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ABSTRAKT 

Studiens syfte är att undersöka ett antal gymnasielärares upplevelser och attityder till 
planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia. Studien har tre frågeställningar. Den 
teoretiska ansatsen belyser planeringsarbetet sett utifrån gymnasielärarnas proffession, 
didaktiska aspekter och utbildningstraditioner. Metoden för studiens insamling av empiri 
är kvalitativa öppna intervjuer. I studien har fyra gymnasielärare som undervisar i ämnet 
historia intervjuats. Resultatet visar på att gymnasielärarnas upplevelse av 
planeringsarbetet sker i relation till deras andra arbetsuppfter. I gymnasielärarnas 
upplevelser av planeringsarbetet sker det en koppling till deras yrkesmässiga erfarenhet. 
Planeringsarbetet visar sig vara beroende av förhållandet av hur många år man har 
arbetat som lärare och på så vis hur mycket erfarenhet man har som man kan basera sin 
planering på. Centralt för lärarnas upplevelser av planeringsarbetet är att de beskriver det 
i ett motsatsförhållande, så som roligt, kreativt, stressigt och krävande. 
Planeringsarbetets didaktiska aspekter framkommer i tre stadier av planeringens process, 
nämligen helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. I helhetsplaneringen 
beslutar lärarna om ”vad” som ska undervisas och ”när” det ska undervisas. I 
momentplaneringen framkommer didaktiska aspekter som syfte, centralt innehåll, metod 
och elevernas förmågor. I lektionsplaneringen sker en avvägning mellan lärarens ledning 
och elevens aktivitet. Gymnasielärarnas attityder om planeringsarbetet visar tendenser 
till att sätta undervisningsämnet i fokus, varav lärarrollen är central för planeringens 
utformning och elevrollens inverkan på planeringen visar sig komma till uttryck i val av 
metod. I diskussionen framkommer kreativiteten, tiden med intensifieringstesen och 
erfarenheten som bygger upp ett professionellt kapital hos läraren, som centrala faktorer 
som påverkar gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet. Planeringsarbetet är 
till stor del en olinjär process. Planeringsprocessen karaktäriseras av flexibilitet, samt 
tankar om dåtid, nutid och framtid. I gymnasielärarnas planeringsarbete framkommer 
den essentialistiska utbildningstraditionen.  
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1 INLEDNING 
Fröet för undervisningen etableras i lärarens planering. Det är där grunden läggs för 
den enskilda elevens skolrelaterade lärandeprocess, vilket genom någon form av 
genomförande mynnar ut i en bedömning. I fröet, som utgörs av lärarens planering, 
rymms det så otroligt många delar. Det som formar planeringen är dels den 
samhälleliga kontexten med olika ideologier och värderingar som påverkar 
styrdokumentens utformning. Det som formar planeringen är exempelvis lärarens 
föreställningar, idéer och värderingar. Det är många tankar som läraren tar i 
beaktande när den formar sin undervisning. Pettersen (2008) beskriver att lärares 
tankar om undervisning uttrycks i ”små” och ”stora” samtal om undervisning. I de 
små vardagssamtalen framkommer inte bara våra individulla erfarenheter, 
synpunkter och tankar, utan de bär med sig spår av de stora samtalen. De stora 
samtalen handlar om exempelvis kulturella uppfattningar eller didaktisk teori, och de 
bidrar till att prägla våra små vardagssamtal. Vi socialiseras in i samhällets kulturella 
ram där vårt språk blir centralt för vad vi tycker och tänker (Pettersen, 2008, s. 47, 
48). Många av dessa tankar kanske man som lärare inte tänker på när man sitter och 
planera ett lektionsområde, men de finns ändå där latent och färgar undervisningen. 
 

Fenomenet planeringsarbete och dess komplexa dimensioner fascinerar mig. Wolcott 
(1994) beskriver lärarnas planeringsarbete som både en psykologisk process och en 
praktisk aktivitet. Det är en process där lärarna försöker visualisera framtiden för att 
konstruera ett ramverk som guidar lärarens framtida agerande (a.a.). Som lärare ska 
man göra och uträtta så mycket. Hargreaves (1998, s. 30) menar att när folk bedömer 
lärares yrke bedömer de läraryrket med elevens ögon, vilket innebär ögon som har 
sett läraren hålla lektioner men som inte har sett förberedelserna. De arbetsuppgifter 
som försiggår utanför klassrummet är komplexa, omfattande och betydelsefulla 
(a.a.). Jag vill undersöka hur ett antal lärare uttrycker sig om planeringsarbetet för att 
se vilka attityder som formar deras undervisning. Genom att synliggöra ett antal 
lärares attityder som formar planeringsarbetet kan det kartläggas underliggande 
meningsuppbyggnader som är relevanta att förstå och få insikt om i läraryrket 
eftersom det formar ens profession. Liberg (2010) redogör för begreppet didaktisk 
relief som innebär att lärare lyfter fram vissa aspekter i förgrunden av 
undervisningen och vissa aspekter hamnar i bakgrunden eller försvinner helt. Dessa 
val formar didaktiska reliefer som med tiden bildar utbildningstraditioner. För att 
man som lärare ska kunna göra medvetna val som formar ens profession är det 
relevant att synliggöra strukturer och mönster för planeringsarbetet.  Denna 
undersökningen är intressant för studenter som studerar på lärarutbildningen, 
nyutbildade lärare, samt yrkesverksamma lärare, det vill säga lärare med både kort 
och lång erfarenhet. Undersökningen skapar en möjliget för lärare rent allmänt att 
verbalisera sina tankar om läraryrkets planeringsarbete.  
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2 SYFTE  
Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasielärares upplevelser och attityder till 
planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia, för att få en inblick i vad som 
formar gymnasielärarnas planeringsarbete och därigenom få en förståelse för vad 
som anses vara väsentligt bland gymnasielärarna när de formar sin undervisning.   

 

2.1 Frågeställningar  
Denna studie har tre frågeställningar som avser besvara studiens syftesformulering. 
De tre formulerade frågeställningarna för denna studie är följande:  

 
1. Hur förhåller sig gymnasielärare till sin profession sett utifrån 

planeringsarbetet som ett fenomen?  
2. Hur kommer planeringsarbetets process till uttryck genom lärarnas inställning 

till planeringsarbetets didaktiska aspekter? 
3. Vilka utbildningstraditioner kommer till uttryck i lärares attityder om 

planeringsarbetet?  
 

Den första frågan undersöker lärarrollens relation till planeringsarbetet som 
arbetsuppgift för att se vad det är som påverkar arbetsuppgiften. Därefter undersöks i 
den andra frågan inställningen till didaktiska aspekter i planeringsarbetet för att se 
hur planeringsarbetets process kommer till uttryck. För att avslutningsvis se om det i 
lärarnas utsagor framkommer olika utbildningstraditioner som ligger till grund för 
deras planering av undervisningen. 

 

2.2 Studiens disposition 
Studien är disponerad i sju kapitel. Det inledande kapitlet ger en introduktion till 
varför det är intressant att undersöka lärares planeringsarbete. Kapitel 2 redogör för 
studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 3 behandlar studiens bakgrund som 
innehåller en begreppsförklaring för två begrepp som förekommer i studien och 
studiens teoretiska ansats. I kapitel 4 beskrivs, motiveras och granskas studiens 
metodval och metodiska avväganden. Kapitel 5 redogör för studiens resultat. I 
kapitel 6 diskuteras studiens empiri tillsammans med studiens teoretiska ansats, samt 
presenteras pedagogiska implikationer och förslag till vidare forskning. Studiens 
avslutande kapitel presenterar de referenser som används i studien.  
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3 BAKGRUND 
Bakgrunden behandlar två begreppsdefinitioner som är centrala för studien, samt 
studiens teoretiska ansats. Bakgrunden avslutas med en förklaring av denna studiens 
utgångspunkter för applicering av den teoretiska ansatsen. 
 

3.1 Begreppsdefinitioner  
Nedanför redovisas två centrala begrepp för denna uppsats syftesformulering och 
frågeställningar, nämligen: didaktiska aspekter och planeringsarbetets dimensioner.  
 

3.1.1 Didaktiska aspekter 
Uppsatsen benämning av didaktiska aspekter avser att se närmare på 
övervägandefältet och beslutsfältet. Enligt Roar C. Pettersen (2008, s. 46, 47) kan 
hela didaktikområdet kan delas in i tre fält: övervägandefältet, beslutsfältet och 
handlingsfältet. De två första fälten avser planeringsprocessen, medan det tredje 
fältet avser genomförandeprocessen. Övervägandefältet omfattar analys och tolkning 
av intentioner. Medan i beslutsfältet gör vi konkreta val av undervisningens 
utformning byggt på utbildningsplaner och organisering, med analyser av 
undervisningens syfte som bas (a.a.). Knud Illeris (2007) menar att de mer klassiska 
pedagogiska frågorna om utbildningars upplägg och utformning behandlas av 
tradition inom den pedagogiska disciplin som kallas didaktik (a.a). Didaktik kommer 
från det grekiska ordet ”didaskalia” och kan översättas till betydelsen läran om 
undervisning eller undervisningsvetenskap (Lindström & Pennlert, 2009, s. 18). Den 
pedagogiska disciplinen handlar traditionellt sett om val av undervisningsinnehåll 
och undervisningsformer, men den didaktiska disciplinen har utvecklats till att 
innefatta alla möjliga undervisningsrelaterade ämnen som exempelvis 
undervisningens målsättning, planering, styrning, elevernas förutsättningar och 
intressen (Illeris, 2007, s. 284). Pettersen (2008) menar att om lärare och skolor har 
som mål att utveckla sin didaktiska kompetens och pedagogiska profession måste 
man etablera didaktikens språk och begreppsanvändning som skolvardagens 
vardagsspråk. Därav avser även begreppet didatikska aspekter didaktikens språk och 
begreppsanvändning.  
 

Vid planeringsarbetet finns det inom didaktiken en begreppsstruktur som anses 
självklar när man talar om organisering av undervisning, eftersom de bildar 
grundstrukturen i formella kursplaner. Begreppen eller kategorierna som det syftas 
till är: mål, innehåll och metod. Likaså använder man inom didaktiken begreppen 
varför, vad, hur när man ska förklara undervisningen som aktivitet och vad man vill 
uppnå med den. Didaktikens varför handlar om undervisningens intentioner. Det 
kommer till uttryck genom ett öppet erkänt syfte, det uttrycker förväntningar om 
bestämda läranderesultat och läraren ger uttryck till varför valda läranderesultat 
förväntas. Didaktikens vad innefattar explicita lärandemål, samt innehåll och tema. 
De är nära förbundna med varandra eftersom det är svårt att uppnå ett mål utan ett 
innehåll. Medan didaktikens hur hänvisar till pedagogiska medel, strategier eller 
metoder (Pettersen, 2008, s. 52 – 55). En central modell inom didaktiken är den 
didaktiska triangeln som visualiserar grundelementen i den pedagogiska situationen 
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med samspelet mellan kategorierna lärare – elev – innehåll (Pettersen, 2008, s. 48). 
Per F. Laursen (2005) menar att det mest centrala i planeringsarbetet är att 
undervisningens mål och innehåll. Det måste stämma överens med gällande regler 
om syfte och ämnesinriktning som bestäms i skollagen av Sveriges regering och 
riksdag. Han menar dock att reglerna är öppna för tolkning och utfyllnad vilket ger 
läraren möjlighet till att själv ta ställning till läroplanens mål och innehåll för den 
egna undervisningen. Det ansvarstagandet är väldigt viktigt om man vill bli 
respekterad som en professionell lärare, menar Laursen (2005). Vidare redogör han 
för att målet har både en innehållslig och funktionell aspekt. Med den innehållsliga 
aspekten menar man oftast lärostoffet, och med den funktionella aspekten handlar det 
om vad eleverna ska kunna med detta material. Laursen (2005) rekommenderar att 
man gör en lektionsplan. Han framhåller att lärarstudenter och nyutbildade lärare har 
en tendens att minutiöst planera upp vad man själv ska göra som lärare, försök och 
undvik det. Skriv ner hållpunkter på vad du själv ska göra, men fokusera mest i 
lektionsplaneringen på vad eleverna ska göra. En faktor som är viktig att ta hänsyn 
till i lektionsplaneringen är institutionella ramfaktorer, som exempelvis lokaler, 
hjälpmedel och skolans tidsstruktur (Laursen, 2005, s. 41, 42). 

