uppfattning om att arbetslagsplaneringen bör utvecklas till en mer 

professionell nivå. De flesta lärare upplever planering som ett stöd för sig själva. Reflektion 

och utvärdering relaterar många lärare till kategorin efterarbete, vilket består av såväl 

praktiska som teoretiska delar.  

 
 
Ämnesord: Undervisningsplanering, planering, förtroendearbetstid, planeringskompetens, 
arbetslag.   
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1. Inledning 
Dagens lärare har ett stort ansvar för elevers lärande och utveckling, som i sin tur har en 

mycket betydelsefull roll i dagens och framtidens samhälle. Det stora ansvaret kan medföra 

att många lärare upplever en inre stress som bland annat kan leda till utbrändhet och 

långtidssjukskrivningar. Lärares ansvar är att ge eleverna en så god och grundlig utbildning 

som möjligt, vilket innebär att lärares undervisningsplaneringar är av betydelse. I Lpo94 

formuleras det att ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper” (Lpo94, s.5). Utifrån vår egen erfarenhet, då vi har varit ute på 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU), har vi uppmärksammat att lärare upplever att de 

inte har tillräckligt med tid för att hinna med alla ansvarsområden som de har. Vilket i sin tur 

kan innebära att bland annat planeringen skjuts åt sidan för att hinna med andra sysslor. Här 

ställer vi oss frågande till hur läraren på ett medvetet sätt organiserar lärandesituationer där 

eleverna ska utveckla färdigheter och förmågor inom olika kunskapsområden. Planeringens 

styrning bör inte bara vara vad eleverna ska göra utan läraren bör också vara medveten om 

varför eleverna gör som de gör.  De didaktiska frågorna vad, hur och varför kan vara en 

utgångspunkt i planeringen. Enligt lärares yrkesetik (2001) är lärare inte bara ansvariga för att 

eleverna lär utan även vad de lär. Detta innebär att planeringarna ska vara målinriktade istället 

för aktivitetsinriktade, det vill säga att planeringen ska fokusera på vad eleverna ska lära sig 

istället för att enbart fokusera på att eleverna ska vara aktiva.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Elever har mål som de ska uppnå i skolan vilket innebär att man som lärare har ansvar när det 

gäller undervisningens utformning och planering. Stukát (1998) menar att varje lärare har ett 

betydelsefullt ansvar när det gäller planering, för att eleverna ska uppnå målen. Planering är 

bara en av många olika arbetsuppgifter som lärare måste utföra dagligen, vilket kan bidra till 

att arbetet uppfattas stressigt eftersom de ska hinna med arbetsuppgifter av olika karaktär. 

Torper (1982) och Brante (2008), anser att lärare har för lite tid till att planera vilket kan leda 

till att de väljer läroboksundervisning för att spara tid. Med läroboksundervisning menar 

författarna att lärare använder sig av läroböcker som finns istället för att planera en egen 

undervisningssituation. Här ställer sig Brante (2008) frågande över hur pass individualiserad 

en undervisning kan bli med läroboksundervisning. Läroplanen är en av många faktorer som 

ska påverka lärares undervisning. Skolans fyra tidigare läroplaner (Lgr62, Lgr69, Lgr80, 
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Lpo94) ersätts inom kort av Lgr11. Under tiden som nya läroplaner har kommit har de även 

förändrats från att vara regelstyrda till att bli målstyrda, vilket ställer ökade krav på lärares 

planeringskompetens. Kveli (1994) betonar att alla lärare inte tänker lika när det gäller 

planering, vissa har en åsikt om att det är betydelsefullt medan andra lärare inte uppfattar 

planering som lika viktigt eftersom de anser att läraryrket är så pass flexibelt. Detta kan i sin 

tur leda till konflikter inom arbetslaget, då alla måste samarbeta med varandra för att kunna 

uppnå målen.  Hargreaves (1998) menar att det ställs allt högre krav på lärare vilket gör att de 

får ytterligare arbetsuppgifter som de måste hinna med men de får ingen extra tid för det. Aili 

(2006) och Nordänger (2002) hävdar att lärare ofta blir avbrutna under planeringen av till 

exempel elever eller föräldrar, vilket medför att de därför inte kan fullfölja sin planering. 

 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån kvalitativa studier synliggöra vilka delar som är av betydelse 

för lärares undervisningsplanering, det vill säga en organiserad lärandesituation. Dessutom 

eftersträvas att ta del av hur de olika delarna framträder i lärares yrkesroll. Genom intervjuer 

med lärare, som är verksamma i grundskolans tidigare år, framkommer vilken uppfattning 

lärarna har om planeringsprocessen och dess centrala delar. Genom undersökningen får vi 

som blivande lärare en inblick och fördjupade kunskaper om undervisningsplanering, vilket 

gynnar vår kommande yrkesutövning. Dessutom har uppsatsens innehåll relevans till 

utbildningsvetenskap eftersom undervisningsplanering är en betydelsefull del i läraryrket.  

 

 

1.3 Disposition 
I introduktionskapitlet skrivs ett inledande avsnitt, tidigare forskning kring lärares planering 

samt uppsatsens syfte. Litteraturgenomgången behandlar ämnesspecifika områden som har 

anknytning till problempreciseringen, vilka bland annat är planeringens innebörd, innehåll 

och struktur, lärarkompetens, läroplanens betydelse samt elevinflytande. I den empiriska 

delen beskrivs först metodkapitlet med tillhörande underrubriker. Därefter följer en 

redogörelse av det empiriska materialet under kapitlet resultat och analys där fem kategorier 

behandlas.  I diskussionen knyts det empiriska materialet samman med litteraturen samt våra 

egna funderingar. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning som beskriver uppsatsens 

centrala delar.   



 7

2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras ett innehåll som utgör uppsatsens teoretiska bakgrund 

och tidigare forskning. Inledningsvis behandlas planeringens innebörd, styrning, läroplanens 

betydelse samt elevinflytande. Därefter bearbetas planeringskompetens, planeringens innehåll 

och struktur och planeringsmodell. Andra delar som behandlas är lärares professionella 

yrkesroll, lärarkompetens, lärares förhållningssätt och planering utifrån lärarstuderandes 

perspektiv. Avslutningsvis följer lärares förtroendearbetsid, för- och efterarbete samt 

planering i kollektiv. Nedan följer en kortare definitionsförklaring för att läsaren ska få en 

beskrivning över de begrepp som förekommer frekvent i uppsatsen.  

 

Definitionsförklaringar 

Planering – Ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå ett bestämt mål. 

Undervisningsplanering – Ett strukturerat tillvägagångssätt för ett specifikt område eller en 

organiserad lärandesituation.  

Aktivitetsinriktad – Planeringen fokuserar på att eleverna är aktiva. 

Målinriktad – Planeringen är utformad utifrån ett specifikt lärandemål. 

Förtroendearbetstid – Läraren har förtroendet att själv disponera en del av sin arbetstid.  

Arbetslag – En konstellation med människor som samverkar och strävar efter samma mål, i 

uppsatsen syftar vi på arbetslaget i skolan.   

 

Under uppsatsens gång kommer vi att använda oss av begreppet planering, vilket i detta fall 

syftar på lärares undervisningsplanering. Nedan följer en vidare förklaring av begreppet 

planering. 

 

2.1 Begreppet planering 
Stukáts (1998) definition av ordet planering förklaras som en plan som används för att uppnå 

ett bestämt mål. Varje lärare har ett ansvar att ta olika beslut för hur undervisningen ska 

utformas, vilket framkommer i en planering. Planering ingår i undervisningsprocessen och 

den kan ha olika strukturer. Den kan dels vara av skriftlig karaktär där läraren formulerar sina 

mål med undervisningen, men det finns även lärare som enbart har sin planering i sina tankar. 

Planeringar kan sträcka sig över olika tidsperspektiv, det finns till exempel 

långtidsplaneringar, terminsplaneringar, veckoplaneringar och lektionsplaneringar. 

Planeringar kan utformas individuellt av den enskilde läraren men den kan även utformas i 
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grupp, vanligtvis i arbetslag. Även elever och föräldrar kan vara delaktiga och ha inflytande i 

planeringen. Stukát (1998) redogör för att en planering inte enbart består av en plan för ett 

tänkt händelseförlopp utan den innehåller även reflektioner kring innebörden. De 

reflekterande frågorna kan resultera i olika lösningar som kan prövas på olika sätt och 

därigenom vidareutvecklas.    

 

2.1.1 Planeringens betydelse 

Kveli (1994) beskriver att det finns olika syn på planering, en del lärare har uppfattningen att 

planering inte är nödvändigt eftersom läraryrket är flexibelt. Ska man följa planeringen fullt ut 

finns det risk att man inte tar tillvara på spontana situationer som dyker upp och som kan vara 

lärorika för eleverna. Författaren menar även att vissa anser att planering kan ta alltför mycket 

tid och eftersom lärare oftast behöver samarbeta med varandra kan det bidra till att det 

upplevs besvärligt. Läraryrket innebär att läraren samarbetar med många parter till exempel 

med föräldrar, kollegor och elever. Kveli (1994) hävdar vidare att läraren alltid måste vara 

kritisk till sin arbetssituation och hur tiden kan disponeras. Undervisningens planering anses 

av författaren vara mycket betydelsefull eftersom det är vissa mål som ska uppnås, vilket inte 

kan genomföras utan att ha en bra planering.  Kveli (1994), Lindqvist (2005) och Brante 

(2008) menar att lärare inte bara planerar under planeringstiden utan det kan ske när som helst 

i en mental process. Författaren hävdar att planeringar av skriftlig karaktär är mer 

utvärderingsbara än de som enbart sker tankemässigt. Skriftliga planeringar kan även vara ett 

stöd åt föräldrar där de kan ta del av vad deras barn arbetar med i skolan. Förutom ett stöd åt 

föräldrarna bidrar det även till en dokumentation över arbetssituationen.  

 

2.1.2 Planeringens styrning 

Stukát (1998) redogör utifrån sina undersökningar att lärare använder läroböcker och 

lärarhandledningar som styrning i sina planeringar, de utgår även ifrån sina tidigare 

planeringar i planeringsprocessen. I stor omfattning har lärare inga formulerade mål med 

undervisningen, de har heller inte någon frekvent koppling till läroplanen. Det centrala i 

planeringarna är snarare innehållet med lektionen och att eleverna var aktiva. Lärare planerar 

av olika anledningar, det kan till exempel vara för att känna sig säker i sin yrkesroll, 

organisera situationer och material. Andra anledningar kan vara för att ledningen begär det 

eller för att en vikarie ska vara ansvarig för undervisningen. Arfwedson (1998) betonar att 

målet med undervisningen inte ska skilja sig från innehållet och metoderna, utan det ska 

snarare sammanföras och integrera med varandra. I lärares planering ägnas mycket tid åt 
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innehållet men författaren betonar dock att det även ägnas tid åt att planera vilka aktiviteter 

som eleverna ska ägna sig åt. Nyexaminerade lärare fokuserar ofta i sin planering på vad de 

själva ska göra under lektionen. Efter en tids vana brukar innehållet behandlas och fokuseras i 

planeringen, det vill säga vad som ska göras med innehållet. Däremot är det centrala i den mer 

erfarne lärarens planering vad eleverna ska göra och detta för att uppnå de kunskaper och 

färdigheter som är planerade. 

 

Torper (Zahorik 1970 & 1975 se Torper 1982) beskriver Zahoriks studier av 194 lärare och 

menar att lärares planeringar i första hand fokuseras på innehållet, vilket även Stukát (1998) 

har en mening om. Eftersom lärare ofta planerar sin undervisning utifrån innehållet, kommer 

målen samt elevernas olika behov i skymundan. Författaren anser att detta kan bidra till att 

eleverna får mindre uppmärksamhet. Det andra som lärarna riktade sitt fokus mot var 

inlärningsaktiviteter, stoffurval, konkretisering av lärandeobjektet, kritisk undersökning, 

undervisningsmiljö samt undervisningsstrategier. Stukát (1998) poängterar att det som ska 

styra lärares planering bör vara målen i styrdokument och i lokala arbetsplaner.  

 

Torper (1982) nämner begreppet läroboksundervisning och menar att lärare använder sig av 

läroböcker som hjälp i sin planering för att kunna ha mer tid för andra uppgifter. Om lärare 

använder sig av läroböcker som har ett bra upplägg så kan planeringen istället fokusera mer 

på elevernas behov, vilket även Brante (2008) anser som en viktig del av planeringen. Utifrån 

det som nämnts drar författaren slutsatsen att det skulle kunna krävas mer tid åt planering för 

att få en så individualiserad undervisning som möjligt.  

 

Torper (1982) menar att lärare har mer tid för planering ju äldre elever de undervisar och att 

det är tilldelat så av samhällets resurser, men det är inget som säger att undervisningen för 

äldre elever kvalitetssäkras. Planering tar tid av lärares arbete i skolan och är en betydelsefull 

del för elevers kunskapsutveckling. Om lärare skulle få ökad tid att planera sina 

undervisningssituationer skulle det kunna leda till mer kvalité i undervisningen. Författaren 

poängterar dock att tid av undervisningen i så fall skulle falla bort.  

2.1.3 Läroplanens betydelse ur ett historiskt perspektiv 
Stukát (1998) skildrar läroplanens betydelse i anknytning till planering. Sedan grundskolan 

infördes 1962 har det funnits fyra läroplaner som har ersatt varandra, Lgr62, Lgr69, Lgr80 

och Lpo94 som fortfarande är aktuell i dag. Lgr62 som var den första läroplanen för 
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grundskolan var mycket omfångsrik. Där finns ett stycke som heter planering och samverkan, 

där det beskrivs vad läraren ska tänka på och inkludera i en planering. Bland annat att läraren 

ska ha ett klart syfte med varje lektion och vilka mål som ska uppnås, det beskrivs även att 

arbetssättet och stoffet ska belysas och hur det ska användas i en planering. 

Långtidsplaneringar, exempelvis terminsplaneringar, rekommenderades att lärarna 

diskuterade i samverkan med eleverna. Ett begrepp som behandlas i Lgr62 var MAKIS, vilket 

står för motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samverkan. Läraren skulle vid 

varje planering reflektera över dessa begrepp och införliva de i planeringen. I Lgr69 betonas 

det att läraren i sin planering ska uppmärksamma psykologiska och sociologiska infallsvinklar 

samt se till den enskilde individen. Precis som i tidigare läroplan ska läraren ha ett klart syfte 

med varje lektion och vilka resultat som eleverna ska uppnå. Även innehållet, materialet och 

MAKIS ska inkluderas i planeringarna. Arbetslaget har i denna läroplan fått en större plats 

och ska utgöra en viktig del av verksamheten, där de bland annat ska genomföra 

gemensamma planeringar. Vidare redogör Stukát (1998) att även Lgr80 hade ett specifikt 

avsnitt som behandlade planering och utvärdering, det har dock skett ett perspektivskifte från 

de tidigare läroplanerna. Nu berördes inte längre den enskilde läraren utan rektorn och skolans 

gemensamma planering, i form av en lokal arbetsplan, vilket nu var en skyldighet. 

Undervisningsprinciperna som benämndes för MAKIS är numera inte en del i läroplanen. 

Dagens läroplan, Lpo94 har inte ett lika stort omfång som de tidigare läroplanerna. Det finns 

inte något större utrymme som är riktat till den enskilde läraren som berör planering. Istället 

beskrivs målformuleringar, i mål att sträva mot samt mål att uppnå. Det är lärarens uppgift att 

organisera goda lärandemiljöer där varje individ utvecklas för att uppnå målen. Precis som 

tidigare är det rektorns ansvar att en lokal arbetsplan formuleras. Ordet planering berörs inte 

frekvent i Lpo94, endast två gånger, då syftar det på att eleverna ska vara involverade i 

planeringen. Läroplanernas förändringar genom tiderna har gått från regelstyrning till 

målstyrning.         

 

2.1.4 Elevinflytande 

Arfwedson (1998) anser att lärare kan göra sina undervisningsplaneringar enskilt eller 

gemensamt med elever, men om det senare förekommer så är det ändå läraren som har det 

stora ansvaret. Att involvera eleverna i planeringen kan många gånger vara ansträngande 

eftersom det är många olika viljor och åsikter som läraren ska ta hänsyn till. De delar som 

eleverna kan vara med och ta beslut om brukar vanligtvis handla om innehållet i 

undervisningen och hur de ska arbeta med det aktuella området, exempelvis grupparbete och 
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arbetsformer. Lärarna måste kunna klargöra för elever och föräldrar varför eleverna ska arbeta 

med ett visst område, vilket kan kopplas till läroplanen och kursplanen. Författaren poängterar 

också att läraren kan koppla ämnesinnehållet till elevens framtida liv. 

 

 

2.2 Planeringskompetens  
Westlund (2005) beskriver planeringskompetens som en mycket viktig del av lärarens arbete. 

Författaren tar även upp olika citat där elever yttrar sig angående lärarnas 

planeringskompetens: 

Det går i perioder. Som innan jullovet, då kom det flera prov & massa saker som 
man skulle hinna med. Det var rätt dålig planering och det brukar betyda..ont om 
tid! Ibland kan det vara svårt att planera sin tid själv. Flicka, år 8 
Westlund (2005, s.55) 

 

Planeringskompetens innebär enligt Westlund (2005) att planera för en specifik 

undervisningssituation. Lärares undervisningsplanering är vägen till utveckling i skolan.  

 

Nordänger (2002) beskriver syftet med sin avhandling Lärares raster – innehåll i mellanrum 

vilket bland annat är att visa vad lärare gör under sina raster. Nordänger (2002) menar att 

lärare gör flera saker samtidigt under rasten utan att tänka på det och att det nästan har 

automatiserats. De kan till exempel städa, planera och utföra olika arbeten för den kommande 

lektionen. Vidare menar författaren att de lärare som är handledare kan planera på ett mer 

omfattande sätt, troligtvis för att visa sina studenter ett gott exempel. Westlund (2005) och 

Aili (2006) samtycker med Nordänger (2002) och menar att lärare har många saker igång 

samtidigt och påstår att lärare ofta blir avbrutna under sin deras planering.     

 

Brante (2008) skriver i sin avhandling Lärare av idag – Om konstitueringen av identitet och 

roll att syftet med undersökningen var att upplysa och resonera kring läraryrkets komplexitet 

och intensitet. Fyra studier skildras som genomförts om lärares arbetsplanering för att ta reda 

på vad lärarna gör under tiden de inte undervisar. Lärarna hade fickdatorer eller klockor som 

de under en veckas tid kontinuerligt använde i avsikt att vid signal beskriva arbetets art. 

Lindqvist (2005) och Brante (2008) menar att lärarna inte bara planerar under sin 

planeringstid utan det kan ske var som helst och när som helst. Av de 60 lärarna som skrev 

dagböcker framkom det att planeringen skedde i skilda miljöer, som exempelvis när de 

städade, handlade eller tittade på tv. Författaren drar slutsatsen att lärare nästan alltid på något 



 12

sätt tänker på skolans arbete oavsett var de befinner sig.  

 

2.2.1 Planeringens innehåll och struktur 

Colnerud och Granström (2002) beskriver att om en lärare utgår ifrån ett ändamålsenligt och 

lineärt tänkande i sin pedagogiska planering börjar man med att precisera syftet med 

lektionen. Därefter kommer arbetssättet och slutligen arbetsformerna för lektionen. 

Författarna beskriver en lineär tankemodell utifrån följande struktur: 

• Precisera målen 

• Välj inlärningsaktiviteter 

• Organisera inlärningsaktiviteterna 

• Klargör utvärderingsmetod 

(Colnerud & Granström 2002, s.98) 

 

Trots att lärare följer en viss struktur i sin planering betonar författaren att planeringen är ett 

levande dokument och att man måste vara flexibel i sin yrkesroll.  

 

Rosenqvist (1994) beskriver i sin rapport, Planering av pedagogisk verksamhet, hur lärare kan 

planera för att tillfredsställa både elevernas behov samt lärarens. Författaren tar upp tre 

viktiga punkter som är betydelsefulla för att kunna lyckas med sin planering: 

• Att se verksamheten som kunskapsgivande  

• Att kartlägga verksamhetens innehåll: organisation, lärarkompetens, elevers 

utveckling och ämnesstoff.  

• Att skriva ner planeringen och ha med syfte.  

 

Rosenqvist (1994) framhäver betydelsen av planeringsprocess och menar att lärare måste se 

planeringsprocessens alla olika nivåer. Dessa nivåer är arbetslagets planering, genomförande, 

dokumentation och utvärdering vilka ska samverka till en helhet.   

 

2.2.2 Planeringsmodeller 

Isberg (1996) skildrar en planeringsmodell som växte fram under 1970-talet, Teachers 

thinking. Det är en modell som beskriver hur läraren tänker vid planering, undervisning och 

vid utvärdering. Trots att en lärare har planerat en lektion i förväg betyder det inte att det 

alltid går som planerat, vilket bland annat kan bero på hinder eller omständigheter. Författaren 
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beskriver att lärarens tankar innan planeringen samt reflektioner efter undervisningen ingår i 

lärares planeringsprocess. I likhet med Isberg (1996) menar även Colnerud och Granström 

(2002) att lärare gör planeringar, såväl mentala som skriftliga av olika anledningar. 

Författarna anser att några lärare gör det för att organisera undervisningen medan andra gör 

det för att känna sig säkra i sin ledarroll. Lärare som har många års erfarenhet tenderar i stor 

utsträckning att planera i längre sikt medan nyutbildade lärare hellre planerar lektion för 

lektion. En nyexaminerad lärare kan ofta reflektera över vad som har hänt under en lektion. 

Medan den mer erfarne läraren även kan reflektera över varför det har hänt och även hur 

eleverna kan ha tolkat något. Det vill säga längre reflekterande tankar som även har 

anknytning till kommande undervisningar och inte bara en utvärdering av det som har hänt. 

Det har visats att lärare många gånger blickar tillbaka på sina tidigare erfarenheter och 

planeringar och upprepar en likadan undervisningsprocess i en ny klass flera år efter att det 

planerades.  

 

Torper (1982) menar i likhet med Lindqvist (2005) att det inte finns så mycket forskning 

inom planeringsområdet. Däremot finns det olika modeller för hur lärare bör planera sin 

undervisning. Modellerna som beskrivs utgår bland annat ifrån stoff och material, 

undervisningsmetoder och mål.  

 

Rosenqvist (1994) tar upp olika planeringsmodeller och menar att varje arbetslag bör ha en 

planeringsmodell men att man ändå ska vara kritisk mot den och inte följa den in i minsta 

detalj. Författaren (Haug 1991 se Rosenqvist 1994) beskriver Haugs fyra olika modeller, 

rutinmodellen, anarkistiska modellen, kompromissmodellen och rationella modellen. 

Rutinmodellen innebär att man använder den tidigare planeringen som finns och ändrar det 

väsentliga så att det passar den nya situationen. Den anarkistiska modellen har fokus på 

problemlösning där man ska utveckla olika strategier för att lösa dessa problem som har 

uppstått. Kompromissmodellen har likheter med den anarkistiska modellen men den går ut på 

att man ska lösa problem, inte genom strategier utan genom samarbete och samstämmighet. 

Den sista modellen som är rationella modellen går ut på att sätta tydliga målformuleringar 

som sedan utvärderas för att se om målen har uppnåtts.  
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2.3 Lärares professionella yrkesroll 
Hargreaves (1998) menar att det ställs allt högre krav på lärare. Han betonar dock att kraven 

inte alltid ställs utifrån omgivningen utan det är många lärare som ställer höga krav på sig 

själva. Carlgren och Marton (2001) hävdar att det är lärares uppgift att planera, organisera och 

undervisa i interaktion med elever för att de ska utveckla sina kunskaper, färdigheter och 

förmågor. Lärare bör vara införstådda och ha ett syfte med det som de gör, eleverna bör även 

involveras mer i planeringar och utvärderingar. Författarna skriver om att när lärare talar om 

sitt arbete så redogör de ofta vad de eller eleverna gör dock uttalas sällan något om varför de 

gör detta. I Lpo94 formuleras det att ”Genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Lpo94, s.5). Alexandersson (1999), 

Imsen (2006) samt Carlgren och Marton (2001) betonar att det är av stor vikt att man som 

lärare har självinsikt om sitt eget handlande, varför man gör som man gör och vad det kan 

leda till. När en lärare planerar en undervisning är det betydelsefullt att man är medveten om 

vad eleverna ska lära sig, vilka färdigheter och förmågor som de ska utveckla. Alexandersson 

(1999) menar att lärare även ska reflektera över hur eleverna ska försöka uppnå de utsatta 

målen. Författaren menar att man genom reflektion kan införskaffa sig ett annat 

förhållningssätt över sina handlingar vilket är av stor betydelse i den professionella 

yrkesrollen. 