 

3.1.2 Planeringsarbetets dimensioner 
Definitionen planeringsarbetets dimensioner avser beskriva dess utsträckning och 
omfattning. Planeringsarbetet har flera nivåer och det finns förhållanden som 
påverkar planeringsarbetets utformning. Michael Uljens (1997) belyser att 
förverkligandet av planeringsarbetet har fyra nivåer. Den första nivån är den 
kollektiva nivån som delas upp på kulturell-nationellnivå, kommunal nivå och 
skolnivå. Därefter kommer den individuella lärarnivån. I den nivån kontrollerar 
läraren vilka möjligheter som ges för läroplanens förverkligande i klassrummet. 
Uljens (1997 s. 172, 173) menar att det går att dela upp lärarnivåns planeringsarbete. 
Han gör en åtskillnad mellan planering som sker före och under själva 
undervisningsprocessen, samt belyses det att det är möjligt att göra fler uppdelningar 
av planeringsarbetet. Därefter i förverkligandet av planeringsarbetets fyra nivåer 
kommer den tredje nivån: den interaktiva nivån. I denna nivå konstrueras 
planeringen i det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. Den sista nivån är 
elevnivån. Eleven har begränsad frihet i exempelvis val av innehåll som ska 
behandlas i undervisningen, därmed kan eleven inte göras ensam ansvarig till vad 
som lärs in. Läraren och det formella systemet har ansvar för att eleven ska lyckas 
med sina studier (a.a.). I denna studie omfattar planeringsarbetets dimensioner den 
individuella lärarnivåns planering av kurs till lektion. I den definitionen inbegrips 
Hargreaves teorier om läraryrket som profession, samt yrkets intensifiering som 
påverkar lärares förhållande till planeringsarbetet. 
 

3.2 Teoretisk ansats 
Studiens teoretiska ansats lägger sitt fokus på tre teman, nämligen: läraryrket, 
planeringsarbetet och utbildningstraditioner. Läraryrkets komplexitet belyses till 
övervägande del genom Andy Hargreaves teorier om lärarprofessionen och dess 
intensifiering. Därefter behandlas tre vetenskapliga artiklar om planeringsarbete 
skrivna av Linda L. Wolcott (1994), Gail McCutcheon (1980), samt Micael Hess, 
Jerry Johnson och Sharon Reynolds (2014). För att avslutningsvis i den teoretiska 
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ansatsen belysa Caroline Libergs (2010) och Christer Stensmos (2007) teorier om 
utbildningstraditioner.  
 

3.2.1 Läraryrket  
Hargreaves (1998) menar att när folk bedömer lärares yrke bedömer de läraryrket 
med elevens ögon, vilket innebär ögon som har sett läraren hålla lektioner men som 
inte har sett förberedelserna. De arbetsuppgifter som försiggår utanför klassrummet 
är komplexa, omfattande och betydelsefulla. Det kan innebära formella möten med 
kollegorna, informella samtal med kollegorna, gemensam planering med kollegorna, 
att vara mentor för en ny lärare, delta i personalutvecklingsprogram och så vidare. 
Många av dessa uppgifter kan anses betungande, men det finns teorier om att dessa 
aktiviteter som sker utanför klassrumsundervisningen kan förbättra vad som pågår 
inne i klassrummet. Det arbete som sker utanför klassrummet har en klar inverkan på 
läraren beroende på vad arbetet består i och hur arbetet organiseras (Hargreaves, 
1998, s. 30). Läraryrket genomgår ständiga förändringar. Skolans innehåll förändras i 
takt med att samhället förändras och att undervisningens vetenskapliga kunskapsbas 
förändras. Även lärarrollen har förändrats med tiden till att ha blivit alltmer komplex, 
vilket bland annat kan förklaras med samhällsförändringar (Holmqvist, 2011, s.15, 
288). Hargreaves (1998 s. 33, 34) beskriver att läraryrkets kultur innebär att man 
alltid kan göra mer, arbetet tar aldrig slut. Om man som lärare arbetar under 
definitionen att ”det finns alltid saker som kan göras bättre” då kan man som lärare 
aldrig jobbar för mycket (a.a.). Hargreaves (1998) lyfter fram två begrepp som 
beskriver lärarens arbete: professionalisering och intensifiering.  
 

Hargreaves (1998) berättar om att det finns åsikter om att läraryrket har 
professionaliserats, samtidigt som det finns åsikter om yrkets avprofessionalisering. 
Åsikterna om läraryrkets professionalisering knyts an till tankar om att 
undervisningen har blivit en mer komplex och kvalificerad aktivitet efter hand. 
Lärarna förväntas inta olika ledarroller, vara samarbetspartners med sina kollegor, 
delta i olika gemensamma beslutsprocesser, samt ska lärarna fungera som handledare 
inom sina egna expertområden. Samtidigt finns det åsikter om att lärarnas arbete har 
försämrats och avprofessionaliserats genom att läraryrket anses ha blivit mer 
rutinartat. Det kan komma till uttryck genom att lärarna får allt mindre möjligheter 
att få göra professionella bedömningar som är bäst anpassade till de egna eleverna i 
de egna klassrummen. Hargreaves (1998) illustrerar detta synsätt som att lärare 
behandlas som alkoholister som håller på att nyktra till, eftersom lärarna anses 
behöva stegvisa undervisningsmetoder och måste lydigt foga sig efter tester och 
läroplaner om de ska uppnå några resultat (Hargreaves, 1998, s. 31). Inom begreppet 
professionalisering kan det även läggas fram begreppet professionellt kapital. Andy 
Hargreaves och Michael Fullan (2013 s. 107-133) beskriver professionellt kapital 
som ett begrepp som för samman och definierar de betydelsefulla inslag som krävs 
för att åstadkomma hög kvalitet och goda prestationer i all professionell praktik, 
vilket innefattar undervisning. De belyser att varje lärare måste arbeta fram ett 
professionellt kapital som inbegriper ett humant-, ett socialt- och ett beslutskapital. 
Alla delarna i det professionella kapitalet behövs för att standarden på 
undervisningen inte ska sjunka. Det humana kapitalet innebär att man som lärare har, 
och samtidigt utvecklar den kunskap och den skicklighet som krävs inom ens 
profession. Det kommer till uttryck genom att lärare ska kunna sitt ämne och veta 
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hur man lär ut det, samt ha ett sociokulturellt tänkesätt beträffande eleverna och 
kunna visa empati till både ungdomar och vuxna på skolan. Medan det sociala 
kapitalet syftar till att öka lärarnas kunskap genom tillgång till andra människors 
humankapital. Och den sista delen i det professionella kapitalet är det beslutsfattande 
kapitalet. Det innebär att professionalism betyder att man kan fatta beslut efter eget 
huvud, vilket bygger på att man har erfarenhet (a.a.). Laursen (2005, s. 40) 
framhåller att förebilder är bra för ens egen utveckling som lärare. Han menar att om 
man har möjlighet till att se andra lärare undervisa så ger det värdefull inspiration till 
ens eget arbete. Potentiellt öppnar det ens ögon för undervisningens mångfald och 
skapa möjligheter till att hitta en undervisningsstrategi som passar ens egen person. 
Oftast har man en bank av erfarenheter av olika förebilder, bra och dåliga, inom 
undervisning. Antingen har man fått förebilderna i rollen som lärare eller elev. Oftast 
präglar de erfarenheterna lärares undervisning på ett omedvetet plan, därav är det bra 
om man försöker göra sig medveten om deras inflytande och kritiskt tar ställning till 
det (a.a.). 

 
Tidsbegreppet är av stor betydelse när man belyser lärares arbete. Hargreaves (1998 
s. 32, 33) menar att tiden är ett av de mest grundläggande och konstituerade dragen i 
lärarnas arbete, och att tidsbristen är ett av lärarnas eviga klagomål. Han beskriver 
tiden som en upplevelse och en egenskap, samt att olika personer uppfattar tiden 
olika. Ett vanligt förekommande påstående är att upplevelsen och organiseringen av 
tiden har förändrats. Det argumentet bruka kallas intensifieringstesen, vilket belyser 
läraryrkets tidspress och vilka konsekvenser det får (a.a.). Vidare undersöker 
Hargreaves (1998) intensifieringstesen som är kopplat till generella teorier om 
arbetsprocessen. Läraryrkets intensifiering kan komma till uttryck på många sätt. Ett 
uttryck är lärarnas uppgifter som är av administrativ och utvärderande art, som leder 
till att minska lärarnas kreativitet och uppfinningsrikedom. Hargreaves (1998) lyfter 
fram ett antal påståenden om intensifieringen av läraryrket. Dels lyfter han fram 
påståendet om att ”intensifieringen skapar och förstärker bristen på tid för 
förberedelser”. Dels lyfter han fram att ”intensifieringen stöds frivilligt av många 
lärare som förväxlar den med professionalism” (Hargreaves, 1998, s. 131-133). I en 
undersökning som Hargreaves (1998) informerar om framkommer det att många av 
de krav och förväntningar man har på undervisningen tycks komma från lärarna 
själva. Lärarna i undersökningen pressade sig själva för att försöka uppnå sina egna 
praktiskt taget ouppnåeliga ideal om pedagogisk fullkomlighet. I detta fall kom de 
höga förväntningarna på lärarnas yrke inte utifrån, utan inifrån lärarna själva. Inom 
läraryrkets intensifiering är den undervisningsfria tiden en avgörande punkt. Den 
undervisningsfria tiden är en viktig del av lärarnas arbete. I viss mån hjälper den dem 
att hantera den ökade arbetsbördan och den press som intensifieringen av läraryrket 
lett till. Men det finns en paradox med den undervisningsfria tiden. Synen på den 
undervisningsfria tiden är att den kan hjälpa läraren att ”ladda batterierna”, samt få 
utrymme till att planera och förbereda en mer kreativ undervisning, men oftast äts 
den tiden upp av intensifieringens alla aspekter (Hargreaves, 1998, s. 139-144). 
Läraryrkets intensifiering kan leda till att lärare förlorar glädjen i att undervisa. Det 
kan komma till uttryck genom att kreativiteten minskar, att man tappar sugen och att 
man blir mindre kollegial som lärare (Hargreaves & Fullan, 2013, s. 65). Som lärare 
är det viktigt att uppmärksamma erfarenheter som skapar glädje i ens arbete och som 
möjliggör personlig utveckling (Holmqvist & Svederberg, red. 2011, s. 297).  
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3.2.2 Planeringsarbetet 
Wolcott (1994) har skrivit en vetenskaplig artikel om lärares planeringsarbete som 
hon beskriver som olinjär. Författaren menar att lärares planeringsprocess 
karaktäriseras av olika former och stilar av planeringsarbete, att processen oftast inte 
dokumenteras skriftligen, samt att lärarna oftast är beroende av publicerat 
studiematerial. Lärarnas planeringsarbete beskrivs som både en psykologisk process 
och en praktisk aktivitet. Det är en process där lärarna försöker visualisera framtiden 
för att konstruera ett ramverk som guidar lärarens framtida agerande. Planeringen 
grundar sig i vårt vetande som beskrivs som knowing-in-action, vår tysta kunskap 
som ligger till grund för våra beslut, ett slags handlingsmönster av vetande i 
handling. Det som betonas som avgörande i processen är informationskompetens, det 
livslånga lärandet och det kritiska tänkandet, varav författaren menar att det blir 
avgörande att lärare planerar tillsammans med någon annan. I artikeln erbjuds 
forskningsbaserade strategier för en effektiv gemensam partnerskapsplanering. I den 
gemensamma planeringen fyller biblioteksverksamheten en viktig roll. I 
mediesamhällets ökade flöde av kunskap kan biblioteken hjälpa lärarna för att göra 
en effektivare planering av undervisningen. Personal inom biblioteksverksamheten 
kan fungera som en instruktionskonsult för lärarna. De kan hjälpa dem i processen 
med att utveckla undervisningsverksamhet, samt tillhandahålla expertis i val, 
användning och utvärdering av material och ny teknik i kategori för information och 
undervisning (a.a.).  
 