 

2.3.1 Lärarkompetens 

Holmqvist (2006) anser att lärare kan utveckla sin kompetens och införskaffa sig kännedom 

om vad elever egentligen lär sig utifrån det som läraren har planerat. Det är inte alltid 

självklart att eleverna lär sig det som är förutsatt. Läraren bör i sin yrkesroll vara medveten 

om lärandet hos eleverna. Inför varje lektion ska läraren ha en plan för vad eleverna ska lära 

sig och hur det ska gå till. Learning study är en form av kompetensutveckling för lärare, som 

studerar lärares sätt att planera och genomföra lektioner. En learning study görs vanligtvis i 

samarbete med forskare och några lärare från fältet. Med utgångspunkt ifrån planering och 

den genomförda undervisningssituationen analyseras och revideras planeringen vid minst två 

upprepade tillfällen. Detta för att eleverna ska lära sig det utsatta lärandemålet på bästa 

möjliga sätt. En learning study utgår ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att 

det är viktigt att erbjuda olika perspektiv på lärandeobjektet, alltså det som eleverna ska lära 

sig. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är urskiljning, variation och samtidighet 
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betydelsefulla delar. Lärare ska även belysa lärandeobjektets kritiska aspekter, det vill säga 

det som eleverna uppfattar som svårt. Såväl Holmqvist (2006) som Gustavsson (2008) 

beskriver att olika aspekter ska urskiljas i en samtidighet utifrån ett variationsteoretiskt 

perspektiv. Det är betydelsefullt att belysa de kritiska aspekterna utifrån olika perspektiv. 

Beroende på hur lärare organiserar undervisningen och belyser lärandeobjektet kan det bidra 

till att elever ökar sina kunskaper inom det specifika området. Innan man genomför en 

learning study är det betydelsefullt att ta reda på vad eleverna redan kan inom det aktuella 

området. För att kartlägga vad varje individ har lärt sig utifrån den planerade lektionen 

genomför varje elev ett förtest och ett eftertest i direkt anslutning till lektionen. Dessutom 

görs ytterligare ett eftertest sex veckor efter lektionen, därigenom kan läraren ta delar av vilka 

kunskaper som verkligen är befästa. Gustavsson (2008) menar att en learning study 

framförallt sätter elevernas kunskaper i centrum, det vill säga lärandeobjektet. Dessutom lär 

lärare av varandra när de planerar och reviderar undervisningssituationer tillsammans.  

 

2.3.2 Lärarens förhållningssätt 

Med utgångspunkt från nedanstående modell, se bild 1, beskriver Sträng (2005) att lärare, 

innehåll, elev och metod måste vara i interaktion för att skapa de bästa förutsättningarna i det 

didaktiska klassrummet. En didaktisk analys, där de fyra grundpelarna står i fokus kan 

användas som ett redskap för att läraren ska bli mer medveten bland annat om sitt 

förhållningssätt, planering och verksamhetens innehåll. Det är lärares ansvar att organisera 

verksamheter efter varje individ, där alla stimuleras och utvecklas. I Lpo94 fastslås:  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo94, s.4) 
 
 

Läraren har därför ett ansvar att planera och organisera undervisningen utifrån såväl individen 

som gruppen. En didaktisk analys består av en observation av en undervisningssituation samt 

samtal med läraren där de uttalade målen diskuteras i jämförelse till det som åskådliggjordes 

under lektionen. Samtal med elever kan även förekomma efter lektionen. Därigenom kan 

läraren reflektera över syftet och målen med lektionen i förhållande till vad eleverna 

egentligen lärde sig. De didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem kan vara ett bra 

redskap att använda då lärare gör sin undervisningsplanering. Genom att ständigt reflektera 

över de didaktiska frågorna kan lärarna få större förståelse och bli mer medvetna om varför 

något inte gick som planerat.    
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                       Innehåll 
 
 

           Lärare                         Elev 
 

         
                                 Metod 

Bild 1: Ovanstående modell är adapterad med utgångspunkt från Sträng (2005, s.17) där fokus ligger 

på interaktion mellan lärare, elev, innehåll och metod. 

 

2.3.3 Planering utifrån lärarstuderandes perspektiv  

Stukát (1998) har undersökt lärarstuderande som är i slutet av sin utbildning om hur de 

planerar och vad deras planeringar innehåller. Undersökningen resulterade i att många av de 

nyutbildade lärarna kände sig osäkra i planeringsprocessen, vilket innebär att planeringarna 

var ostrukturerade. De lärarstuderande beskriver i intervjuerna att de lägger ner mycket tid på 

att planera och att undervisningen är i deras tankar i princip hela tiden. De didaktiska frågorna 

vad, hur och varför involverar många i sin planering. Vad kopplar lärarstudenterna ofta till var 

klassen befinner sig och vad de ska fortsätta att arbeta med. Hur relateras ofta till hur 

undervisningen ska bedrivas. Däremot togs väldigt sällan varför upp, det vill säga varför 

eleverna skulle lära sig det angivna. Frågan om hur lektionen skulle utvärderas, det vill säga 

hur de kontrollerar om eleverna har uppnått målen, framkom nästan aldrig. Eleverna nämndes 

inte mycket i planeringarna, det framkom heller inte hur de tog tillvara på elevernas tidigare 

kunskaper och intressen. Vidare beskriver Stukát (1998) att efter ett år blev de intervjuade 

lärarstudenterna kontaktade igen för ytterligare en intervju. Det visade sig att många av 

lärarna inte längre planerade lika detaljrikt som tidigare. Någon förklarade det med att hon 

kände sig säkrare i sin lärarroll och därför vågade improvisera mer. En annan lärare sa att det 

berodde på tidsbrist. Det uttalades också att man som lärare inte kan hålla sin planering till 

punkt och pricka utan att man måste lyssna på gruppen och vara flexibel som lärare. 

Arfwedson (1998) hävdar att nyexaminerade lärare kan ha svårt att avgöra vad och hur 

mycket de ska planera till en och samma lektion, vilket kan resultera i att det planerade endast 

sträcker sig över halva lektionstiden, eller behandlas under flera lektioner. Författaren belyser 

att man som erfaren lärare bör vara medveten om att det är många olika faktorer som påverkar 

undervisningsplaneringen exempelvis kontexten, situationen och eleverna.  
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2.4 Lärares förtroendearbetstid 
I Lindqvists (2002) avhandling Lärares förtroendearbetstid berättar författaren om vad 

lärarna gör under sin förtroendearbetstid. Syftet med avhandlingen är att kunna ge en 

utvecklad kännedom om vad lärarna gör under förtroendearbetstiden för utomstående. 

Författaren har utifrån en kvalitativ analys behandlat dagböcker, intervjuer, enkäter och 

litteratur. Lindqvist (2005) definierar begreppet förtroendearbetstid och avser att det innebär 

att lärare ”har förtroendet att själva disponera sin arbetstid” (Lindqvist 2005, s.102). Enligt 

avtalet är denna förtroendearbetstid ämnad åt för- och efterarbete, elev- och föräldrakontakter 

och egen utveckling. Författaren jämför lärarens förtroendearbetstid med vad bankpersonalen 

gör på banken efter klockan tre. Eftersom banken stänger för kunderna klockan tre men de 

anställda fortsätter att arbeta till klockan fem så vet de utomstående inte vad bankmännen gör 

under den tiden. När lärare undervisar i skolan så är arbetet offentligt för de flesta, under 

förtroendearbetstiden däremot är lärares arbete mer självständigt. Efter att ha arbetat som 

grundskolelärare i tio år hävdar Lindqvist (2005) att lärarens arbete fått en annan natur 

eftersom de har fått mer att göra utanför klassrummet. Denna ändring har i sin tur förändrat 

lärarens tidsallokering, det vill säga hur lärare delar upp tiden av bland annat planeringen. Det 

har forskats kring lärares förtroendearbetstid i både USA och England där studierna har visat 

att lärare i genomsnitt arbetar 46 timmar i veckan med någon form av skolarbete. Vidare 

redogör Lindqvist (2005) att av dessa 46 timmar är elva timmar planering till både för- och 

efterarbete och därtill även elev- och föräldrakontakt. När det gäller svenska lärare, där de 

själva har uppskattat sin arbetstid i svenska studier, är det istället 50 timmar som är den 

genomsnittliga veckoarbetstiden. Författaren poängterar dock att det inte finns många 

undersökningar som behandlar lärares planering.  

 

2.4.1 Lärares tankar kring för- och efterarbete 

Lindqvist (2005) beskriver en studie med 60 lärare från grundskolan som har skrivit dagbok 

så utförligt som möjligt under en veckas tid. Utifrån studien har fem rubriker presenterats 

varav en av rubrikerna innehåller planering och heter Avsiktligt för- och efterarbete. Där 

beskriver lärare sina tankar om planering, av lärarnas förtroendearbetstid ägnades mest tid åt 

planering. Författaren anser att det inte enbart handlar om att planera utan det är en hel del 

tankeverksamhet också som genomförs. Där lärarna reflekterar över hur de ska planera för att 

lyckas bättre med de elever som har svårigheter med inlärning. En lärare resonerar kring sina 

tankar om en speciell elev och skriver: ”Funderar mycket på Lisas svårigheter att stava. Gläds 
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åt hennes berättarglädje, bekymrar mig för hennes ”felaktiga” fingerräkning i matematik.” 

(Lindqvist 2005, s.103) 

 

En annan lärare beskriver sina tankar kring arbetet med planeringen och förändringen enligt 

läraravtalet: 

Att sitta i godan ro vid mitt eget skrivbord – gärna vid min elskrivmaskin – och 
tänka igenom planering och förberedelser. Detta har jag alltid upplevt som en 
särskilt lustfylld del av lärararbetet. Man fördjupar sig i stoffet, ställer det i relation 
till olika grupper och elever, testar och förkastar idéer. Detta är också den del av 
lärar-arbetet som jag dragit ned mest på efter det nya avtalet. På senare tid ägnar 
jag mindre energi åt att jobba med välbefinnandet i klassen, men det märks 
egentligen inte tidsmässigt.  (Lindqvist 2005, s.103f)  

 

Genom lärarnas egna tankar kan vi se att det är olika fokus på arbetet som de utför under 

förtroendetiden samtidigt som de har delade åsikter om bland annat planering.  

 

 

2.5 Planering i kollektiv 
Colnerud och Granström (2002) beskriver att undervisningsplanering i hög utsträckning anses 

vara en privat angelägenhet bland lärare. Det som händer i klassrummet diskuteras sällan med 

andra lärare, vilket inkluderar lektionens innehåll och arbetssätt. Lärare ska i sitt 

yrkeskunnande kunna redogöra för vilket syfte undervisningen har och därigenom välja ett 

passande arbetssätt så att eleverna når målet. Författarnas undersökning visar att lärare som 

planerar undervisning tillsammans sällan beskriver eller formulerar syftet med 

undervisningen. Det kan antingen betyda att lärarna har ett så klart och tydligt syfte med 

lektionen att de inte uttalar det, eller att lektionen är aktivitetsinriktad. Det senare innebär att 

målet är att eleverna är aktiva istället för att ha ett specifikt lärandemål. Colnerud och 

Granström (2002) menar vidare utifrån sina undersökningar att det dock inte är något som 

tyder på att lärare planerar en undervisningssituation utefter de riktlinjerna. Utan lärare kan 

lika gärna börja med att diskutera ramar och arbetsformer, vilket innebär att planeringen är 

osystematisk och av allmän karaktär. I sin helhet resulterade undersökningen i att lärare som 

planerar i kollektiv mestadels är aktivitetsinriktade istället för målinriktade. Eftersom 

undervisningen är aktivitetsanpassad innebär det att det är svårare att anpassa undervisningen 

till elevernas behov och förutsättningar.   

 

Ohlsson (2004) beskriver att ett arbetslag i skolans värld består av en konstellation med ett 
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antal lärare som samverkar. De kan bestå av lärare som har kompetens inom samma ämne 

men det kan även vara ett ämnesövergripande arbetslag. Vidare betonar författaren att samtal 

som förekommer i arbetslag i stor utsträckning är av social karaktär, där lärarna ventilerar 

olika problem och svårigheter med varandra. Frekvent förekommande är även samtal kring 

elever med svårigheter samt lärarnas egen arbetssituation. Däremot samtalas det inte i lika 

stor utsträckning om planeringen i arbetslag. Under kategorin planering diskuteras det i 

arbetslag sådant som berör den gemensamma verksamheten exempelvis utflykt, temadagar 

och aktiviteter. Skolverket (2001) har genomfört ett projekt; Visionerna finns, men inte tiden, 

där 46 lärare har blivit intervjuade om vad de tycker om utveckling och förändringsarbetet i 

skolan. En av lärarna beskriver att vissa lärare inte hjälper till i arbetslaget eftersom de inte 

hinner med sin individuella planering. Men läraren påstår också att tiden finns men att alla 

inte använder den som de ska och därför inte hinner med sin planering, eller att de väljer att 

till exempel rätta prov i skolan för att slippa göra det hemma.   
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3. Problemprecisering  
Här följer den problemprecisering som har legat till grund för uppsatsen: 
 

• Vilka olika aspekter är av betydelse för lärares undervisningsplanering? 
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4. Metod 
Kapitlet beskriver uppsatsens metod och genomförande. Inledningsvis skildras urval och 

avgränsning, undersökningsgrupp samt metod och genomförande. Avslutningsvis följer en 

diskussion kring bearbetning och analys, etiska överväganden samt ett avsnitt om metodkritik.  

  

 

4.1 Urval och avgränsning 
Denscombe (2000) menar att urvalet av informanter kan styras beroende på vilket område 

forskaren vill undersöka. De personer som medvetet utses till att bli intervjuade kan ha något 

specifikt att tillföra. Vi har gjort ett medvetet urval där vi har valt att intervjua lärare från 

olika skolor. Vilket kan innebära att vi får ett bredare resultat än om vi enbart hade intervjuat 

lärare från en och samma skola som ingår i samma arbetslag. Uppsatsen har avgränsats så att 

fokus endast riktas på lärarens syn på planering. En avgränsning gjordes även där de 

intervjuade lärarna arbetar i grundskolans tidigare år med de yngre eleverna, en av 

anledningarna är att vi i vår framtida yrkesroll kommer att vara verksamma inom detta 

område. Eftersom vi själva har en viss förförståelse för innehållets fokus är vi också medvetna 

om att resultatet hade pekat på en annan riktning med en annan urvalsavgränsning. 

 
 
4.2 Undersökningsgrupp 
Lärarna som blivit intervjuade är verksamma och arbetar på fem medelstora skolor i södra 

Sverige. De är mellan 35-55 år, varav sju är kvinnor och två är män. Lärarna har olika 

utbildningar, de är förskollärare, fritidspedagog och grundskollärare. De intervjuade lärarna är 

för nuvarande verksamma inom olika årskurser vilka är förskoleklass, F-2:a, årskurs fyra samt 

årskurs fem. Eftersom studien riktar sig mot skolans tidigare år ansåg vi att en kvalitativ 

studie i form av intervjuer med lärare var en passande form utifrån uppsatsens 

problemprecisering. Denscombe (2000) beskriver att intervjuer bygger på kunskaper som 

informanten är förtrogen med.  

 

4.3 Metod och genomförande  

Såväl Denscombe (2000) som Patel och Davidson (2003) framhäver att det oftast är fyra olika 

metoder som används för att samla empirisk data, vilka är frågeformulär, intervjuer, 

observationer och skriftliga källor. Genom att använda någon av metoderna så införskaffar sig 
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intervjuare en tydligare och noggrannare bild och fakta om innehållet. Författarna poängterar 

även att man genom en kvalitativ intervju får en inblick i hur informanten tolkar och upplever 

olika händelser. Intervjuaren bör dock vara medveten om att det finns olika faktorer som kan 

påverka en intervju, exempelvis genus, ålder och bakgrund vilket i sin tur kan påverka svaren 

som respondenten uppger. Det visade sig vara svårt att boka in tider med lärarna eftersom 

många av dem för tillfället hade ett fullspäckat schema. Efter mycket möda så resulterade det 

trots allt i att vi intervjuade nio lärare vilket ger oss ett tillräckligt empiriskt material för 

uppsatsen. 

 

Denscombe (2000) betonar att det kan underlätta om informanten blir kontaktad i förväg och 

även blir informerade om hur lång tid intervjun kommer att ta. En annan viktig aspekt att 

tänka på är möblering och placering mellan forskare och respondent i avsikt att få 

ögonkontakt. Även Bjurwill (2001) betonar att placeringen vid intervjun är av stor betydelse. 

Vi har kontaktat alla lärare i förväg via mail eller telefon där de har blivit tillfrågade om de 

ville delta i undersökningen. I mailet har vi bifogat ett dokument där vi har skrivit om syftet 

med intervjun, hur lång tid det kommer att ta samt att deras svar och namn kommer att 

behandlas konfidentiellt (se bilaga 2).  

 

Denscombe (2000) framhåller att man genom kvalitativa studier analyserar ordets betydelse 

och innehåll medan en kvantitativ studie visar resultat med siffror. Att använda intervjuer som 

metod är mycket tidskrävande och arbetsamt. Det finns olika sätt att genomföra intervjuer, 

vilka är strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

personliga intervjuer. Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju vilket innebär att 

vi har formulerat frågeställningar i förväg som ställs till informanten (se bilaga 1). Där de ges 

möjlighet att utveckla sina svar och sina synpunkter eftersom intervjufrågorna är av öppen 

karaktär. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter, ett objektivt förhållningssätt hölls från vår 

sida för att inte påverka svaren. Alla intervjuer skedde på respondenternas arbetsplats, där de 

bokat ett rum i förväg för att få en optimal miljö.  

 

Patel och Davidson (2003), Kvale och Brinkmann (2009) och Denscombe (2000) belyser 

vikten av att berätta varför personen ifråga har blivit utvald och vilket syfte intervjun har. Det 

är av stor betydelse att man talar om vad svaren kommer att användas till och på vilket sätt de 

kommer att bli tillgängliga. De inledande frågorna bör vara stora och neutrala till sin karaktär. 

Författarna poängterar även att en intervju bör avslutas med att fråga personen ifråga om den 
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har något att tillägga som har anknytning till ämnet. Innan intervjun börjar måste den 

intervjuade personen ge sitt godkännande om att intervjun får bandas. Bjurwill (2001) menar 

att det är betydelsefullt att intervjuer bandas. Denscombe (2000) poängterar att det kan vara 

bra att föra spordiska fältanteckningar trots att en intervju dokumenteras genom 

ljudupptagningar. Anteckningar kan tillföra annan viktig information som inte 

ljudupptagningar fångar upp, en person uttrycker sig inte bara genom det verbala språket. 

Författaren menar att det är beaktansvärt att kontrollera tekniken före intervjun. Informanten 

kan många gånger känna sig lite osäker inledningsvis då en intervju börjar eftersom personen 

i fråga fokuserar mycket på ljudupptagaren. Dock brukar denna osäkerhet släppa efter ett tag 

vilket även vi upplevde vid datainsamlingen.    

 
Alla intervjuer har bandats utom en på grund av tekniska problem, under transkriberingen 

framkom det att ljudupptagningen inte fungerade som den skulle under intervjun. Under 

intervjun var vi båda närvarande, där en av oss ställde frågor och den andra förde 

anteckningar. Därför anser vi att vi har tillräckligt med stöd från såväl anteckningarna som 

minnet för att tillgodoräkna intervjun.   

 

 

4.4 Bearbetning och analys 
Patel och Davidson (2003), Denscombe (2000) och Bjurwill (2001) redogör för att man 

utifrån kvalitativa studier arbetar med textmaterialet när resultat och analys bearbetas, vilket 

innebär att ljudupptagningar av intervjuer även måste omvandlas till textmaterial. Det 

poängteras dock att transkriberingen inte får förvränga innehållet utan utskriften ska göras så 

ordagrant som möjligt. Språkliga revideringar får göras av utskrifterna men det är dock viktigt 

att inte källornas information förvrängs. Författarna betonar att bearbetning av kvalitativa 

intervjuer är mycket tidskrävande. En kvalitativ bearbetning gjordes av våra intervjuer vilket 

skedde i form av transkribering. Vi lyssnade på ljudupptagningen och dokumenterade allt som 

uttalades under intervjun, vilket resulterade i ett gediget textmaterial. Dock har vi gjort ett 

medvetet val då vi har undvikt att skriva hesitationssignalerna, detta eftersom det ska 

underlätta läsningen och sammanhanget.    
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4.5 Etiska överväganden  
Under studiens gång har vi utgått från de fyra forskningsetiska principerna, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade personerna har blivit informerade om uppsatsens 

syfte och gett sitt samtycke till att medverka i intervjun. De har därigenom blivit medvetna 

om att deras svar endast kommer att användas i forskningens syfte. I det redovisade resultatet 

har vi använt oss av fiktiva namn på de intervjuade personerna för att de ska behandlas 

konfidentiellt. De fiktiva namnen börjar i alfabetisk ordning, detta för att underlätta 

lässtrukturen för läsaren. Respondenterna kommer att benämnas med följande fiktiva namn: 

Anna, Bertil, Cilla, Diana, Erika, Fia, Göran, Hilda och Ingrid. Även namnen i citaten som 

förekommer i resultat och analys är fingerade. Patel och Davidson (2003) beskriver skillnaden 

mellan anonym och konfidentiell vilket innebär att om en person är anonym så är den 

personen omöjlig att identifiera. Om en person behandlas konfidentiellt är enbart forskaren 

medveten om personens identitet.  

 

 

4.6 Metodkritik 
I det första stadiet eftersträvade vi att använda såväl intervjuer som observationer. På grund av 

tidsbrist fick vi begränsa vår undersökning till enbart kvalitativa intervjuer. Vi har en 

uppfattning om att intervjuer inte alltid ger ett verklighetstroget resultat, eftersom det enbart 

är utifrån lärares perspektiv. Observationer hade kunnat komplettera resultatet, då ytterligare 

ett perspektiv införskaffas, vilket kan öka studiens trovärdighet. Patel och Davidson (2003) 

menar att man genom observationer tar del av det som inträffar i sitt rätta sammanhang. 

Under observationer synliggörs även information som informanten kanske undanhåller vid 

exempelvis intervjuer eller enkäter. Vi är medvetna om att lärarna vid observationer hade 

kunnat planera och agerat på ett annat sätt än vad de gör i vanliga fall. Under resans gång har 

vi upptäckt att det tidigare inte har forskats speciellt mycket om lärares planering i Sverige. Vi 

är medvetna om att en del litteraturkällor som vi har använt har några år bakom sig, trots detta 

anser vi att källorna är relevanta för uppsatsens innehåll.   
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel redogörs lärarnas svar med utgångspunkt från intervjufrågorna. Svaren har 

analyserats och fem skilda kategorier har vuxit fram, vilka är: påverkansfaktorer, planeringens 

karaktär, arbetslag och individuell planering, planeringens innebörd och betydelse samt 

efterarbete. En genomgående struktur som används i resultatdelen är att varje lärares enskilda 

svar med anknytning till kategorin kommer att redovisas. Avslutningsvis följer en analys efter 

varje resultat där betydelsefulla delar diskuteras.   

 

 

5.1 Påverkansfaktorer  
 Anna förklarar att målen först och främst styr hennes planering: 

Ja, målen först och främst. Sen är det ju eleverna och elevernas behov. Vilka 
förkunskaper de har, det är jätteolika från grupp till grupp. Sen är det tiden som 
man har, så det är väl det. Lite grann också vad som händer i världen som till 
exempel när det har varit val så är de det vi har haft. (Anna) 

 

Bertil förklarar att det är flera olika faktorer som styr hans planering:  

Sedan givetvis aktuella händelser ändrar ju på planeringen, det kan vara händelser 
på skolan att det har hänt något på rasten. Då får man sätta planeringen åt sidan och 
göra något annat eller kan det ha hänt något i samhället utanför som man behöver 
ta upp och som får gå in och styra planeringen att nu behöver vi prata om detta. Så 
det är mycket som kan påverka. Det är väl ofta så att man kan ha planerat en sak 
och så kan man inte genomföra den för att det händer något annat. Man får sätta sin 
planering åt sidan och ta hand om verkligheten istället. (Bertil) 

 

Cilla ser elevgruppen som en central del som styr planeringen: ”Barngruppen styr min 

planering. Jag planerar utifrån gruppen.” När Cilla planerar utgår hon ifrån en 

bedömningsmatris som har koppling till styrdokumenten. Hon uttrycker att hon egentligen vet 

hur hon ska planera med koppling till litteratur och styrdokument men betonar att tiden inte 

riktigt räcker till. Hon medger att hon anstränger sig mer då hon har studenter som gör sin 

verksamhetsförlagda utbildning hos henne, detta för att hon vill vara en bra förebild för 

studenterna.   