McCutcheon (1980) menar att undervisningsplanerares process kan beskrivas i en 
modell kallad objectives-first model. Modellen innehåller fyra steg som beskriver att 
lärare förväntas: 1. Formulera mål, 2. Välja lämplig lärande-aktivitet, 3. Organisera 
dessa verksamheter i en lämplig ordning, 4. Välja metoder för bedömning. 
McCutcheon (1980) framhåller att många undersökningar visar att lärare inte 
tillämpar denna modell. Utan oftast tar lärare hänsyn till många andra faktorer i 
planeringsarbetet, samt omgrupperar de ordningen i modellen. Studier visar att det 
första steget i planeringsarbetets process handlar om innehåll. Planeringsarbetet 
innehåller tre aspekter som flyter in i varandra och påverkar varandra, det är: 
planeringens process, effekterna på läroplanen och influenser på planeringen. I 
McCutcheons studie framgår det att planeringsarbetets process kännetecknas av både 
konkret fysisk planering och även mental planering. I den konkreta fysiska 
planeringsprocessen använder lärarna i hans studie en planeringsbok som de för små 
korta anteckningar i, och att det sker en kort genomgång av dessa anteckningar innan 
lektionen börjar för att påminna om vad som ska ske under lektionen. McCutcheon 
beskriver detta fenomen som the grocery store list, vilket innebär att 
planeringsboken kan liknas vid en inköpslista som bockas av och där det tillkommer 
nya kategorier längs med vägen. Planeringsboken fungerar på så vis som en 
påminnelse om de i förväg planerade aktiviteter, och samtidigt blir planeringsboken 
en dokumentation över vad som också har skett i undervisningen. Den mentala 
planeringsprocessen beskrivs som den rikaste formen av lärarnas planeringsarbete. 
Processen beskrivs som en komplex mental dialog och reflektiv tanke. Den mentala 
processen föregår den fysiska processen av planeringsarbetet, och många delar av 
den mentala processen blir aldrig dokumenterade i planeringsboken. Den mentala 
dialogen består både av en futuristisk tanke om vad som kommer att ske under 
lektionen och av en dåtida tanke om vad som har skett under det gångna året samt 
andra år då liknande lektioner planerades. Erfarna lärare tenderade att diskutera om 
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en repertoar av idéer som hade varit framgångsrika tillbaka i tiden. Den mentala 
dialogen var vanligt förekommande bland alla lärare i McCutcheons studie. Det är en 
dialog som aldrig vilar den kan dyka upp i alla möjliga situationer, bland annat under 
sommarmånaderna (a.a.).  
 

Hess, Johnson och Reynolds (2014) har skrivit en vetenskaplig artikel om hur man 
utvecklar en demokratisk planering i undervisningssammanhang genom ledarskap 
och organisation. De menar att planeringsarbetet är ett motorfordon för att nå fram 
till organisatorisk förändring. För att skapa en kultur av demokratisk planering 
belyser författarna två aspekter. Den första aspekten är att planeringsarbetets 
ledarskap som innefattar gästfrihet, deltagande, mindfullness och ödmjukhet. Den 
andra aspekten är planeringsarbetets organisation som innefattar ömsesidig 
uppskattning och autonomi. Författarna presenterar en modell som de kallar 
Development Democratic Planning (DDP). Centralt för modellen är att den har för 
avsikt att utveckla både individuella och kollektiva mål inom organisationen, med en 
betoning på den långsiktiga processen i planeringsarbetet. Författarna belyser även 
att för att en demokratisk utveckling ska göras möjlig inom organisationen måste de 
individuella medlemmarna få möjligheter till att utveckla verksamheten genom att 
arbeta i grupp med att tänka, arbeta och ta ansvar. Det är dessa områden 
planeringsmodellen har för avsikt att utveckla, genom undervisningens 
planeringsprocess. Modellens avsikt är att utveckla och bevara en organisationskultur 
som stödjer effektivt planeringsarbete samtidigt som den kultiverar ett demokratiskt 
etos. Resultatet av denna process blir en organisation som omfamnar planering som 
en integrerad del av arbetet och omfamnar en demokratisk utövning som en nyckel 
till dess planeringsprocess. Lärarna har ett ansvar att utveckla en demokratisk 
undervisning. Genom att integrera det ansvarstagandet i planeringsarbetet kan man 
både förbättra kvalitén på planeringsarbetets resultat och förbättra välmåendet, både 
för de olika individerna inom organisationen samt för organisationen som helhet 
(a.a).  

 

3.2.3 Utbildningstraditioner 
Enligt Liberg (2010) finns det främst fyra undervisningstraditioner som den svenska 
skolan lutar sig emot, nämligen essentialism, perennialism, progressivism och 
rekonstruktivism. Traditionerna grundar sig inom filosofins sfär (Stensmo, 2007). 
Liberg (2010) menar att de val du gör som lärare lyfter fram vissa aspekter i 
förgrunden av undervisningen, medan andra aspekter hamnar i bakgrunden eller 
försvinner helt. De val läraren gör skapar en didaktisk relief och med tiden bildar de 
didaktiska relieferna undervisningstraditioner (Liberg, 2010, s. 215). Essentialismen 
kommer från ordet essens som kan översättas till det väsentliga. Denna 
undervisningsfilosofi utgår från att skolans verksamhet ska baseras på det 
vetenskapligt ärvda och prövade kunskapen, samt det moderna samhällets lagar. 
Inom traditionen betonas lärarens auktoritet och ämneskunnande. Synen på läraren är 
att denne är kunskapsförmedlare och elevsynen är att eleverna lär sig kunskap genom 
hårt arbete. Inom perennisalismens tradition baseras skolans verksamhet på 
mänsklighetens eviga frågor och människans grundläggande visdom som byggts upp 
genom klassiska verk från antiken till nutid. Traditionen lutar sig mot det beständiga 
idealet, därav står det moderna och förändringsbara i bakgrunden. Lärarsynen är att 
läraren ska vara ett föredöme beträffande klassisk bildning och förnuft. Med den 
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progressivistiska traditionen utgår skolans verksamhet till att baseras på elevens 
aktuella och framtida behov, samt dennes intressen. Elevsynen är att det är elevens 
helhetsbild som tänkande, kännande och en handlande varelse som står i fokus. 
Undervisningen ska bygga på elevvalda projekt och experiment. Varav 
undervisningen syftar till att eleverna ska få erfarenheter direkt från verklighetens 
natur och samhälle, snarare än att undervisningen kommer i andra hand genom 
böcker och lärarens berättelser. Läraren ska enligt denna filosofi stimulera och 
vägleda elevernas målinriktade aktiviteter. Den rekonstruktionistiska traditionen 
innebär att skolan baseras på kultur- och samhällskritik. Det vars syfte är att 
identifiera samtidens kulturella och sociala problem, som exempelvis kan handla om 
demokrati, etnicitet och jämlikhet. Vilket i praktiken innebär att skolan arbetar för 
förändring/förbättring av samtida kulturer och samhällen. Skolan blir i det avseendet 
framtidsinriktad och visionär. Undervisningen inom denna tradition karaktäriseras av 
projektarbeten och temastudier (Stensmo, 2007, s. 238-248).  
 

3.3 Studiens utgångspunkter för applicering av den 
teoretiska ansatsen 

Som nämnts tidigare kan den teoretiska ansatsen delas upp i tre kategorier: 
läraryrket, planeringsarbetet och utbildningstraditioner. I den första kategorin finns 
Hargreaves (1998) teorier till grund för att belysa läraryrkets komplexitet med 
begreppen professionalisering och intensifiering, samt Hargreaves och Fullans 
(2013) teorier om professionellt kapital inom läraryrket. I denna studie undersöks 
gymnasielärares upplevelser av planeringsarbetet som ett fenomen. Inbegripet i 
planeringsarbetet är lärarnas arbete i en vidare bemärkelse, eftersom det visar 
tendenser till att påverka planeringsarbetet. Därav är Hargreaves (1998), samt 
Hargreaves och Fullans (2013) teorier om läraryrket intressanta att applicera på 
planeringsarbetet som ett fenomen.  
 

I den andra kategorin belyses planeringsarbetet som ett fenomen i undervisningen 
genom tre vetenskapliga artiklar skrivna av Wolcott (1994); McCutcheon (1980); 
Hess, Johnson och Reynolds (2014). Författarna till dessa vetenskapliga artiklar 
använder sig av ett antal olika begrepp som kommer att användas i denna studies 
diskussion för att resonera kring lärares inställning till didaktiska aspekter i 
planeringsarbetets process. De begrepp som bland annat kommer att diskuteras är 
Wolcotts (1994) begrepp knowing-in-action och partnerskapsplanering, 
McCutheons (1980) begrepp the grocery store list och mental dialog, samt Hess, 
Johnson och Reynolds (2014) modell om planeringsarbetets ledarskap och 
organisation för att nå fram till en demokratisk undervisningsprocess för både lärare 
och elever. Även begreppen som behandlas i bakgrundens begreppsdefinition 
kommer att behandlas i detta avsnitt, nämligen didaktiska aspekter och 
planeringsarbetets dimensioner. De didaktiska aspekterna kommer att belysas genom 
Pettersen (2008) och Laursens (2005) teser om didaktikens språk och 
begreppsanvändning. Medan planeringsarbetets dimensioner kommer att belysas 
genom Uljens (1997) teorier om planeringsarbetets nivåer.  

 
I den teoretiska ansatsens tredje kategori belyses utbildningstraditioner sett utifrån 
Libergs (2010) och Stensmos (2007) teorier. Genom Stensmos (2007) teorier ges det 
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en inblick i fyra olika undervisningstraditioner; essentialism, perennialism, 
progressivism och rekonstruktivism. Varav Libergs (2010) begrepp om en didaktisk 
relief kommer att belysas i diskussionen genom att resonera kring vilka 
utbildningstraditioner som kommer till uttryck i de intervjuade lärarnas 
planeringsarbete. 
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4 METOD 
I metoden behandlas undersökningens vetenskapliga förhållningssätt, den valda 
metoden för införskaffandet av empiri, urval, etiska överväganden, en redogörelse 
om genomförandet av metoden, beskrivning av databearbetningen, samt en 
metoddiskussion.   

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Studien antar ett hermeneutiskt förhållningssätt. Runa Patel och Bo Davidson (2011) 
menar att den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 
förförståelse. Därav är det av relevans att ge en inblick om min förförståelse till 
forskningsobjektet, i egenskap av författare till denna studie. Jag studerar till att bli 
gymnasielärare inom ämnet historia och har varit ute på verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) ett antal gånger inom historieämnet. Under de perioder jag har 
gjort VFU har jag observerat lärarnas arbete och lagt märke till att de är väldigt 
skickliga på att planera sin undervisning. Deras arbete har gett mig en inblick i 
planeringsarbetets dimensioner. Även min teoretiska utbildning på lärarprogramet 
har gett mig kunskap inom didaktikens områdesfält.  

 
Patel och Davidson (2011, s. 28-30, 106) berättar att hermeneutik betyder på ett 
ungefär tolkningslära och används av många forskare inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskap för att forma grundläggande tankegångar för att försöka förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Det vetenskapliga 
förhållningssättet studerar forskningsobjektet utifrån en holistisk uppfattning, vilket 
innebär att forskaren ställer helheten i relation till delarna. Detta kan komma till 
uttryck exempelvis när forskaren tolkar en utskriven intervju. Då försöker forskaren 
se helheten av intervjun, för att sedan läsa olika delar av texten och för att därefter få 
en förståelse av dessa. Det hermenutiska förhållningssättet beskrivs oftast som ett 
kvalitativt system för att förstå och tolka, varav forskarollen är öppen, subjektiv och 
engagerad. Som forskningsprocess beskrivs den kvalitativa undersökningen som helt 
unik på så vis att det inte går att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa 
validiteten (a.a.). Patel och Davidsons (2011) beskrivning av det hermenutiska 
förhållningssättet kommer till uttryck i att denna studie genom att studien har för 
avsikt att genom ett kvalitativt system förstå och tolka gymnasielärares 
planeringsarbete som ett fenomen, därav vidtar denna studie en kvalitativ metod. 
Eftersom forskningsprocessen för kvalitativa undersökningar beskrivs som unik så 
kommer metodens tillvägagångssätt noga redogöras för. Denna studies mall för 
metoden utformats av författaren till denna studie, vilket gör den unik och personlig i 
sin form. Uppsatsen visar tendenser till att ha ett induktivt förhållningssätt mellan 
empiri och teori (Patel & Davidson, 2011). Det innebär att studiens empiri har fått 
företräde framför teorin. Insamladet av empirin genomfördes med viss 
bakgrundskunskap för att därefter styrkas upp med teori. Detta har påverkat 
bakgrundskapitlets utformning som har blivit justerat och utökat efter insamlandet av 
empirin. 
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4.2 Intervju  
För att samla in empiri till undersökningen användes metoden av kvalitativa öppna 
intervjuer. Metoden avsågs vara lämplig för studien eftersom studien avser att 
undersöka gymnasielärares upplevelser till planeringsarbetet som arbetsuppgift, för 
att därefter nå fram till att förstå lärarnas attityder till planeringsarbetet som ett 
fenomen. Metoden att intervjua gymnasielärare i kvalitativa öppna intervjuer föreföll 
vara bra för uppsatsens relevans för att kunna få en förståelse för de djupare 
tankegångarna och upplevelserna som formger lärarnas planeringsarbete. Enligt 
Annika Lantz (2013 s. 61, 81) karaktäriseras en öppen intervju av att den syftar till 
att förstå meningen med fenomen i relation till intervjupersonens livsvärden och 
sammanhang. Den karaktäriseras även av att den är fokuserad på bestämda teman, 
samt att den är öppen för flertydigheter och förändringar. Utgångspunkten i den 
öppna intervjuformen är den förförståelse man själv har utifrån vetenskaplig disciplin 
som ger ett perspektiv på hur ett visst fenomen kan förstås (a.a.). Lantz (2013) teorier 
om öppna intervjuer har tillämpats på denna studie genom att intervjuerna var 
ostrukturerade. Intervjuerna var öppna för flertydigheter och förändringar i det som 
respondenterna sa. Gymnasielärarna hade möjlighet till att själva beskriva, med egna 
ord, planeringsarbetet som ett fenomen, vilket kunde medföra att intervjuerna antog 
olika innehållsmässiga inriktningar. Lantz (2013) menar att öppna intervjuer 
karaktäriseras av bestämda teman. Denna studie har tillämpat det genom att ha ett 
övergripande tema för intervjuerna. Det övergripande temat var gymnasielärares 
planeringsarbete i ämnet historia, sett utifrån ljuset med didaktiken som 
vetenskaplig disciplin. För att få en förståelse av lärarnas upplevelser och attityder 
till planeringsarbetet formulerades små teman i form av frågeområden för 
intervjuerna som avsåg ge en lagom ostrukturerad inramning av det stora 
temaområdet. Frågeområdena är: inställning till planeringsprocessen, upplevelse av 
planeringsarbetet och attityd till planeringsprocessen. De frågeområden som 
strukturerades upp i form av frågor avsåg ge en bild av lärarnas förhållande till och 
upplevelse av planeringsarbetets process. Som förberedelse för intervjuerna 
formulerades en intervjuplan (se bilaga 1 och 2). Lantz (2013) förklarar att en 
intervjuplan är en skriftlig förteckning över intervjuns frågeområden som ordnas i 
den följd som frågorna ska ställas under intervjun. En öppen intervjuform är mindre 
strukturerad. När intervjun är öppen till sin karaktär är det inte meningsfullt att skriva 
ner precisa frågor, utan frågorna kommer att under intervjuns gång formuleras 
språkligt beroende på intervjupersonens föregående svar (Lantz, 2013, s. 70, 81). 
Intervjuplanen innehåller fem frågor. Frågornas utformning avsågs vara öppna för 
flertydigheter för att få inblick i gymnasielärarnas grundbetingelser för 
planeringsarbetet som ett fenomen.  
 

4.3 Urval  
Undersökningens urval begränsades genom det medvetna valet av att se till 
gymnasielärares upplevelser av och attityder till planeringsarbetet. För att avgränsa 
undersökningen ytterligare valdes gymnasielärare som undervisar i ämnet historia. I 
urvalets avvägning stod det mellan att undersöka gymnasielärares eller 
grundskolelärares upplevelser och attityder. Eftersom jag, studiens författare, 
studerar till att bli både gymnasielärare och grundskolelärare i år 7-9 upplevdes båda 
utbildningsstadierna intressanta och relevanta. Men eftersom jag hade kontakt med 
ett antal gymnasielärare som undervisar i ämnet historia, valdes det därav att 
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undersöka gymnasielärares upplevelser och attityder. I undersökningen intervjuades 
fyra gymnasielärare. För att ge validitet till studien valdes så många respondenter 
som ansågs nödvändiga för att uppfylla en mättnadsgrad inom studien. Patel och 
Davidson (2011, s. 106) menar att för att undersökningens datainsamling ska ha god 
validitet betyder det att forskaren måste skaffa underlag för att göra en trovärdig 
tolkning av den studerades livsvärld. I studien gjordes även ett medvetet geografiskt 
urval av gymnasielärare som undervisar i samma stad, eftersom det delvis underlättar 
studiens genomförande beträffande transportsträckor. De omedvetna urval som 
gjordes i studien, som kan har påverkat och berikat studien är de intervjuade lärarnas 
kön och erfarenhet. I studien intervjuas två kvinnor och två män, ett val som 
tillskriver studien en viss jämställdhet. Alla gymnasielärare som tillfrågades att 
medverka i studien hade jag som författare till studien haft kontakt med sedan 
tidigare. Men det valet av kön var som sagt inte medvetet, eftersom det i studien 
tillfrågades tre kvinnor och två män om de ville delta som respondenter i denna 
studie. Varav två kvinnor och två män svarade att de ville delta som respondenter. 
Om de som tillfrågades inte hade velat delta så hade andra gymnasielärare tillfrågats 
om att delta i studien, och då kanske studiens könsfördelning sett ut på ett 
annorlunda vis. Urvalet av lärarnas erfarenhet i yrket är något som har påverkat 
studiens resultat. Tre lärare har över 10 års erfarenhet av läraryrket och en lärare har 
under 10 års erfarenhet av yrket. Lärarnas yrkeserfarenhet tenderar att påverka deras 
redogörelse för upplevelserna av och attityderna till planeringsarbetet.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Patel och Davidson (2011, s. 62-65) menar att vid genomförandet av en 
undersökning bör forskaren ta ansvar för att undersökningen sker på ett etiskt korrekt 
sätt. Det innebär att forskaren gör en etisk prövning av undersökningen så att 
undersökningen lever upp till de etiska krav som berör uppsatsarbeten och forskning 
(a.a.). Vetenskapsrådet har utformat etikregler som berör humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. De har sammanställt fyra allmänna huvudkrav, 
varav varje krav specificeras ytterligare i ett antal regler, som varje forskare har ett 
ansvar för att reflektera kring. De fyra huvudkraven är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
består av det allmänna kravet att forskaren ska informera om forskningens syfte till 
de som är berörda av undersökningen. Enligt samtyckeskravet har de som medverkar 
i undersökningen själva rätt att bestämma över sin medverkan. Reglerna för 
informationskrav och samtyckeskrav är beroende av undersökningens karaktär. Om 
undersökningen bygger på en aktiv insats av deltagarna ska samtycke alltid inhämtas. 
Deltagare som deltar på ett aktivt sätt i en studie, genom exempelvis intervju, har rätt 
till att avbryta sin medverkan när denne respondent så önskar, exempelvis mitt under 
en intervju. Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav belyser att alla uppgifter om de 
personer som deltar i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet, samt 
ska personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Enligt 
nyttjandekravet får den insamlade empirin om enskilda personer endast användas för 
forskningsändamål (a.a.). Samtliga av Vetenskapsrådets huvudkrav togs i beaktande i 
denna studie. Kraven påverkade studiens utformning på följande sätt. Samtliga fyra 
gymnasielärare som intervjuades i denna uppsats blev informerade om 
undersökningens syfte. Lärarna som tillfrågades om en intervju hade valet att 
acceptera eller tacka nej till intervjun. De hade även möjlighet till att avbryta 
intervjun om de ångrade sig och inte ville medverka i undersökningen. I 
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undersökningen är de fyra respondenterna anonyma och har fått pseudonyma eller 
fiktiva namn, vilket bidra till att dölja deras identitet i undersökningen. Deras namn i 
denna studie är Annelie, Björn, Carola och Daniel. Undersökningens insamlade 
empiri om respondenterna nyttjas endast till forskningsändamål för denna studie.  
 

4.5 Genomförande 
Inledningsvis vid genomförandet kontaktades fem gymnasielärare per mejl med en 
förfrågan om de ville delta i en intervju till ett examensarbete som handlar om lärares 
planeringsarbete i ämnet historia. Av de fem tillfrågade lärarna svarade fyra tillbaka 
per mejl, och de gav en positiv respons till att de ville vara med i undersökningen. 
Därefter gjordes det upp planer för tid och plats som passade lärarna. Vid val av plats 
valdes den plats som respondenterna kände sig bekväma med. Eftersom 
respondenterna blev intervjuade i egenskap av sin lärarroll föll det sig naturligt att 
intervjua dem på deras arbetsplats. Att intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplats 
kan även ha påverkat lärarnas redogörelser under intervjuerna, på så vis att deras 
tankegångar möjligtvis lättare kunde kopplas till deras beskrivning av arbetet.   
 

Den första intervjun ägde rum på eftermiddagen den 20 november 2014 med läraren 
som i denna undersökning har fått det fiktiva namnet Annelie. Intervjun utfördes i 
samhällsintuitionens lokal på den skolan gymnasieläraren arbetar. Lokalen var inredd 
med ett stort konferensbord med tillhörande stolar och väggarna var klädda med 
böcker. Vi placerade oss vid bordets ena gavel, med stolarna lite snett vinklade mot 
varandra. Lokalen gav möjlighet till avskildhet under intervjun. Det ledde till att inga 
yttre faktorer påverkade intervjun i forma av avbrott eller distraherande moment. 
Enligt Lantz (2013) är det betydelsefullt att se till samspelet mellan respondent och 
intervjuare under intervjutillfället. En lugn och trygg miljö kan bidra till ett gott 
samspel. Intervjun spelades in med ljudupptagning via en MP3-spelare som befann 
sig på bordet mellan mig och respondenten. Intervjuns ljudupptagning fick en bra 
inspelning. Intervjun varade cirka 22 minuter. Den första intervjun gav erfarenhet om 
intervjuplanens utformning. Den första frågan i intervjuplanen uformades till att bli 
relativt strukturerad. Nämligen frågan om vad läraren tyckte karaktäriserade 
planeringsarbetet. Frågan ombads att bli besvarad genom att säga fem ord eller 
begrepp som respondenten tyckte karaktäriserar planeringsarbetet i ämnet historia. 
Vid den första intervjun med Annelie var den frågan placerad först i intervjuplanen. 
För idén var att den kunde ge en lämplig ingång till intervjun, på så vis att de ord 
som beskrev planeringsarbetet inledningsvis kunde det återkommas till under 
intervjun. Annelie ansåg att det var svårt att besvara den frågan i början av intervjun, 
så inför den andra intervjun ändrades placeringen på frågorna för att ge möjlighet till 
en bättre ingång i de andra intervjuerna.  