 

Det som Diana utgår ifrån när hon planerar är i första hand sin grovplanering som hon gör i 

början av året och anpassar den efter såväl gruppen som individerna. Hon upplever tiden som 

ett stort problem och förklarar att hon även får lägga mycket tid på att planera efter arbetstid. 

”Det finns alltså ingen möjlighet att jag hinner med det här, det finns alltså ingen möjlighet!” 

Hon önskar att hon hade haft mer tid till att planera.  
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Erika beskriver olika faktorer som styr hennes planering: ”Det är ju barngruppen, främst 

känner jag. Sen har vi ju våra styrdokument, alltså målen i styrdokumenten. Det är väl i 

princip de två känner jag.” Erika menar att elever lär sig på olika sätt och det försöker hon ta 

hänsyn till då hon planerar så att hela elevgruppen fångas. Hon uttrycker även att det är av 

betydelse att ta vara på elevernas tankar och förslag. Hon uttrycker även att tiden till planering 

inte riktigt räcker till. 

 

Fia menar att det är läroplanen och det som bestäms i arbetslaget som styr hur hon planerar 

undervisningen: ”Dels är det, jag höll på att säga alla måsten. Det är ju läroplanen som säger 

vad vi ska göra. Sen handlar det också lite grann om vad som kommer upp. Det går att stoppa 

in även sånt där som intresserar barnen.” Hon har ett mål med hur långt de ska ha kommit till 

på fredag men menar att de nästan aldrig hinner med allt eftersom det kommer annat emellan. 

Fia berättar att hon upplever tiden som ett stort problem, hon anser att det inte finns 

tillräckligt med tid att göra grundliga planeringar.  

 

Det som styr hur Göran planerar undervisningen är läroplanens och kursplanens mål, det vill 

säga vilka färdigheter och förmågor som eleverna ska utveckla. Han tar även hänsyn till 

elevernas behov samt hur många lärare som de är i klassen.  

 

Hilda menar att planeringstiden ofta går åt till annat som händer på skolan, exempelvis lösa 

bråk, täcka upp för någon sjuk kollega, rastvakta eller plåstra om någon, detta eftersom att 

läraryrket är så flexibelt. Därmed uttrycker Hilda att tiden styr hennes planeringar. Hon 

förklarar att det finns mycket arbete kvar att göra även efter arbetstid. Hilda hävdar att man 

som lärare måste vara medveten var eleverna befinner sig kunskapsmässigt för att kunna 

planera utifrån individen. Därför stäms detta av fortlöpande med hjälp av olika 

avprickningsscheman exempelvis Nya språket lyfter. Hilda utgår ifrån de nationella proven i 

årskurs tre och fem när hon planerar, då vet hon var hon ska lägga fokus och då får hon med 

alla områden.    

 

Ingrid förklarar att hon vill ha syftet med undervisningen klart för sig när hon planerar. Hon 

utgår ifrån strävansmålen och sen kan innehållet styras beroende på vilken inriktning hon 

planerar och på hur eleverna reagerar. De enskilda individerna och elevgruppen påverkar hur 

mycket tid som ägnas åt olika inriktningar. Ingrid framhåller även efter ett tag att hon utgår 

ifrån arbetsplanerna vid sina planeringar. Hon betonar dock att arbetsplanerna inte är aktuella 
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och reviderade utan hon menar att hon istället får dåligt samvete då hon tänker på dem. Ingrid 

nämner vilka centrala delar hon utgår ifrån i sin planering: ”Ja, det är ju dels styrdokumenten 

naturligtvis, till stor del och sen är det den barngruppen och den situationen som jag har på 

denna skola.”  

 

5.1.1 Analys 

Under kategorin påverkansfaktorer går det att urskilja olika faktorer som är av betydelse för 

hur lärare planerar sin undervisning, dessa är bland annat styrdokumenten, tiden, elevgruppen 

samt aktuella händelser runt omkring. Sju av nio lärare utgår ifrån elevgruppen då de planerar. 

Några lärare uttalar att de tar hänsyn till elevernas förkunskaper, behov, kunskapsnivå och att 

de lär sig på olika sätt vilket inkluderas i kategorin elevgruppen. Sex av de nio intervjuade 

lärarna svarade att de utgår ifrån styrdokument då de planerar sin undervisning. Någon lärare 

uttalade även att hon utgår ifrån de nationella proven i årskurs tre och fem och därigenom vet 

hon var hon ska lägga fokus i undervisningen. Tiden var även en aspekt som fem av nio lärare 

anser styr deras planering. De uttalar att tiden inte riktigt räcker till och att de önskar att de 

hade haft mer tid till planering. Tre lärare nämner även att de tar tillvara på aktuella händelser 

som uppkommer, det kan vara händelser på skolan men även större händelser som sker i 

världen och som är viktiga att lyfta i undervisningen. En lärare förklarar att han tar hänsyn till 

hur stor resurs de har i klassen och planerar olika utifrån hur många lärare de är. En annan 

lärare nämner att hon utgår ifrån sin grovplanering som hon gör innan terminen startar och 

anpassar den sedan efter elevgruppen och individerna i klassen. En slutsats som kan dras är 

således att lärarna påverkas av många faktorer i planeringsstadiet som elevers strategiska 

lärprocess, såväl förkunskaper som behov i riktning mot nyare kunskaper. Detta kan tolkas 

som en viss form av medvetenhet kring alla krav som ställs i styrdokumenten och de 

yrkesetiska kraven. Däremot exemplifierar inte någon lärare vad som påverkar deras val. 

 

 

5.2 Planeringens karaktär 
Anna menar att de måste skriva ner sina lokala pedagogiska planeringar (LPP) och poängterar 

att det är ett krav från rektorn. Vidare talar Anna om att skriftliga planeringar hjälper till att 

öka tydligheten för både elever och föräldrar:  

 

Alltså man luras, man tror att man har stenkoll när man har sin planering i huvudet. 
Men det är skillnad när man har skrivit ner den. Det är jättestor skillnad. Man är 
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mycket mer på det klara själv och det ökar tydligheten både hos föräldrarna och 
hos barnen. (Anna) 

 

Bertil beskriver sin planering och poängterar att karaktären kan bero på vilken sorts planering 

det handlar om: 

Om vi säger så, att de långsiktiga planeringarna är ju skriftliga medan 
lektionsplaneringarna ofta är mer tankemässiga. Nu håller vi ju på med att jobba 
jättemycket med lokal pedagogisk planering och då blir ju de skriftliga. Men det är 
också för ett större område, det är ju inte för varje lektion i sig utan för ett område. 
(Bertil) 

 

Cilla talar om att hennes planering är tankemässig och att hon inte skriver ner den. Hon 

berättar också att det ibland kan hända att hon skriver ner sin planering, men att det då endast 

är för att hon ska komma ihåg vad hon ska göra eller vad hon ska ta fram.  

 

Diana anser att det är viktigt att göra föräldrarna delaktiga och därför väljer hon att skriva ner 

sin planering som hon skickar till föräldrarna: ”Jag brukar alltid göra så att det jag planerar 

skickar jag alltid ut till på torsdag nästa veckas aktiviteter som vi ska göra till föräldrarna.” 

Hon menar även att hon har mycket anteckningar, men att hon hemma har en grovplanering 

för hela året som är av skriftlig karaktär. Dessutom skriver hon veckoplaneringar, 

terminsplaneringar och en individuell planering för en elev i klassen med särskilda behov.  

 

Erika berättar att hon gärna vill skriva ner sina planeringar, vilka kan ha olika karaktär, till 

exempel anteckningar, tankekarta eller någon skiss. Hon upplever dock att hennes bästa 

tankar inte alltid uppkommer när hon väl sitter vid skrivbordet och ska planera.  

 

Fia berättar att hon i sin almanacka eller kollegieblock skriver stödanteckningar. Hon 

poängterar dock att det är för hennes egen skull och att en nyexaminerad lärare inte hade haft 

någon nytta av hennes anteckningar. Däremot så förklarar hon att eleverna har pärmar med 

planeringar inför varje arbetsområde där Fia skriver hur långt eleverna ska ha uppnått efter 

avslutat arbetsområde.   

 

Göran beskriver vilken karaktär han använder sig av när han planerar: ”Mer och mer skriftligt. 

Där man även då kan få barnen delaktiga också och föräldrarna så att de också vet vad vi gör 

här i skolan”.  

 



 29

Hilda menar att hennes planeringar kan vara både skriftliga och tankemässiga:  

Det är nog både skriftlig och… men jag kan göra det i huvudet också. Är det större 
om man säger tematiskt arbete då måste jag ju ha en skriftlig planering plus att jag 
måste plocka in de målen som ska ingå. Men de lokala pedagogiska planeringarna 
vi gör görs ju liksom fortlöpande under hela terminens gång och är ju levande. Så 
på så sätt… Så är det skriftligt ju, för de skickas ju hem också. Alla de ska läggas 
ut på hemsidan men det har vi inte riktigt kommit så långt med ännu. (Hilda) 

 

Ingrid talar om att hennes planeringar periodvis ändrar karaktär. När hon började arbeta som 

lärare var de mer skriftliga för att hon skulle komma ihåg allting. Senare blev de mer 

tankemässiga eftersom Ingrid anser att det inte fanns något bra system som hon kunde 

använda sig av. Nu menar hon att de är skriftliga och anledningen till det är för att inte tappa 

tråden och veta vad planeringens syfte är. Ingrid betonar dock att det enbart är för hennes 

egen skull som hon skriver ner planeringen och att det inte är något som kan lämnas över 

eftersom de inte kan ha någon nytta av den.   

 

5.2.1 Analys 

Samtliga lärare skriver ner sin planering på ett eller annat sätt, det kan vara i form av 

stödanteckningar, tankekarta eller skiss. Det är dock bara en lärare som uttalar att det är ett 

krav från rektorn att deras lokala pedagogiska planeringar ska vara av skriftlig karaktär. Två 

av nio lärare nämner att de skriver ner lokala pedagogiska planeringar, medan de sju 

resterande lärarna enbart berättar om sina egna planeringar. En annan anledning till att 

planeringarna skrivs ner, menar tre av lärarna, är för att kunna skicka hem dem till föräldrarna 

och göra de delaktiga om vad eleverna arbetar med i skolan. Detta eftersom de anser att det är 

viktigt att föräldrarna ska kunna ta del av planeringen. Fem av lärarna berättar dock att deras 

planering även kan vara tankemässig, anledningen till att lärarna gör skriftliga planeringar är 

för att de ska komma ihåg vad som ska göras under lektionen. En lärare skriver, förutom sin 

vanliga planering, även en individuell planering för en elev med speciella behov i klassen. En 

annan lärare nämner att hon skriver en planering för eleverna, i detta fall handlar planeringen 

om vad eleverna ska ha uppnått efter avslutat arbetsområde. I kategorin planeringens karaktär 

framkommer differentierade former som enbart mentala processer, sporadiska stödstrukturer 

för såväl lärares egen del men också med utgångspunkt från individers speciella behov. En 

övergripande kommentar är således att lärarna inte distinkt uttrycker ett strategiskt sätt att 

förfara på. Här ställer vi oss undrande till vad detta kan innebära för elevernas lärande? 
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5.3 Arbetslag och individuell planering 
Anna berättar att de i arbetslaget gemensamt planerar olika aktiviteter men att hon sedan 

planerar undervisningen under sin individuella planering. ”I arbetslaget pratar vi om vad alla 

målen betyder för oss och så konkretiserar vi dem både för oss, barnen och för föräldrarna så 

det har varit jättestor skillnad.”   

 

Bertil talar om att de i deras arbetslag pratar om mer övergripande frågor, som till exempel 

allt som har med skolan och de olika årskurserna att göra. Hans individuella planering 

däremot behandlar det som kommer att hända i klassrummet.  