 
Den andra intervjun ägde rum på förmiddagen den 26 november 2014. Då 
intervjuades gymnasieläraren som i denna studie har fått det fiktiva namnet Björn 
som undervisar i historia. Intervjun ägde rum i hans arbetsrum. Det var inrett med två 
skrivbord med tillhörande arbetsstolar stående bredvid varandra, samt bokhyllor. 
Under intervjun satt vi på varsin arbetsstol riktade mot varandra. MP3-spelaren som 
spelade in intervjuns ljudupptagning låg på skrivbordet närmast respondenten för att 
få en bra ljudupptagning av respondentens redogörelser.  Under intervjun satt vi 
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relativt avskilt, endast i inledningsvis och avslutningsvis av intervjun blev intervjun 
avbruten av en lärare och en elev. Eftersom avbrottet skedde inledningsvis och 
avslutningsvis av intervjun så kom det inte att få någon betydande effekt för 
intervjun. Den inspelade intervjun tog cirka 23 minuter. Den tredje intervjun skedde 
strax efter lunchtid den 27 november 2014 med gymnasieläraren som i studien fått 
det fiktiva namnet Carola. Intervjun utfördes på hennes arbetsrum. Arbetsrummet var 
inrett med två skrivbord stående mitt emot varandra. Carola satt vid ena skrivbordet 
och jag vid det andra skrivbordet. Mellan oss i de båda skrivbordens ytterkant låg 
MP3-spelaren som spelade in intervjun. Vi satt ostörda på Carolas arbetsrum under 
hela intervjun. På grund av omständigheter blev denna intervju något kortare. Den 
inspelade intervjun tog cirka 16 minuter. Den fjärde intervjun ägde rum på 
eftermiddagen den 3 december 2014. Då intervjuades gymnasieläraren som i denna 
studie fått det fiktiva namnet Daniel. Intervjun ägde rum i hans arbetsrum som han 
delar med en lärarkollega som vid något tillfälle kom in för att hämta eller lämna 
något, men intervjun stördes inte. Arbetsrummet var inrett med två ”L-formade” 
skrivbord som svängde ut från väggen. Daniels skrivbord svängde ut i rummet, 
medan kollegans skrivbord svängde längs med den fönsterbeprydda väggen. Under 
intervjun lånade jag kollegans arbetsstol, och så delade vi på Daniels skrivbord som 
var mitt emellan oss tillsammans med MP3-spelaren under intervjun. Den inspelade 
intervjun tog cirka 31 minuter.  

4.6 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in med ljudupptagning på en MP3-spelare. Därefter 
transkriberades dem. Det skedde genom att ljudfilerna från intervjuerna fördes över 
till en dator, där ljudfilerna lyssnades igenom flera gånger för att därefter skrivas ner 
på datorn. Genom att lyssna flera gånger på ljudfilerna kunde en noggrann och 
utförlig redogörelse för vad som sades under intervjuerna nedtecknas. Redan i 
transkriberingsprocessen fick respondenterna initialerna för sina fiktiva namn, 
nämligen A, B, C och D. Vid val av de fiktiva namnen valdes det att respondenternas 
kön och ungefärliga generationstillhörighet skulle göras synlig. Det valet gjordes för 
det ansågs ge studien fakta som kunde berika studien, dels på grund av det berikar 
studien med en viss jämställdhet och dels på grund av att generationstillhörigheten 
kan i viss bemärkelse anspela på respondenternas yrkeserfarenhet. Patel och 
Davidson (2011) menar att i transkriptionsprocessen sker en, mer eller mindre, 
påverkan på underlaget för analysen. De menar att talspråk och skriftspråk inte är 
samma sak. Det är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar 
över de val som görs i hanteringen av informationen, samt hur detta kan påverka 
analysen (a.a. 2011). Patel och Davidsons (2011) råd om transkriberingsprocessen 
har påverkat denna studie. I transkriptionsprocessen skrevs de intervjuades talspråk 
ner, samt blev det dokumenterat skratt, fniss, viskningar, harklingar och hostljud för 
att få en mer nyanserad bild av det som de intervjuade personerna uttryckte. Även 
ord som respondenterna betonade i intervjun fick i transkriberingen versaler. I 
resultatredovisningens citatavsnitt har versalerna ändrats till att vara kursiva istället 
för att påvisa betoningar av det som respondenterna sa. Transkriberingens 
utskrivning gav ett skriftligt material att bearbeta. Den första intervjun gav ett 
skriftligt material på åtta sidor i normalt radavstånd och teckenstorlek 12 i Times 
New Roman. Den andra intervjun gav ett material på cirka sex sidor. Den tredje 
intervjun gav ett material på cirka fem sidor och den fjärde intervjun gav ett material 
på tio sidor. Det transkriberade materialet bildade underlaget för analys. 
Bearbetningen av data inspirerades av en fenomenologisk analys som verktyg. Enligt 
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Patel och Davidson (2011) delas den fenomenologiska analysen in i fyra faser. I den 
första fasen bekanta man sig med data och etablera ett helhetsintryck. Därefter i den 
andra fasen uppmärksammar man likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna. 
Det leder fram till den tredje fasen där man kategoriserar uppfattningar i 
beskrivningskategorier. Vilket avslutas med den fjärde fasen som tar sig an att 
studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidson, 2011, s. 
33). Patel och Davidsons (2011) beskrivning av den fenomenologiska analysen 
användes på denna studie genom att först få en överblick av materialet och bilda ett 
helhetsintryck. I helhetsintrycket uppmärksammades kategorier, och i kategorierna 
uppmärksammades likheter och skillnader i lärarnas upplevelser av och attityder till 
planeringsarbetet. Till övervägande del fanns det likheter i deras redogörelser om 
planeringsarbetet. Kategorierna som bildades är följande: planeringsarbetets 
dimension som handlar om planeringsarbetets förhållande till andra delar av 
läraryrket, erfarenhet inom läraryrket, planeringsarbetets motpoler som bland annat 
kom till uttryck i form av synvinklarna tid och kreativitet. Det bildades även 
kategorier igenom att det framkom ett mönster av att lärarna talade om 
planeringsarbetets process i ordalag av tre stadier, nämligen helhetsplanering, 
momentplanering och lektionsplanering. Inom dessa kategorier uppmärksammade ett 
antal lärare olika didaktiska aspekter och faktorer som formar deras planeringsarbete. 
Avslutningsvis överblickades det transkriberade materialet för att analysera hur 
lärarna beskriver historieämnet, lärarrollen och eleven i redogörelsen om 
planeringsarbetet. Den underliggande strukturen kring planeringsarbetets kategorier 
diskuteras i diskussionen.  

 

4.7 Metoddiskussion 
Det valda vetenskapliga förhållningssättet för undersökningen, med hermenutiken, 
kändes naturlig för undersökningens utformning eftersom det är centralt inom 
hermenutiken med tolkningsläran (Patel & Davidson, 2011). I studien analyseras och 
tolkas fyra gymnasielärares intervjuer som kretsar kring temat planeringsarbetet i 
ämnet historia. I analysarbetets databearbetning användes som inspiration en 
fenomenologisk analys för att bearbeta empirin som samlades in med hjälp av 
intervjuer som metod. Den fenomenologiska analysen valdes för att studien betraktar 
planeringsarbetet som ett fenomen inom lärarprofessionen. Det första steget i den 
fenomenologiska analysen påminner om den holistiska tankegången att se till 
helheten och delarna av empirin. Därav ställdes planeringsarbetets helhet som ett 
fenomen inom undervisningen i relation till de delar som framkom av intervjuerna.  
 

Intervjuformen var öppen, kvalitativ och relativt ostrukturerad av sin karaktär. Därav 
tillkom det aspekter i lärarnas redogörelse som behövdes byggas upp med hjälp av 
teori, som exempelvis begreppen tid och kreativitet inom planeringsarbetet. 
Uppsatsen tenderar därför att tillämpa ett induktivt förhållningssätt mellan empiri 
och teori (Patel & Davidson, 2011). Det induktiva förhållningssättet har påverkat 
bakgrundskapitlets utformning som har blivit justerat och utökat efter intervjuernas 
genomförande. Studien är kvalitativ i sin utformning, därav efterstävar den inte en 
kvantitet av att genomföra många intervjuer. Att det blev fyra intevjuer var något 
som bestämdes under arbetsprocessens gång. Efter att den fjärde intervjun hade 
fullbodats fanns det en mättnadsgrad i empirin för undersökningens empiri skulle 
kunna analyseras. 
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I studien har planeringsarbetet som ett fenomen undersökts som upplevelse bland 
fyra gymnasielärare för att få inblick i deras upplevelser och attityder till 
planeringsarbetet. Som metod valdes att intervjua fyra gymnasielärare, vilket ansågs 
ge en djupare förståelse av lärarnas upplevelser av och attityder till planeringsarbetet. 
Intervjuerna planerades genom att skriva en intervjuplan (se bilaga 1). I 
intervjuplanen utformades ett antal frågor som avsågs fånga upp gymnasielärarnas 
upplevelser och attityder till planeringsarbetet. För att stärka studiens valididet 
gjordes en struktur för temaområdet planeringsarbetet för att se till att studiens 
frågeställningar blev besvarade. Intervjuplanen strukturerades upp i fem 
frågeområden som syftade till att ge en djupare förståelse om respondenternas 
inställning, upplevelse och attityd till planeringsarbetet betraktat som en process. 
Frågorna fick efter den första intervjun en annan disposition. Den första frågan i 
intervjuplanen placerades istället sist i intervjuplanen (se bilaga 2). Ändringen tros 
inte har fått någon större inverkan på resultatredovisningen, mer än det att 
respondenterna troligtvis bättre kunde besvara frågan när den placerades i den 
avslutande delen av intervjun.  Intervjufrågorna utformades för att få en så stor bredd 
som möjligt till att förstå planeringsarbetet som fenomen i lärarnas livsvärld och 
sammanhang, vilket kvalitativa öppna intervjuer syftar till (Lantz, 2013). I viss 
bemärkelse var en av frågorna mer strukturerad än de övriga frågorna. Det var den 
frågan där lärarna ombads att säga fem ord för att beskriva de karaktäriska dragen för 
planeringsarbetet. De första orden var relativt lätta att finna för lärarna, men det 
fjärde och femte ordet var svårt för i princip alla fyra lärarna att komma på, vilket 
innebar att lärarna fick tänka till lite extra. Intervjuernas genomförande genomfördes 
på ett önskvärt sätt. Förutom en intervju som blev något kort. Men det var uppskattat 
från min sida att intervjun ändå blev utförd. I studiens genomförande har 
Vetenskapsrådets forskningsetiska överväganden begrundats. Bland annat har det 
kommit till uttryck genom konfidentialitetskravet. I studien har respondenterna fått 
pseudonyma eller fiktiva namn i ett tidigt skede. Redan i transkriberingsprocessen 
användes de fiktiva namnens initialer för att det inte skulle ges någon antydan om 
vilka gymnasielärarna är som medverkar i studien. Undersökningen ger ingen, och 
strävar inte heller efter att ge en stor generell bild av lärares relation i form av 
upplevelser och attityder till planeringsarbetet. Utan denna undersökning avser 
belysa planeringsarbetet som ett fenomen för att lyfta fram tankar kring lärares 
upplevelse och attityd till planeringsarbetet för att ge en inblick om hur det kan 
beskrivas i en viss kontext. 
 

Urvalet av att intervjua lärare som undervisar på gymnasiet påverkade 
undersökningens utfall liksom att undersöka lärare som undervisar i ämnet historia. I 
studiens inledande fas avvägdes om studien skulle undersökas inom grundskolans 
eller gymnasieskolans kontext. Valt föll på gymnasieskolan. Om undersökningen 
hade varit inriktad på lärare som undervisar i grundskolan eller om undersökningen 
hade varit inriktad på något annat undervisningsämne så kanske undersökningen 
hade fått helt annan empiri att undersöka som hade bidragit till andra resultat och 
analyser. Geografin för studien valdes till den plats uppsatsens författare har sin 
hemvist. Det urvalet som har beskrivits ovan var medvetna val, men under studiens 
gång har även omedvetna val uppdagats, val i form av kön och yrkeserfarenhet. 
Dessa omedvetna val anser jag har berikat studien. Urvalet med att intervjua lika 
många kvinnliga som manliga lärare har berikat studien med en viss jämställdhet. 
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Samt urvalet om gymnasielärarnas yrkeserfarenhet kom att få en större påverkan på 
resultatbeskrivningen än vad som kunde förutspås. Om lärarefarenheten hade 
uppmärksammats tidigare i studiens utformning av metoden skulle studien kunna ha 
formats till att belysa yrkeserfarenheten inverkan på planeringsarbetet ännu mer. För 
framtida studier inom ämnet vore det intressant att göra en undersökning där lärarnas 
planeringsarbete inriktar sig mer specifikt på lärares erfarenhet i läraryrket genom att 
välja ett antal lärare som har varit yrkesverksamma i ca 20 år och ett antal lärare som 
har varit yrkesverksamma i ca 5 år. En sådan undersökning kan troligtvis uttrycka 
ännu mer än vad denna studie gör om hur man tänker och agerar olika i yrket 
beroende på hur lång erfarenhet man har.  
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5 RESULTAT 
I resultatet presenteras de tolkningar och analyser som har gjorts av de fyra 
gymnasielärarnas intervjuer om planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia. 
Deras berättelser och skildringar har bildats till kategorier som står i relation till 
uppsatsens frågeställningar. Resultatredovisningen presenteras i löpande text med 
exakta citat som stödjer texten. I citaten är vissa ord kursiverade. De kursiverade 
orden ger uttryck för de ord gymnasielärarna verbalt betonade under intervjuerna, 
vilket ger en bild av intervjuernas accentuering.  
 