 

Cilla beskriver hur de planerar i deras arbetslag och menar att de gör större planeringar, men 

att hon sedan finplanerar de olika momenten och förbereder för eleverna. Hon framhäver även 

att det är hon som har ansvaret för elevgruppen. Cilla menar också att hon gör mycket för- 

och efterarbete under sin individuella planering som till exempel olika praktiska saker för att 

hinna med. Vidare talar Cilla om att det i arbetslaget går åt mycket tid till att diskutera och 

komma fram till gemensamma beslut, detta eftersom det är många olika meningar och synsätt 

som ska komma fram. Cilla förklarar att de i arbetslaget pratar mycket om eleverna, bland 

annat deras behov, vilket gör att de inte hinner planera så mycket som de borde göra. Att prata 

lite mer om de pedagogiska frågorna under arbetslagsplaneringen är något som Cilla önskar, 

men istället blir det mer praktiska saker som diskuteras. 

 

Diana berättar att de grovplanerar i arbetslaget, däremot finplanerar hon individuellt: 

Den planering som Lotta har en timme i veckan den går åt att kolla vad vi ska göra 
nästa vecka och så vidare. Man kan säga att vi grov/finplanerar nästa vecka… Men 
vi grovplanerar vad vi ska göra nästa vecka sen finplanerar jag den och skriver ner 
det. (Diana) 

 

Erika anser att arbetslagsplaneringarna ofta blir i grova drag som hon sedan finplanerar själv. 

Hon berättar även att de i arbetslaget önskade bli bättre på att ta vara på varandras tankar och 

idéer:  

 

Vi pratade om det senast idag, att man önskar att man blir lite bättre på det här att 
man i arbetslagsplanering hinner bolla de här tankarna lite mer med varandra. Även 
om man ska jobba i olika grupper till exempel så är dina tankar viktiga och mina 
tankar för att det ska bli så bra som möjligt. (Erika) 
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Utifrån ovanstående citat förklarar Erika att hon ibland kan känna sig ensam när hon gör sin 

individuella planering då hon inte har någon att bolla idéer med. Skulle hon få en idé så har 

hon ingen att vidareutveckla den med, därför tycker hon att de borde komma lite längre under 

arbetslagsplaneringarna.  

 

Fia talar om att det är väldigt övergripande ämnen som tas upp under deras 

arbetslagsplanering. Det kan till exempel handla om idrottsdagar, utflykter, fördelning av 

arbetsuppgifter, utvecklingssamtal, schematiska planeringar och vilka material som ska 

användas. Vidare menar hon att de gemensamt i arbetslaget även skriver ner en grovplanering 

med bland annat de nationella målen. Under den individuella tiden bestämmer hon i vilken 

takt eller hur planeringen ska lägga upp.  

 

Göran menar att lärarna under arbetslagsplaneringen diskuterar praktiska saker medan den 

individuella planeringen inriktar sig mer på vad som ska ske i klassrummet: 

På en arbetslagsplanering blir det mycket praktiskt som ska stämma för trean, fyran 
och femman och vad som händer. Allt från rastvakter till utflykter, även 
utvecklande frågor där vi har samtal om hur vi utvecklar skolan. Medan den 
individuella planeringen inriktar sig på hur vi jobbar i klassen. (Göran) 

 

Hilda berättar att deras arbetslagsplanering fokuserar på skolutveckling och inte så mycket på 

verksamhetsplanering. Hon tar även upp ett exempel, ett matematikprojekt, som de diskuterar 

i arbetslaget. Deras arbetslagsplanering handlar mer om övergripande frågor, sedan 

finplanerar hon när hon är ensam.  

 

Ingrid anser att de i arbetslaget har undervisningsplanering eftersom de under veckan har en 

del av undervisningen tillsammans. Ett annat ämne som de diskuterar under 

arbetslagsplaneringen är den sociala utvecklingen, eftersom Ingrid anser att det är ett 

gemensamt ansvar i arbetslaget. Den individuella planeringen blir mer en finplanering utifrån 

det som planeras i arbetslaget. Vidare menar Ingrid att det är mycket som ska inkluderas i den 

individuella planeringen till exempel, IUP (individuell utvecklingsplan) och annat som ska 

dokumenteras.  

 

5.3.1 Analys 

Gemensamt för alla lärare är att deras arbetslagsplanering skiljer sig från deras individuella 

planering. Fem av nio lärare berättar att deras arbetslagsplanering är gemensam planering som 
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de sedan finplanerar utifrån vilken elevgrupp de ska undervisa. De fyra andra lärarna anser 

däremot att deras arbetslagsplanering handlar om övergripande frågor så som skolutveckling, 

praktiska saker, utflykter, arbetsuppgifter och den sociala utvecklingen.  Två av lärarna talar 

även om att de har ett önskemål om att deras arbetslagsplanering skulle komma ett steg längre 

på vägen. Därigenom hade de kunnat bolla idéer med varandra samt pratat om de pedagogiska 

frågorna. En av lärarna berättade också att hon gjorde mycket för- och efterarbete under sin 

individuella planeringstid, detta för att hinna med andra arbetsuppgifter.  

 

 

5.4 Planeringens innebörd och betydelse 
Anna menar att planering hjälper henne att ha koll på vad hon ska fokusera på. Ibland menar 

hon att hon tittar tillbaka på sin planering som hon har haft för hela arbetsområdet och tänker: 

var har vi hamnat? Genom att ha en planering som styr in på rätt väg igen gör det mycket 

lättare att fokusera på bland annat undervisningens mål. Planeringen hjälper även till att göra 

allt mycket klarare för läraren samt ökar tydligheten för både elever och föräldrar.  

 

Bertil framhäver betydelsen av att kunna se planering som ett stöd och att vara förberedd. 

Men han tycker inte att det är så viktigt att hålla fast vid planeringen och att det absolut inte 

ska vara ett tvång som man måste följa.  

Det viktiga är väl att man ser den som ett stöd och att man har en planering i 
ryggen. Sedan tycker inte jag att det är så viktigt att fullfölja den, det får liksom 
inte bli ett tvång som man slavisk måste följa så att man låser sig vid sin planering. 
(Bertil) 

 

Under sin planering gör Cilla även praktiska arbetsuppgifter som till exempel att förbereda 

och ta fram material inför lektionen. Tiden är också något som hon måste ta hänsyn till under 

sin planering. Elevgruppen utgör en viktig del av hennes planering: 

Att man planerar undervisningen. Jag utgår alltid ifrån eleverna. Jag anpassar min 
undervisning utifrån den barngrupp som jag har och planerar olika utifrån de elever 
som finns. Jag brukar inte ha exakt samma planering och upplägg år efter år utan 
jag tycker att det är viktigt att anpassa efter gruppen. Jag vill göra mer individuell 
planering när det gäller eleverna så att alla elevers behov tillgodoses men det går 
tyvärr inte på grund av tiden. (Cilla) 
 

Diana menar att en planering synliggör smådetaljer, hon upplever planeringen som ett stöd för 

att komma ihåg allt: ”Ja för mig personligen så innebär det, jag är ju inte mer än människa så 

för mig är det inte alltid så lätt att komma ihåg allt i huvudet.” 
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Erika menar att en planering innebär att man i stora drag planerar vad man ska arbeta med. 

Därefter går man djupare in och fokuserar på vilka mål man ska uppnå och vilka områden 

som kommer att vara aktuella. 

 

Fia skildrar att planering innebär att kunna lägga upp en planering över hur hon ska presentera 

ett undervisningsområde för eleverna, både praktiskt och teoretiskt.  

 

Göran anser att planering medför ett proffsigare intryck för de utomstående. 

Alltså det blir lite proffsigare för oss lärare känns det som. Som när vi har det här 
med planering och vi kan involvera föräldrarna, det blir tydligare för föräldrarna att 
se vad vi gör här i skolan. Då vi kan hjälpa både eleverna, föräldrarna och oss 
själva kanske och få ett proffsigare intryck, kan jag känna. (Göran)   

  

Samtidigt som Göran känner att planering medför ett proffsigare förhållningssätt menar han 

även att man kan involverar föräldrarna i vad som sker i skolan och göra de delaktiga. 

 

Hilda talar om att hon tycker planering innebär att göra alla delaktiga, både lärare, elever och 

föräldrar. Även att vara väldigt tydlig med sin planering och att förbereda eleverna inför 

utvecklingssamtal är något som Hilda anser är av stor betydelse. 

 

Ingrid berättar att när hon först började arbeta så ägnade hon ner mycket tid på att planera, 

just för att hon inte var så säker eftersom hon inte hade så mycket erfarenhet. Planering var ett 

sätt att bli säker på sig själv. Nu när hon har en ganska lång erfarenhet ser hon istället till 

helheten än att använda sin planering som en säkerhet för sig själv.  

 

5.4.1 Analys 

Utifrån de intervjuade lärarnas svar angående planeringens innebörd och betydelse resulterade 

det i skilda aspekter. Fyra av lärarna ansåg att planering var som ett stöd för dem, bland annat 

för att kunna komma ihåg vad som ska göras, ha koll på arbetsområdet och att smådetaljerna 

synliggörs. Av de nio lärarna som intervjuades ansåg två att planering går ut på att kunna 

lägga upp en plan över hur ett arbetsområde ska presenteras för eleverna och hur de ska arbeta 

med området. Två av lärarna tyckte det var viktigt att föräldrarna får ta del av planeringen och 

att göra det tydligt för dem. En lärare framhävde att hon planerade sin undervisning utifrån 

elevernas behov och att det var det som var det viktiga medan en annan ansåg att planering 

medförde ett proffsigare intryck.  
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5.5 Efterarbete 
Anna önskar att hon hade mer tid till att utvärdera mer kontinuerligt efter varje arbetsdag men 

betonar att det tyvärr inte är möjligt. Hon beskriver att det har skett en positiv förändring i 

jämförelse till hur hon arbetade tidigare. Förut så utvärderade hon nästan enbart inför 

kvalitetsredovisningar vilket skedde en gång om året. Nu har de införskaffat sig en vana i och 

med att det arbetar med lokal pedagogisk planering. Där finns en ruta som de ska fylla i för 

utvärdering vilket görs med kontinuitet, fyra gånger om året.   

 

Bertil menar att man ska utvärdera lektionen för att se om det blev som planerat, detta 

eftersom det är meningen att lektionen hela tiden ska bli så bra som möjligt.  

Planeringen i sig är ju klar när lektionen börjar, sedan får man ju utvärdera den och 
se om det blev som jag hade tänkt mig. Det är ju också något man gör med 
automatik när man har lite mer rutin. Att det här inte blev riktigt som jag hade tänkt 
mig eller det kanske blev bättre eller sämre. Kan jag göra på ett annat sätt för att nå 
dit jag vill? Så att man får ju hela tiden utvärdera det man har planerat och gjort. 
(Bertil)  

 

Utifrån ovanstående citat menar Bertil att utvärdering sker per automatik ju mer rutin man 

har. Han menar att man måste utvärdera och tänka efter varför det blev som det blev.  

 

Cilla beskriver att hon önskar att hon hade mer tid till efterarbete men hon uttrycker att hon 

inte har det. Efterarbetet består av mycket praktiska företeelser så som att hänga upp elevernas 

arbeten. Hon ägnar även tid åt att skriva in resultat i en bedömningsmatris som hon använder 

för alla elever i klassen.  

 

Diana beskriver att hon alltid sparar sina planeringar och på så vis kan hon gå tillbaka och titta 

i dem längre fram. ”Jag sparar alltid mina planeringar. Jag kan till exempel ha ett ämne och 

tänka att det här gjorde jag på 80-talet. Hur gjorde jag med det? Det blev rätt så lyckat.” Hon 

gör egna utvärderingar efter lektionerna, där hon tänker igenom hur lektionen gick, om det 

gick som hon hade tänkt sig eller gick det bättre eller sämre. Ibland gör hon även små 

noteringar, hon beskriver att det annars är omöjligt att komma ihåg allting. Diana belyser 

dock att hon inte skriver flera sidor reflektion, utan det är enbart små noteringar för att hon 

ska komma ihåg vad som gick bra och vad som gick dåligt.  

 

Erika berättar att hon känner att hon är lite sämre på att reflektera över hur lektionen gick, hon 

skyller på att det inte finns tillräckligt med tid till det. Det blir först när hon ska planera till 
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nästa lektion som hon funderar över hur det gick sist. Erika betonar dock att det bästa skulle 

ha varit om hon reflekterade direkt efter lektionen eftersom det är då man har det färskt i 

minnet. Hon uttrycker att reflektionen är något som hon känner att hon skulle vilja förbättra 

för hon ser det som en betydelsefull del eftersom lektionerna bygger på varandra.  

 

Fia konstaterar att hon inte ägnar så mycket tid åt efterarbete, anledningen till det är att hon 

inte hinner med, tiden räcker alltså inte till. Hon förklarar att hon ibland konstaterar att 

lektionen gick bra eller om den gick mindre bra: ”Jag gör inte sådär mycket mer än att 

konstaterar, att det där gick åt skogen, det glömmer vi.” Hon betonar dock att efter varje 

arbetsområde så skrivs en utvärdering. Där skrivs omdömet ner men det sker ingen daglig 

reflektion efter varje lektion, det menar Fia är en ren omöjlighet att hinna med. Hon uttrycker 

även att det efter avslutat område kan vara svårt att tänka tillbaka och komma ihåg allt som 

ska utvärderas, men det är så det fungerar.  

 

Göran beskriver att han tillsammans med en kollega analyserar elevernas bedömningar efter 

avslutat område. De reflekterar då över vad som har fungerat bra och vad som har fungerat 

mindre bra och hur de kan planera till nästa gång. En sammanställning av alla bedömningar 

görs och då framkommer det vilka som uppnådde målen och vilka som behöver arbeta mer 

med det. Kollegorna diskuterar även hur de kan arbeta med dessa elever som inte har uppnått 

målen.  

 

Hilda förklarar att hon gör en utvärdering av varje lokal pedagogisk planering:  

En utvärdering görs. Man sammanställer där man utvärderar varje lokal pedagogisk 
planering efter utfört arbete. Det kan ju vara att man ser om man har nått målet, 
varför gick det inte som vi trodde, eller varför funkade inte detta här, hur kunde vi 
ha gjort annorlunda? Så att man har med sig det till nästa gång man sitter med en 
planering. (Hilda) 

 

Ingrid beskriver att efterarbetet dels kan bestå av hennes egna reflektioner. Om eleverna inte 

uppnådde det utsatta målet med lektionen så reflekterar hon över detta. Efterarbetet kan 

dessutom vara i form av mer praktisk karaktär, så som att ställa i ordning, städa upp, exponera 

elevernas arbeten, till exempel hänga upp deras produkter på väggarna i klassrummet eller i 

korridoren. Ingrid beskriver även att mycket tid ägnas åt att dokumentera elevernas lärande, 

exempelvis skriva i deras skriftliga omdömen, vilka färdigheter som eleverna har utvecklat. 

En annan form av dokumentation som görs efter lektionerna är att dokumentera elevernas 

lärande till exempel i ett läsutvecklingsschema.   
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5.5.1 Analys 

Med utgångspunkt ifrån de nio intervjuade lärarnas olika svar kan vi tyda olika mönster 

gällande efterarbete. Efterarbetet består av såväl teoretiska som praktiska delar. Fyra av de nio 

lärarna påtalar att de inte har tillräckligt med tid till efterarbete vilket de önskar att de hade 

haft. Två av lärarna benämnde att det praktiska arbetet, så som att hänga upp elevernas verk 

och att städa undan tar tid av efterarbetet. Majoriteten av de intervjuade lärarna anser att 

reflektion och utvärdering hör hemma i efterarbetet. Dock är det inte alla lärare som uttalar att 

reflektion och utvärdering görs i anknytning till vad eleverna har lärt sig, utan det kan lika 

gärna vara för lärarnas egen skull. En lärare berättar att hon känner sig lite sämre på att 

reflektera. Vilket tyder på att hon kopplar reflektionen till efterarbetet. Hon är medveten om 

att hon borde reflektera över lektionen men menar att tiden inte riktigt räcker till. En lärare 

nämner vad som gick bra och vad som gick dåligt. Hon uttalar inget om detta i relation till 

elevernas utveckling, hur de har uppnått målen och hur deras färdigheter och förmågor har 

utvecklats. En annan lärare beskriver att man måste utvärdera en planering och lektion, han 

uttalar dock inte hur detta sker i praktiken. Om det sker efter varje lektion, efter varje dag, en 

vecka eller kanske efter avslutat arbetsområde. Han benämner heller inte vad det är han vill 

utvärdera, utan säger att man måste utvärdera om lektionen blev som planerat. Tre av lärarna 

uttalade att de utvärderar om eleverna uppnått de uppsatta målen. Två lärare redogjorde för att 

de utvärderade efter varje avslutat område och en lärare sa att hon skrev in resultat i 

observationsschema. De andra tre lärarna nämnde inget om att deras efterarbete fokuserade på 

elevernas kunskapsutveckling och om de har uppnått målen. Trots att några av lärarna 

uttalade att de utvärderade om eleverna hade uppnått målen så var det ingen som talade om 

hur de gick tillväga eller tog detta som ett exempel.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

6. Diskussion 
I diskussionsdelen knyts teorin samman med resultat och analysdelen, där vår 

problemprecisering ligger till grund, vilken lyder: Vilka olika aspekter är av betydelse för 

lärares undervisningsplanering? Diskussionen innehåller en struktur där litteraturdelen 

inleder styckena, därefter behandlas det empiriska materialet och avslutningsvis skildras våra 

egna åsikter i relation till det behandlade. 

 

 

6.1 Påverkansfaktorer 
Stukát (1998) redogör utifrån sin studie att det finns lärare som utgår ifrån sina tidigare 

planeringar och använder de vid upprepande tillfällen. Författaren betonar att det som bör 

styra en lärares planering är mål, styrdokument och lokala arbetsplaner. Arfwedson (1998) 

menar i likhet med Carlgren och Marton (2001) att det kan vara svårt och upplevas 

problematiskt att involvera eleverna i planeringen, detta eftersom det då är så olika viljor och 

åsikter som läraren ska ta hänsyn till. Alexandersson (1999), Holmqvist (2006) samt Carlgren 

och Marton (2001) poängterar att lärare bör vara medvetna och ha ett klart syfte med den 

planerade undervisningen. Författarna menar att lärare ofta talar om vad de eller eleverna ska 

göra men att de sällan talar om varför de ska göra det, det vill säga syftet med uppgiften. 

Lärare ska i sina planeringar vara medvetna om vilka färdigheter och förmågor eleverna ska 

utveckla. Torper (1982) understryker att planering tar mycket tid av lärares arbete. Han menar 

dock att det inte är säkert att undervisningen hade blivit bättre om lärare hade fått mer 

planeringstid, utan det som speglar undervisningen är snarare hur lärare väljer att använda sin 

planeringstid.  

 

Med utgångspunkt ifrån analysen synliggjordes att det är olika faktorer som påverkar vad som 

styr lärares undervisningsplanering. Det resulterade i tre större faktorer som flertalet av de 

intervjuade lärarna relaterade till, vilka är styrdokument, tiden och elevgruppen. Dessa 

faktorer är även något som författarna behandlar i litteraturen. Sju av de nio lärarna utgår ifrån 

elevgruppen då de planerar en undervisning, då de bland annat tar hänsyn till olika behov och 

kunskapsnivån. Sex av lärarna skildrade att styrdokumenten styr deras planering vilket Stukát 

(1998) betonar att lärare ska utgå ifrån. Tiden var även en faktor som fem av lärarna anser styr 

deras planering.  
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Vi samtycker med Holmqvist (2006), Alexandersson (1999) samt Carlgren och Marton (2001) 

och betonar även vi att det är av stor betydelse att man som lärare är medveten om sina 

handlingar och syftet med planeringen. I en undervisningsplanering anser vi att ett tydligt 

syfte ska vara i fokus. Om man som lärare inte är medveten om vilka färdigheter och 

förmågor eleverna ska utveckla så kan man heller inte förvänta sig att dessa utvecklas. Vi har 

en uppfattning om att det är alltfler lärare som informerar föräldrarna om vad eleverna gör 

under skoltiden men att de sällan förklarar varför detta görs, alltså vad eleverna lär sig. Några 

av lärarna nämnde att tiden var en negativ faktor som påverkade planeringen. Är det så att det 

ställs för höga krav på dagens lärare och att det är alltför många arbetsuppgifter som ska 

hinnas med? Det är lärares ansvar att organisera goda undervisningsmiljöer där eleverna 

stimuleras och utvecklas. Eftersom det är mycket som ska hinnas med så ställer vi oss 

frågande till om det verkligen är detta som sker i verkligheten eller om lärarna väljer att ta den 

lätta och snabba vägen istället för att hinna med allt. Detta kan innebära att lärare exempelvis 

genomför en läroboksundervisning eller aktivitetsinriktad undervisning. En lärare berättade 

att hon ibland gick tillbaka till sina planeringar som hon hade på 1980- talet, alltså för över 30 

år sedan. Då kan man ställa sig frågan vad syftet är med det? Utgår hon ifrån vad eleverna ska 

lära sig eller är det en strategi som underlättar lärarens arbete?  Några av lärarna nämner att de 

utgår ifrån elevernas intressen och behov men det räcker inte att enbart utgå ifrån det utan 

varje lärare har ett uppdrag att följa.  

 

 

6.2 Planeringens karaktär 
Isberg (1996) och Stukát (1998) menar att lärare både gör skriftliga och tankemässiga 

planeringar, anledningen till detta kan vara olika. Ett exempel kan vara för att organisera 

undervisningen och göra det tydligare för både lärare och elever. Ett annat exempel kan vara 

för att känna sig säker i sin yrkesroll. En annan anledning till varför lärare väljer att skriva ner 

sina planeringar är för att göra elever och föräldrar delaktiga och ha inflytande i planeringen. 

Kveli (1994) hävdar att skriftliga planeringar kan ses som ett stöd åt föräldrarna där de kan ta 

del av vad deras barn arbetar med i skolan. Vidare skildrar författaren att planeringar inte 

enbart skrivs för att visas till föräldrarna utan även för att skriva ner det som en 

dokumentation av vad som sker i skolan.  
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I analysen framkommer att fyra av de nio intervjuade lärarna väljer att skriva planeringar, 

bland annat för att göra elever och föräldrar delaktiga. Planeringen kan ha olika karaktär, de 

kan vara i form av stödanteckningar, skiss, tankekartor eller tankemässiga. Två av lärarna 

poängterar att föräldrarna även kan ta del av vad eleverna arbetar med i skolan genom de 

skriftliga planeringarna, vilka bland annat kan skickas hem till föräldrarna eller läggas ut på 

hemsidan. En lärare betonar att de skriftliga planeringarna i form av lokala pedagogiska 

planeringar är ett krav från rektorn. Lärarna klargör att planeringarna är för deras egen skull 

och att det är ett stöd för att komma ihåg vad som ska göras under lektionen.  

 

Vi anser att det är viktigt att på något sätt skriva ner sin planering. Det kan då generera till att 

lättare uppnå målen med lektionen, det vill säga vilka färdigheter och förmågor som eleverna 

ska utveckla. Genom en skriftlig planering har vi uppfattningen att såväl lärare som elever får 

en mer strukturerad och organiserad undervisning, vilket kan gynna lärandet. Lärare förbinder 

sig i sin professionella yrkesroll att upprätthålla en god kontakt med elevens vårdnadshavare. 

Som några lärare beskriver kan denna kontakt upprätthållas genom att skicka hem planeringar 

eller att de läggs ut på skolans hemsida, vilket vi ser som ett bra exempel. Genom att 

föräldrarna blir informerade om vad som händer i skolan, har vi en föreställning om att det 

kan skapa mer tillit och delaktighet.  

 

 

6.3 Arbetslag och individuell planering 
Stukát (1998) beskriver att planeringar kan utformas både individuellt av den enskilde läraren 

och i grupp, i de flesta fall i arbetslag. Ohlsson (2004) betonar att samtal som förekommer i 

arbetslag för det mesta brukar vara av social karaktär, det vill säga att lärare diskuterar och 

delar med sig olika tankar, svårigheter och uppfattningar. Det vanligaste diskussionsämnet 

brukar vara elever med speciella behov och lärarnas egen arbetssituation. Författaren menar 

också att det som minst diskuteras i ett arbetslag är planering. Det samtalas även kring 

praktiska arbetsuppgifter som berör den gemensamma verksamheten. Det kan bland annat 

handla om utflykter, temadagar, idrottsdagar, arbetsfördelningar och andra aktiviteter.  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna menar att de i arbetslaget planerar i större drag, vilket 

senare finplaneras av den enskilda läraren. Två av lärarna menar att mycket tid ägnas åt att 

diskutera olika praktiska företeelser som till exempel temadagar, idrottsdagar, utflykter och 
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schematiska planeringar, vilket även Ohlsson (2004) betonar. Två av lärarna framhäver att de 

diskuterar de enskilda elevernas behov och sociala utveckling, vilket tar stor del av 

arbetslagsplaneringen. Två av lärarna förklarar att de eftersträvar att samtalen vid 

arbetslagsplaneringarna utvecklas till en högre nivå, där de bland annat kan samtala om de 

didaktiska frågorna och där de kan ta del av varandras tankar och idéer.   