5.1 Lärarnas upplevelser av planeringsarbetet  
För att kunna besvara uppsatsens första frågeställning kommer följande text reda ut 
hur lärarna upplever planeringsarbetet. Samtliga fyra gymnasielärare fick frågan vad 
de tyckte karaktärisera planeringsarbetet i ämnet historia, genom att uttrycka de 
karaktäristiska dragen med hjälp av fem ord eller begrepp. Deras spontana tankar ger 
en överblickbar bild av deras upplevelser av planeringsarbetet. Annelie svarar: ”det 
ska gå snabbt”, ”mycket rutin”, ”mindre tid”, ”kreativ” och ”helhetstänk”. Björn 
säger att planeringsarbetet karaktäriseras av att det är: ”lustfyllt”, ”mentalt 
ansträngande”, ”komplicerat”, ”kravfyllt” och ”stressreducerande”. Carola delger 
orden: ”tidsbrist”, ”inspirerande”, ”roligt”, ”krävande” och ”stimulerande”. Daniel 
framlägger: ”syfte”, ”process”, ”tid”, ”disposition” och ”framgång i yrkesrollen”. 
Dessa ord som lärarna beskriver som karaktäristiska drag av planeringsarbetet 
kommer det att återkopplas till i den följande resultatredovisningen. Lärarnas 
upplevelser av planeringsarbetet belyses utifrån kategorierna planeringsarbetets 
dimensioner, erfarenhet och planeringsarbetets motpoler som lyfter fram aspekterna 
tid och kreativitet.   

 

5.1.1 Planeringsarbetets dimension  
Lärarna berättar om att yrket innefattar många olika arbetsområden. 
Planeringsarbetet är ett område som anses vara väldigt betydelsefullt bland lärarna, 
men den arbetsuppgiften kanske inte alltid får lika mycket uppmärksamhet som 
andra arbetsuppgifter får, som exempelvis efterarbetet (med rättning av uppgifter, 
bedömning och betygssättning) och alla administrativa uppgifter som tar mycket tid 
och uppmärksamhet, menar lärarna. Hur många elever man undervisar anses också 
relevant för planeringsarbetets dimension. Anneli uttryckte sig på följande sätt om 
planeringsarbetet:  

Så har jag varje vecka sådär 220 elever som jag ska sköta liksom… och det tar 
jättemycket tid!... å hålla koll på alla dessa elever. [---] Då får man minimera 
planeringen för att man ska hinna efterarbeta. [---] Det blir ju så då när man har 
så många elever. Och sen allt det andra! Aa… liksom administrativa uppgifter… 
å skriva mejl, å protokoll, och liksom sånt (Annelie).  

 

Annelie menar att eftersom hon har många elever att undervisa måste hon därför 
minimera planeringsarbetet för att i stället kunna lägga fokus på att hinna efterarbeta. 
Planeringsarbetet verkar inte få så stort fokus som andra arbetsuppgifter får inom 
läraryrket. Det är en central arbetsuppgift, men det verkar inte vara vanligt 
förekommande att man som lärare formulerar sina tankegångar verbalt och reflektera 
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kring detta arbetsmoment. Björn uttryckte bland annat sin förundran över 
planeringsarbetets dimensioner genom att säga ”jag har nog aldrig reflekterat så jädra 
mycket över hur jag planerar egentligen”. Tankegångar om planeringsarbetet 
tenderar att få en position av förgivet tagande. Lärarna anser att planeringsarbetet bör 
få mer uppmärksamhet och mer schemalagd tid. Daniel uppmärksamma lärarnas 
yrkesprofession genom att vända sig till politikerna inom skolans område, han 
uttrycker sig på följande vis:  

Till alla utbildningsministrar, nu eller framtida, [---] satsa på lärarna, satsa på tid 
i yrkesrollen, tid till sådant som… faktiskt gynnar den pedagogiska 
verksamheten (Daniel).   

 

Daniel framlägger vidare i sin redogörelse att i planeringsarbetet sker ett 
förverkligande utav de höga pedagogiska ideal som lärare har i sitt yrke och som de 
bör få mer tid till. 

 

5.1.2 Erfarenhet 
Erfarenhet tenderar att ha en betydande effekt på lärarnas planeringsarbete. Lärarna 
som intervjuades har olika lång yrkeserfarenhet som lärare. Den gymnasielärare som 
hade minst erfarenhet av de intervjuade gymnasielärarna hade jobbat som lärare i 
cirka fem år och den som hade mest erfarenhet av de intervjuade gymnasielärarna 
hade cirka 20 års erfarenhet av yrket. Gemensamt för alla lärares resonemang var att 
erfarenhet har en betydande effekt på planeringsarbetet. Daniel illustrerar att han ser 
på yrket som ett hantverk.  

Jag tänker väldigt mycket på läraryrket som ett hantverk som att… bli en duktig 
guldsmed, för det är ömtåliga material man jobbar med som lärare, så… behöver 
man lära sig. Alltså både rent, vad ska man säga? Jag brukar… överföra det där 
på något konstigt sätt till någon slags motorik, att jag tror man lär sig att vara 
lärare och bära den rollen på något sätt. [---] Att det blir nästan liksom något 
reflexmässigt när det är förfärdigat och förfinat [---] Man kan se det på kollegor 
som har jobbat länge att dom eh… kan reagera instinktivt rätt. Där det kräver för 
mig kanske… två, två och en halv timme att bestämma mig för vad som är rätt 
att göra.  [---] Och det tror jag är någon slags lärarmotorik. [---] det tror jag kan 
påverka planeringsprocessen otroligt mycket. Har man en [---] ryggrad struktur 
till exempel det här fungerar för mig, så här arbetar jag, det här fungerar för den 
här typen av klasser… för den här typen utav upplägg. Då borde 
planeringsarbetet kunna bli mycket mera effektivt tänker man (Daniel).  

 

Daniel menar att liksom en duktig guldsmed med tiden blir skicklig på att arbeta med 
ömtåliga material så blir läraren med tiden skicklig på att arbeta med elever, som han 
ser på som ömtåliga material. Man behöver lära sig så mycket inom yrket, bland 
annat rent grundläggande hur man uttrycker sig. Daniel menar vidare att han ser på 
lärarens erfarenhet som en form av motorik. Han beskriver den som reflexmässig. 
När den är förfärdigad och förfinad så har man som lärare lärt sig att vara lärare och 
bära den rollen, och det kommer till uttryck i att man som lärare med tiden blir trygg 
i sin yrkesroll.  
 

I de andra lärarnas redogörelser för planeringsarbetet märker man att de har 
erfarenhet som de grundar sin undervisning i. När exempelvis Annelie inledningsvis 
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skulle beskriva planeringsarbetets process uttryckte hon först spontant och 
skämtsamt ”rutinplaneringsarbetet, så då tar jag en pärm” för att därefter gå över till 
allvar och framlägga ”Nämen kommer ihåg att ’det där kan jag nog göra, det passar 
nog nu, jag gör det liksom’ och så tittar man utifrån det”. Annelies exempel visar på 
att som lärare arbetar man fram ett material som man kan gå tillbaka till och använda 
vid flera tillfällen. Carola tycker att det är självklart att man som lärare har ett 
grundkapital av uppgifter, så att man har något att ta av. Hon menar att man inte bör 
behöva ”uppfinna hjulet varje dag” när man har lång erfarenhet i yrket. Däremot är 
det annorlunda då man är man är ny i läraryrket. Då måste man både läsa in sig på 
undervisningens stoffurval och hitta övningar som passar undervisningen, menar 
Carola. Men bara för att man har lång erfarenhet så betyder inte det att man som 
lärare inte vill utvecklas och förnya sig. Carola berättar att hon ständigt har ögonen 
öppna efter nytt material som kan utveckla undervisningen och hon anser att lärare 
bör få mer tid till att utveckla undervisningen.  
 

5.1.3 Planeringsarbetets motpoler 
När lärarna beskriver vad det är som karaktäriserar deras planeringsarbete för de på 
tal ord som kan beskrivas som varandras motpoler. Även i deras resonemang 
förekommer beskrivningar av motpoler inom planeringsarbetet. Motpolerna kan 
kategoriseras på följande vis: det nya (inläsning)– det gamla (rutin), kreativitet – 
vanor, roligt (stimulerande, inspirerande) – jobbigt (frustration, mentalt 
ansträngande), lustfyllt – kravfyllt, stressreducerande (när allt är planerat och färdigt 
för att undervisa) – stressigt (ska gå snabbt, mindre tid, tidsbrist). Dessa motpoler 
kommer vidare att förklaras genom två dominerande aspekter som lärarna belyste i 
intervjuerna, nämligen tiden och kreativiteten. I planeringsarbetets kreativitet finns 
glädjen. Lärarna berättar att de tycker om att planera sin undervisning. Annelie 
berättar att:  

Alltså jag tycker det är jätteroligt att planera, liksom vad man ska göra, och 
komma på saker. För det är ju där man kan vara kreativ. [---] Jag tycker att det är 
mycket roligare att planera än att efterarbeta (Annelie).  

 

Problemet är bara att planeringsarbetet vanligtvis måste gå snabbt och det väcker 
frustration. Annelie berättar vidare: 

Det är ju roligt, men det måste gå snabbt, man blir frustrerad över att man inte 
kan göra det man skulle vilja göra. [---] Så det finns en frustration inbyggd i [---] 
planeringsarbetet… för man tänker att man skulle kunna göra så mycket mer! [---
] Utveckla [---] metoder. Utveckla idéer och testa nya saker och så, men det finns 
inte tid att utforma det här liksom. Och tänka igenom, utan då blir det ju det här 
som jag sa innan att man får gå på det gamla liksom. ’Ja, men det har jag gjort 
någon gång’, eh… jag får ta det liksom (Annelie). 

 

Annelie uttrycker en längtan efter att få utveckla undervisningen genom 
planeringsarbetet. Annelie berättar att hon tycker om att vara kreativ i läraryrket 
genom att exempelvis utveckla idéer av det som hon hör i samhällsdebatten eller av 
det som hon ser på tv:n. Hon uttrycker sig om att det är roligare när planeringen 
kommer från en idé snarare än från det strukturella. Men det kan vara problematiskt 
därför det krävs mer tanke att utveckla någonting kreativt och nytt, vilket kan vara 
svårt att göra på skolan. Hon belyser det genom att säga att i arbetstiden har man 
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”inte så långa shok. Det kanske liksom är en halvtimme där eller en halvtimme där. 
Och då hinner man ju knappt sätta sig in i det!”. För att kunna tänka på helheten i 
planeringsprocessen behöver man behålla kvar tanken och tänka en längre tid utan att 
bli avbruten, därav tenderar det lätt att planeringsarbetet sker hemma där det är lugnt. 
Men konsekvensen har blivit att hennes barn inte vill bli lärare när de blir stora, och 
rent allmänt tycker familjen att hon jobbar för mycket om kvällarna.  
 

Björn belyser också planeringsarbetets motsatsförhållande till tid och kreativitet när 
han beskriver sin upplevelse av planeringsarbetet som ett fenomen.  

När man har tid så är det oerhört roligt! [---] Jo, men det är det roliga med det 
här jobbet. (Harkling) Man ska ju säga att det här med att träffa eleverna är 
fantastiskt (fniss). Jo, men det är det ju! Självklart! Eh… Ibland. [---] Dom flesta 
har ju valt gymnasielärar-jobbet för att de är intresserade av ett ämne, och att då 
få möjlighet att få sätta dig och få fördjupa dig i det ämnet, i lugn och ro, om det 
nu är lugn och ro! [---] Men ofta har du inte tiden och då blir det stress (suck) 
och krav, och otillfredsställelse (Björn).  