 

Med utgångspunkt ifrån vår egen erfarenhet då vi har varit på verksamhetsförlagd utbildning, 

har vi medverkat på arbetslagsplaneringar. Vi har fått uppfattningen av att mycket fokus läggs 

på att samtala om elever med särskilda behov, elevers sociala utveckling samt lärares egen 

arbetssituation vilket även Ohlsson (2004) betonar. Vi kan även känna igen att det samtalas 

mycket om praktiska företeelser som såväl lärare som författare beskriver. Precis som två av 

lärarna menar, anser även vi, att samtalsämnet i arbetslaget är något som bör utvecklas till en 

mer professionell nivå. Detta kan leda till att man som lärare kan ta del av varandras tankar 

och kunskaper och därmed utveckla sin yrkeskompetens, vilket i sin tur kan leda till en ökad 

kvalitet på planeringen och undervisningen. Såväl Ohlsson (2004) som några av lärarna menar 

att samtalsämnet under arbetslagsplaneringen ofta riktas mot elever med speciella behov. Här 

problematiserar vi hur mycket uppmärksamhet som riktas mot de övriga eleverna, som till 

exempel inte utmärker sig i samma utsträckning? Detta eftersom det är lärarens uppdrag att se 

alla elevernas behov och förutsättningar för lärande. 

 

 

6.4 Planeringens innebörd och betydelse 
Stukát (1998) definierar planering som en plan som används för att uppnå ett bestämt mål. 

Lärare planerar av olika anledningar, det kan till exempel vara för att de ska känna sig säkrare 

i sin yrkesroll, organisera situationer och material, för att ledningen begär det eller för att de 

själva är frånvarande vilket leder till att en vikare måste ha en planering att följa. Kveli (1994) 

anser att en planering är mycket viktig eftersom det är vissa mål som ska uppnås under 

arbetets gång, vilket inte går utan en bra planering. Författaren menar dock att lärare inte 

behöver följa planeringen fullt ut, eftersom det finns risk att spontana och betydelsefulla 

situationer som kan dyka upp då inte kan tas tillvara. Westlund (2005) poängterar att 

planeringskompetens inte bara innebär att kunna planera för en speciell 

undervisningssituation, utan att det även leder till ett ökat ansvar hos läraren och är nyckeln 

till skolutveckling.  
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Utifrån analysen synliggörs det att tre av de intervjuade lärarna menar att planering 

underlättar att uppnå de uppsatta målen.  Fyra av lärarna förklarar att de ser planering som ett 

stöd för att känna sig säkra i sin yrkesroll, dock menar en av lärarna att man inte ska följa sin 

planering i detalj. Med utgångspunkt från lärarnas olika svar har vi en uppfattning om att 

planeringens innebörd och betydelse tolkas olika av de enskilda lärarna.  

 

Vår uppfattning är att en planering bör användas för att uppnå ett bestämt mål, vilket innebär 

att planeringen inte enbart ska fokusera på vad som ska göras utan även varför det ska göras. 

Vi har en åsikt om att planeringen bör vara lika betydelsefull efter många års erfarenhet som 

för en nyexaminerad lärare. Dock kan vi förstå att planeringsstrukturen förändras med åren 

och att man fokuserar på andra delar. För en nyexaminerad lärare kan fokus ligga på lärarens 

egen roll medan den erfarne läraren fokuserar mer på helheten. Det kan finnas en risk att en 

erfaren lärare, som känner sig trygg i sin yrkesroll, inte lägger ner lika mycket tid på en 

planering som tidigare. Vilket kan leda till att planeringen och undervisningen inte kan uppnå 

samma kvalitet som tidigare. Därför anser vi att en bra planering är grunden för en god 

undervisning. Vi poängterar dock att man inte kan dra alla över en kam utan detta är en 

uppfattning som vi har erfarit utifrån den erfarenhet vi har.  

 

 

6.5 Efterarbete 
Rosenqvist (1994) menar att planeringsprocessens alla delar måste sammanvävas till en 

helhet, vilket inkluderar planering, genomförande, dokumentation och utvärdering. Isberg 

(1996) menar i likhet med Rosenqvist att lärares tankar och reflektioner såväl innan som efter 

planeringen ingår i planeringsprocessen. Kveli (1994) har en åsikt om att skriftliga 

planeringar är lättare att utvärdera än enbart tankemässiga planeringar. Holmqvist (2006) 

betonar att det inte är en självklarhet att eleverna lär sig det som en lärare har förutsätt och 

planerat att de ska lära sig. Därför bör man som lärare vara medveten över elevers lärande. 

Rosenqvist (1994) beskriver olika planeringsmodeller, där en av modellerna benämns för 

rationella modellen. Om man följer den innebär det att läraren sätter upp tydliga 

målformuleringar och sedan utvärderar för att se om målen har uppnåtts.  

 

Utifrån de intervjuade lärarnas svar framkom det i analysen att efterarbetet består av såväl 
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praktiska som teoretiska delar. De teoretiska delarna kan bestå av reflektion och utvärdering 

medan de praktiska arbetsuppgifterna kan till exempel vara att städa undan. Fyra av lärarna 

betonar att de inte har tillräckligt med tid till efterarbetet. Trots att lärarna redogör att de 

utvärderar en lektion är det inte alla som berättar vad det är som de utvärderar. En lärare 

uttrycker att han utvärderar om det gått som planerat, en annan lärare utvärderar om de gått 

bra eller dåligt och några andra lärare berättade att de utvärderar för att se om eleverna 

uppnått målen.  

 

Vi menar att reflektion är en mycket väsentlig del av läraryrket. Utifrån resultat och analys 

tolkar vi det som att reflektion och utvärdering ofta kommer i skymundan vilket bland annat 

kan bero på tidsbrist. Vi håller med Rosenqvist (1994) och Isberg (1996) som menar att 

utvärdering och reflektion knyter samman planeringsprocessen till en helhet. Utan att 

reflektera går man som lärare miste om betydande faktorer för att bedriva en god 

undervisning där eleverna stimuleras och utvecklas. Det är betydelsefullt att alltid sätta 

eleverna och deras kunskapstillväxt i centrum. I likhet med Kveli (1994) har vi en uppfattning 

om att planeringen är lättare att utvärdera om den är av skriftlig karaktär. Det är lärarens 

ansvar att ta reda på om eleverna har uppnått målen med undervisningen. Vi hävdar att det 

som utvärderas inte ska vara om det gick bra eller dåligt utan läraren ska i sin professionella 

yrkesroll se till elevernas utveckling. Några av de intervjuade lärarna nämnde inget om att de 

utvärderade om eleverna uppnått målen. Det kan dels tyda på att det är en självklarhet för 

lärarna att de inte uttalar det men det kan även tolkas som att lärarna inte har en struktur över 

hur det ska försiggå. Vilket i sin tur kan påverka elevernas lärande och utveckling på ett 

negativt sätt.   

 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Under resans gång har vi blivit intresserade av att gå mer djupgående in på lärares planering. 

Detta hade kunnat göras genom att följa några lärare under planeringsprocessen och därmed 

hade även observationer kunnat göras, dessutom hade lärares skriftliga planeringar kunnat 

studeras. Därigenom hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut än vad det gör idag. En annan 

intressant aspekt hade varit att jämföra olika lärares planeringar och vilka olika faktorer som 

påverkar planeringen, i såväl lägre som högre årskurser. En annan intressant aspekt hade varit 

att ta del av hur lärares planeringar påverkar elevernas läranderesultat.  
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7. Sammanfattning 
Avslutningsvis följer en kortare sammanfattning som redogör för de centrala delarna av 

uppsatsens innehåll. Här behandlas uppsatsens olika delar vilka bland annat är: syfte, 

problemprecisering, metod, litteraturgenomgång, resultat och analys samt diskussion. 

 
Uppsatsen har en kvalitativ studie som grund där nio lärare, varav två är manliga, har blivit 

intervjuade om deras planering. Genom intervjuer redovisas lärares tankar och uppfattningar 

kring planeringsprocessen. Problempreciseringen som har varit en utgångspunkt under 

uppsatsens gång lyder: Vilka olika aspekter är av betydelse för lärares 

undervisningsplanering? De intervjuade lärarna är alla verksamma inom skolans tidigare år, 

de arbetar i allt från förskoleklass till femteklass på fem medelstora skolor. Alla intervjuer har 

bandats och transkriberats, bortsett från en på grund av tekniska problem. I 

litteraturgenomgången redovisas tidigare forskning inom området planering, där behandlas 

bland annat planeringens innebörd och betydelse, struktur, påverkande faktorer samt 

läroplanens betydelse ur ett historiskt perspektiv. Under litteraturgenomgången redogör bland 

annat Isberg (1996) och Stukát (1998) för att planering kan ha olika karaktär, det kan bland 

annat vara tankemässiga eller skriftliga. Lärare planerar av olika anledningar, Alexandersson 

(1999), Holmqvist (2006) samt Carlgren och Marton (2001) betonar att lärare ska ha ett klart 

syfte med den planerade undervisningen. Kveli (1994) framhäver att planering tar alltför 

mycket tid av lärares arbete, vilket kan kännas påfrestande. Rosenqvist (1994) menar att 

planeringsprocessens alla delar måste sammanvävas till en helhet vilka är: planering, 

genomförande, dokumentation och utvärdering. Under kapitlet resultat och analys redovisas 

fem betydelsefulla kategorier för lärares undervisningsplanering vilka är: påverkansfaktorer, 

planeringens karaktär, arbetslag och individuell planering, planeringens innebörd och 

betydelse samt efterarbete. Avslutningsvis följer diskussionen där alla delar knyts samman till 

en helhet. Diskussionen innehåller en struktur där litteraturdelen inleder stycken, därefter 

behandlas lärarnas svar och avslutningsvis redogörs för våra egna åsikter i relation till det 

behandlade. Under uppsatsens gång har nya tankar kring planering vuxit fram, vilka 

presenteras under kapitlet förslag till fortsatt forskning.   
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Bilaga I 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken lärarutbildning har du? 

3. I vilken utsträckning behandlades planering i din utbildning? 

4. Har ditt sätt att planera undervisning förändrats över tid? 

5. Vad innebär undervisningsplanering för dig?  

6. Vilken karaktär har din planering? (Exempelvis skriftlig, stödanteckningar eller 

tankemässig)  

7. Vilket upplägg har dina planeringar? (exempelvis lektionsplanering, veckoplanering, 

terminsplanering eller årsplanering)  

8. Hur anser du att arbetslagsplanering och din individuella planering skiljer sig? 

9. Hur mycket tid disponerar du på planering, såväl i arbetslag som individuellt? 

10. Vilka olika faktorer styr din planering? 

11.  Hur går du tillväga för att planera utifrån såväl individen som gruppen? 

12. Vilken roll har eleverna i din planering? 

13. Hur ser efterarbetet med din planering ut? 

14. Är det något du vill tillägga som berör planering? 
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Bilaga II 
 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Pernilla Palla och Nese Taip, som läser till lärare på Högskolan i 
Kristianstad. Vi är nu inne på vår sjätte termin och läser AU3, det allmänna 
utbildningsområdet 3 vilket innebär att vi även skriver vår C-uppsats. Uppsatsen behandlar 
lärares syn på undervisningsplanering, det vill säga en organiserad lärandesituation. Syftet 
med uppsatsen är att belysa vilka olika aspekter som är av betydelse för lärares planering. Vi 
anser att det är ett betydelsefullt område att undersöka för oss som blivande lärare. Förutom 
den teoretiska delen i uppsatsen ingår det även en empirisk del där vi har valt att göra 
intervjuer med verksamma lärare på fältet. Vi hade därför blivit väldigt tacksamma över om 
du hade kunnat tänka dig att medverka i en intervju som tar cirka 30 minuter. Du kan när som 
helst välja att avbryta intervjun utan att det leder till några konsekvenser. Era svar och namn 
kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt, vid redovisning av resultatet kommer fiktiva 
namn att användas. 
 
Vid frågor så hör gärna av er! 
 
Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar Pernilla Palla och Nese Taip    
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