 

För det mesta är planeringsarbetet väldigt lustfullt. Men oftast finns inte tiden och då 
skapar det stress, krav och otillfredsställelse. Tiden är en avgörande aspekt för 
samtliga lärare i deras yrkesprofession. Tidsaspekten finns med som en i många fall 
ovälkommen följeslagare genom hela planeringsarbetet när arbetet karaktäriseras av 
tidsbrist och när man som lärare har mindre tid till sitt förfogande. Däremot, menar 
Björn, att när allt i planeringen faller på plats och man har en undervisning som är 
planerad och allt flyter på som det ska så skapar det en stressreducerande effekt.  
Carolas upplevelser av planeringsarbetet är inne på samma spår som Annelies och 
Björns upplevelser av planeringsarbetet. Carola delger sin upplevelse av 
planeringsarbetet på följande vis: 

Jag tycker det är kul att planera. Men alltså om man inte känner att man är 
jättestressad. [---] Så tycker jag att det är… det är ju det som är roligt! Det är ju 
mycket roligare att planera än att efterarbeta. Sen kan man ju tycka att 
historieproven inte är jättetråkigt att rätta, men… Nä! Planeringsarbetet är… det 
är roligt! Genomförandet är givetvis allra roligast [---]. När man märker att man 
når eleverna. Men ska man ha en bra upplevelse av genomförandet då kräver det 
att man har planerat… bra. Det här att kunna leta och hitta en ny infallsvinkel 
själv som man inte har tänkt på tidigare eller… Ah! Det är kul! [---] Inläsning 
och konstruktion av uppgift [---] jag tycker det är kul (Carola). 

 

Daniel upplever planeringsarbetet som nödvändigt, och belyser att det ger lärare 
perspektiv på hur en process förlöper. Liksom de andra lärarna som intervjuades 
redogör Daniel för ett samband i planeringsarbetets motpoler om tid och kreativitet. 
Han belyser planeringsarbetets tidsaspekt genom att framlägga följande:  

Idéer till exempel det är något som kan vara ganska tidskrävande… [---] jag tror 
att alla lärare vill utvecklas. Alla lärare vill bli bättre. [---] Och om… man… fick 
ännu mer tid till det så tror jag att vi skulle se en kvalitetshöjning på den 
undervisning som faktiskt sker. [---] Jag tror till och med att man skulle kunna gå 
så långt som att man skulle kunna… ehm… inte för att det är meningen men om 
man nu ska välja… eh… (host) skära ner något på elevernas undervisningstid till 
förmån för goda förberedelser för lärare (Daniel).  
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Även Annelie anser att man som lärare bör få mer tid till planeringen. Men var ska 
man ta tiden ifrån, funderar hon. ”Färre lektioner kanske”, resonerar hon högt. Det 
var samma tanke som Daniel var inne på. Annelie tror att mer tid till 
planeringsarbetet kan skapa en mer individanpassad undervisning för eleverna. 
Nedanför presenteras en modell som visualisera de faktorer som lärarna beskriver 
påverkar deras upplevelser av planeringsarbetet i undervisningsämnet historia. De 
delar som påverkar lärarnas upplevelser av planeringsarbetet är kreativiteten, som 
står för det lustfyllda och roliga inom planeringsarbetet, tiden som är en 
genomsyrande faktor i flertalet avväganden och erfarenheten som utvecklas desto 
mer tiden går inom yrket. Kreativiteten, tiden och erfarenheten visar även tendenser 
till att bli påverkade av varandra. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figur 1. En modell som beskriver faktorer som påverkar gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet. Modellen är 
skapad av Ulrika Wirén.  

 

5.1.4 Sammanfattning 
Gymnasielärarna beskriver planeringsarbetet som en del av alla de arbetsuppgifter de 
har. I intervjuerna med några av gymnasielärarna framgår det tendenser om att 
planeringsarbetet inte får samma uppmärksamhet som många andra arbetsuppgifter 
får. En dimension som påverkar planeringsarbetet är hur många elever läraren 
undervisar. Om man som lärare undervisar många elever får man lägga större fokus 
på efterarbetet med bedömning och betygsättning, i stället för planeringsarbetet, för 
att hinna med att fullgöra sitt uppdrag. Som en del av planeringsarbetets dimension 
finns önskan bland lärarna om mer tid för att fullgöra det höga pedagogiska ideal 
lärare har. Lärarnas upplevelser av planeringsarbetet kopplas till lärarnas 
yrkesmässiga erfarenhet. Det är beroende av förhållandet till hur många år man har 
arbetat som lärare och därav hur mycket erfarenhet man har som man kan basera sin 
planering på. Planeringsarbetet visar tendenser till att vara uppbyggt på erfarenheter. 
Centralt för lärarnas beskrivning av planeringsarbetet är att de beskriver dess 
upplevelser i ett motpolsförhållande. Planeringsarbetet beskrivs som både roligt och 
kreativt, men också som tidsmässigt stressande och mentalt ansträngande.  
 

Kreativitet Tid Erfarenhet 

Planeringsarbetet i 
ämnet historia 
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5.2 Planeringsarbetets process och didaktiska aspekter  
Merparten av lärarna som intervjuades pratade om att planeringsprocessen innehar 
tre stadier, även om de pratade olika mycket om varje stadie i planeringsprocessen. 
De förklarade planeringsarbetets didaktiska aspekter genom att dela in dem i 
stadierna: helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. Genom deras 
förklaringar av planeringsarbetets processer framkommer vilken inställning de har 
till didaktiska aspekter i planeringsarbetet.  

 

5.2.1 Helhetsplanering 
Alla lärarna är överens om att planeringsarbetet börjar med en helhetsplanering för 
kursen. Lärarna benämner helhetsplaneringen i termer som kursplanering, 
terminsplanering och grovplanering. Varav syftet är att skapa en idé om först vad 
som ska undervisas om och därefter när. En viktig aspekt i denna del av planeringen 
är om läraren undervisar i en 50 poängskurs eller i en 100 poängskurs. Upplägget för 
planeringen utgår därav från hur mycket tid läraren har till förfogande.  

 
I lärarnas skildring av helhetsplaneringen av kursen ingår tankar om planeringens 
flexibilitet. Planeringsarbetet beskrivs som en formativ och rörlig process som måste 
anpassas till mottagaren. Annelie anser att det är svårt att göra en planering för en 
kurs innan man har träffat klassen man ska undervisa. Vilken typ av klass det är som 
ska undervisas avgör kursens upplägg. Annelie menar att hur klassen beter sig under 
lektionen avgör hur hon undervisar. Hon informerar om att det finns ”skitjobbiga” 
klasser som tar väldigt mycket energi och så finns det ”jättegoa” klasser som man 
kan ha genomgång med och ta upp diskussioner med utan problem. Även om båda 
klasserna undervisas i samma kurs så formas kursens upplägg på olika sätt beroende 
av hur klassen beter sig. Carola belyser också planeringsprocessens flexibla 
tänkande. Likaså hon menar att elevernas agerande påverkar planeringsarbetet, men 
hon lägger också fram tanken om att det är svårt att fastställa en planering i början av 
en kurs som ska hålla genom hela kursen. Det finns så många faktorer som påverkar 
planeringsarbetes process så man måste vara flexibel som lärare. Även Daniel lägger 
fram aspekten att oväntade händelser kan inträffa i schemat. Han berättar om att 
studiedagar och liknande händelser blir lärarna på den skola han arbetar på 
informerade om i förväg, så det kan lärarna ta hänsyn till i utformningen av 
planeringsarbetet. Däremot är det svårt att styra de oväntade arrangemangen som kan 
dyka upp i schemat. Därav menar Daniel att det är med stor reservation man som 
lärare presenterar en sån där stor heltäckande planering.  

 

5.2.2 Momentplanering 
I det andra stadiet som kommer till uttryck bland lärarna sker en områdesplanering, 
som lärarna antingen benämner som momentplanering eller lektionsområde. Annelie 
belyser detta stadie av planeringsprocessen med att ge ”Första världskriget” som 
exempel på ett lektionsområde. Hon beskriver i sitt exempel att området får ta max 
1-2 lektioner och då ställer hon det i relation till vilka förmågor hos eleverna som ska 
testas. Därefter letar hon efter en övning som passar till området. Processen tenderar 
att bli väldigt styrd av läraren som i sin tur blir styrd av tiden och ämnesplanen, med 
innehåll och förmågor.  
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Björn ger exempel på mellankrigstiden som en momentplanering. Det första han 
utgår från i detta stadie av planeringsprocessen är det centrala innehållet. Han 
beskriver att han först ser över stoffurvalet, dels genom att fråga sig själv ”vad ska 
jag undervisa om?” och dels genom att läsa in sig på området. Inläsningsbiten anser 
han vara en rolig del i planeringsarbetet. Att läsa in sig på området gör han i stort sett 
inför varje moment. Därefter kommer det han benämner som hur-fasen. Valet av 
metod för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskapen i innehållet väljer han genom 
att se tillbaka på vad de gjort tidigare. På så vis försöker han välja något de inte gjort 
innan för att skapa variation.  

 
Carola ger antiken som exempel på en momentplanering. Hon förklara att när hon 
planerar momentet så funderar hon först på hur lång tid som ska läggas på momentet. 
Därefter funderar hon kring vilka delar av det centrala innehållet och vilka delar av 
kunskapskraven som passar in i momentet. När det kommer till metoden berättar hon 
att hon har en del favoritövningar som passar in i olika momentsplaneringar. I 
momentsplaneringens stadie av planeringsprocessen tänker hon även igenom syftet, 
genom att begrunda ”vad ska det här momentet ge” eleverna? Därefter återgår Carola 
till tidsplaneringen genom att inkludera eleverna, som hon har en dialog med 
beträffande datum för examination av uppgiften till momentet.  

 
Elevdemokrati i planeringsarbetet anser många av lärarna är svårt. Björn menar att 
elevdemokrati i planeringsarbetets innehåll är en myt. Han berättar följande:  

... när du väl lagt planeringen, och i viss mån tatt hänsyn till vad eleverna vill 
också, även om dom kanske… [---]. Det är en myt att dom ska vara delaktiga. [--
-] Du ser det centrala innehållet. Du har aldrig jobbat med det centrala innehållet. 
Och sen förväntas du vara delaktig i att planera. Ah, du kan tidigare kunskap, om 
ämnet. Ah… ”det var kul att jobba med andra världskriget” och då säger dom 
det, ”det här vill jag jobba mer med”. Men eh… det är svårt! Och metod. Det kan 
de ju se till! Och det får man ta hänsyn till, och examinationsform. Men själva 
innehållet är oerhört svårt att planera (Björn). 

 

Björn försöker i viss mån ta hänsyn till vad eleverna vill innehållsmässigt i kursen, 
men det är svårt eftersom eleverna har bristande kunskap om kursens centrala 
innehåll. Själva innehållet i planeringsarbetet anser Björn är oerhört svårt att planera 
ihop med eleverna. Däremot är det enklare att se till att eleverna får vara med och 
styra undervisningens metod och examinationsform. Carola berättar att det 
förekommer i hennes planeringsarbete att eleverna är med och bestämmer bland 
annat metoden för undervisningen. Men hon anser liksom Björn att det är svårt för 
eleverna att ha en uppfattning om undervisningen innan man har utfört den, därav 
blir det hon som styr mycket av undervisningens innehåll. Men hon berättar att det 
ändå är viktigt att eleverna är med i planeringsarbetets process. Som exempel ger hon 
en uppgift som en klass fick jobba med under höstterminen. Uppgiftens examination 
handlade om att eleverna skulle redovisa, individuellt och muntligt, om en medeltida 
person. Ungefär 6 till 7 elever vägrade att redovisa. Det ledde till att de fick utföra 
uppgiftens examination skriftligen i stället, eftersom det inte står någonstans i 
historieämnets kunskapskrav att eleverna ska redovisa muntligt. I en annan klass där 
uppgiften genomfördes på ett liknande sätt redovisade alla eleverna. Det ger 
lärdomen att man som lärare måste låta eleverna vara delaktiga i planeringsarbetets 
process för att undervisningens utformning ska passa både mottagare och sändare.  
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Annelie menar att tidsaspekten påverkar hur mycket eleverna är med och bestämmer 
planeringen för en kurs. I de korta 50 poängskurserna kan eleverna vara med och 
bestämma metoden för olika uppgifter, medan i de längre 100 poängskurserna då kan 
eleverna vara med och styra temat, för då är det inte lika stressigt.  
 

5.2.3 Lektionsplanering 
Carola beskriver kort planeringsarbetets lektionsnivå genom att berätta om att i 
denna del av planeringen tänker hon på balansen mellan lärarens ledning av 
lektionen och elevernas aktivitet under lektionerna. Hon försöker variera elevernas 
aktiviteter genom att blicka tillbaka på vad de har gjort tidigare i kursen. 
Planeringsarbetets process berättar hon tar slut dagen innan lektionen utförs. Då går 
hon igenom lektionsplaneringen en sista gång innan genomförandet. Annelie menar 
att lektionsplaneringen brukar planeras ganska snabbt, på grund av hennes erfarenhet 
i yrket. Lektionsplaneringens upplägg handlar främst om vad som ska tas upp under 
lektionen. Innan en lektion som exempelvis handlar om franska revolutionen tänker 
hon igenom i sitt huvud ” då gör jag det först, och sen pratar jag om det sen, och så 
kan vi göra det där”.  
 

Daniel berättar att han börjar planera, lektion för lektion, genom att skriva ner 
anteckningar för varje lektion i ett ”onenote-dokument” i datorn. Där antecknar han 
tid för lektion, vilken klass det gäller och vilka moment som lektionen ska innehålla. 
Momenten antecknar han genom att skriva ner hållpunkter i det han och eleverna ska 
göra under lektionen. När han planerar sina lektioner försöker han periodisera 
lektionerna. Han säger att det är ett arv från hans tidigare arbetsplats där han hade 
lektioner som var tre timmar långa. Det var ett långt tidsspann, och han ansåg att det 
var viktigt att eleverna behöll koncentrationen under hela lektionspasset. Därav blev 
”det ännu viktigare att se till att man varierande innehåll och periodiserade riktigt 
ordentligt”, berättar Daniel. Även om han inte har lika långa lektioner på sin 
nuvarande arbetsplats så är det en strategi han har behållit. Daniel berättar att han 
delar oftast upp sina lektioner i två till tre moment, med cirka 30 minuter på varje 
moment. Utformningen av lektionens momentuppdelning menar Daniel är beroende 
av ”om innehållet i det vi gör är elevaktivt eller om det handlar om att jag på något 
sätt styr lektionen framifrån”. Oftast handlar lektionsplaneringens uppdelning om att 
Daniel förklarar en sak i cirka 30 minuter, därefter övergår det till att eleverna jobbar 
i cirka 30 minuter med det som de pratat om, för att i avslutningen av lektionen 
jämföra ”med varandra hur vi har lyckats med det här” eller hur det kommer ”spela 
ut till nästa gång”.  
 

Björn tycker att det är kul att göra bra lektioner. Han berättar att han har en trygg bas 
av lektioner att utgå från när han ska planera lektioner. Basen är en utgångspunkt 
som han sedan använder för att variera sig. När han planerar roliga lektioner tänker 
han på ordet ”tempo”. Björn menar att som lärare är det lätt att hamna i 
undervisningsstrategin att undervisa genom föreläsningar. Han menar att som 
lärarstudent är det vanligt att man skolas in i den traditionen på universitetet, 
eftersom mycket av universitetets undervisning sker genom bra föreläsningar. Vidare 
anser Björn att det blir problematiskt när man överför den traditionen som 
undervisningsstrategi till gymnasieelever. Historia som ämne är väldigt berättande så 
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det faller sig naturligt att förmedla historieämnets kunskap genom föreläsningar. 
Men oftast har inte gymnasieelever tålamod till att sitta och lyssna i 40 minuter, och 
han menar att det inte är den allra bästa undervisningsstrategin. Därför försöker 
Björn planera in många små korta moment i sin lektionsplanering, för att skapa 
tempo och variation. Eleverna får läsa, lyssna och titta. I lektionsplaneringen planera 
han för att använda mycket material, men också väldigt ”kort material”. Björn menar 
att som lärare är det viktigt att ta hänsyn till att eleverna läser en text med olika 
läshastigheter. Det kan medföra problem i lektionsundervisningens tempo om en del 
elever läser jättesnabbt och en del elever behöver lite mer tid till att läsa. Därför är 
det bättre att använda korta texter som inte tar så lång tid att läsa för det ger alla 
elever en rimlig chans till att hamna på samma kunskapsinhämtning, menar Björn. 
Dessutom skapar det tempo i lektionen. När eleverna har läst en kort text kan de sitta 
och tycka om någonting, rent utifrån sig själva utan någon tidigare kunskap eller så 
kan man ge dem en kort källanalys. Björn berättar som exempel att han hade en 
väldigt bra lektion nu i höstas som handlade om amerikanska frihetskriget. Då 
hittade han på internet ett material med källkritik av tavlor och dagboksanteckningar, 
som han beskriver som helt fantastiskt enkelt och som dessutom innehöll korta 
textavsnitt. Björn avslutar sin skildring av roliga lektionsplaneringar genom att 
berätta att som historielärare hade man nog behövt mer historiedidaktik för att 
utvecklas ännu mer i utformningen av undervisningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En modell som beskriver stadierna av gymnasielärarnas planeringsarbete. Modellen är skapad av Ulrika Wirén.  

 

I figuren ovanför belyses gymnasielärarnas beskrivning av planeringsarbetets 
planeringsstadier. Planeringsarbetet i ämnet historia kommer till uttryck i tre stadier: 
helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. Stadiernas placering till 
varandra är icke helt linjära i modellen, även om det finns en viss kronologisk 
ordning i deras placering. Men planeringsprocessen är inte bunden vid en linjär bana. 
Planeringsarbetet kännetecknas av att vara en flexibel process, där läraren måste 
anpassa sig efter en rad olika faktorer. Processen kännetecknas även av att man både 
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blickar bakåt i tiden på vad man har gjort i tidigare undervisningssammanhang, för 
att kunna planera för den framtida undervisningen. 
 

5.2.4 Sammanfattning 
Planeringsarbetets didaktiska aspekter kan belysas genom tre stadier av 
planeringsarbetet, nämligen helhetsplanering, momentsplanering och 
lektionsplanering. Lärarna beskriver att planeringsarbetet börjar med 
helhetsplaneringen, som även beskrivs i ordalag som grovplanering och 
kursplanering. I helhetsplaneringen tas beslutet om vad som ska undervisas och 
därefter när det ska undervisas. Denna del av planeringsarbetet karaktäriseras av att 
planeringen måste vara flexibel. Dels måste man som lärare lära känna sin klass först 
innan man planerar vidare och dels måste man vara flexibel för att oväntade 
aktiviteter på schemat kan dyka upp under terminen som påverkar planeringsarbetet. 
Det andra stadiet i planeringsarbetet är momentsplaneringen, som beskrivs som en 
sammansatt planering av ett antal lektioner som bildar ett moment. Det belyses med 
exempel som ”första världskriget”, ”mellankrigstiden” och ”antiken”. Annelie 
berättar att i momentplaneringen planerar hon först vilka förmågor hos eleverna som 
ska testas och därefter hitta en övning som passar till planeringen. Björn beskriver att 
han i denna del av processen ser till det centrala innehållet med stoffurvalet i 
tankarna och därefter väljer han metod. Carola begrundar först hur lång tid momentet 
får ta. Därefter ser hon över vilka delar av det centrala innehållet och 
kunskapskraven hon ska använda i momentet, för att avslutningsvis välja en lämplig 
metod. I momentplaneringen tänker även Carola igenom syftet om vad momentet 
som undervisas ska ge eleverna. En del av momentplaneringen som lärarna belyser 
är elevdemokratin. Björn framhåller att det är en myt om att eleverna får vara med 
och bestämma undervisningens innehåll, och menar samtidigt på att det är 
problematiskt att som elev ta beslut om kursens centrala innehåll när man inte har 
någon relation till det centrala innehållet i kursen. Däremot kan eleverna få vara med 
och bestämma metoder för olika uppgifter. Annelie framhåller att det är tiden som 
påverkar måttet av elevernas inflytande i kursen. Om det är en kort kurs kan eleverna 
vara med och bestämma metoder och om det är en lång kurs då finns det tid till att 
eleverna får vara med och bestämma innehåll i form av teman. Lektionsplaneringen 
beskrivs på olika sätt. Carola försöker i sin lektionsplanering se till balansen mellan 
lärarens ledning och elevens aktivitet under lektionen. Annelie menar att 
lektionsplaneringens upplägg handlar om att skapa en mental överblick om vad som 
ska hända och ske under varje lektion. Daniel beskriver att han antecknar varje 
lektionsplanering genom att skriva ner lektionens tidpunkt, vilken klass det gäller 
och vilka moment lektionen ska innehålla. Vanligtvis delar han upp sina lektioner i 
två till tre moment. Björn använder sig av begreppet ”tempo” för att skapa roliga och 
innehållsrika lektionsplaneringar. Det innebär att han planerar in små korta moment 
med att eleverna exempelvis får läsa, lyssna och titta under lektionerna för att skapa 
variation.   

 

5.3 Lärarnas attityder om planeringsarbetet 
För att undersöka den tredje frågeställningen i uppsatsen har lärarnas redogörelse för 
planeringsarbetet tolkats och analyserats för att kunna utläsa om deras skildringar bär 
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på spår av olika utbildningstraditioner. Nedanför presenteras en redogörelse för 
lärarnas attityder till ämnet, lärarrollen och eleven i relation till planeringsarbetet.  
 

5.3.1 Ämnet historia 
Ämnet fyller en viktig roll i planeringsarbetet för historieundervisningen. Björn tror 
att många gymnasielärare väljer sitt yrke just för ämnets skull. Han uttrycker sig så 
här:  

Dom flesta har ju valt gymnasielärare-jobbet för att de är intresserade för ett 
ämne och då få möjlighet att få sätta dig och fördjupa dig i det ämnet, i lugn och 
ro, om det nu är lugn och ro! Väldigt sällan är det ju lugn och ro, men ibland så 
finns ju tid för (otydligt). Då är det ju skoj! (Björn) 

 

Björn tycker att det är väldigt roligt att läsa in sig i sina undervisningsämnen när han 
får möjlighet och tid till det. Han berättar att han läser in sig på det ämne han ska 
undervisa om inför varje nytt moment i planeringen. I Björns redogörelse framgår 
det att han tycker att ämnets innehåll i planeringsarbetet är väldigt lustfyllt. Carola 
beskriver att hon bland annat tycker om själva inläsningen av historieämnet i 
planeringsarbetet och hon håller hela tiden ögonen öppna för ”guldkorn”, som hon 
uttrycker det, vilket innebär användbart material som hon kan använda i 
undervisningen. Hon berättar följande: 

Så att spara på guldkornen de e… de jobbar man givetvis jättemycket med. Men 
sen skulle man vilja… jag skulle vilja ha möjlighet att hitta ännu fler guldkorn, 
och det har man ju ögonen öppna för hela tiden. Man läser… Om jag sitter 
hemma och läser Populär historia så hittar jag en artikel, ”Den här skulle funka!” 
Då är det klart jag skriver ner den i mina anteckningar till det momentet, även 
om jag inte är där. Men. Tiden påverkar jättemycket! ... Utbud, har vi ju enormt 
givetvis. Det är klart det påverkar. Bredvidläsningslittratur, använder man ju sig 
en del av och det påverkar ju planeringen. [---] … men så finns det hur mycket 
som helst på nätet, så att. Egentligen (fniss) är det ju tiden där också! (Carola) 

 

Ämnet finns centralt i lärarens liv. Att finna intressant material till undervisningen är 
en konstant pågående process. Men det är även kopplat till lärarens personliga 
intresse för ämnet. Carola fortsätter sin redogörelse: 

Och sen, det är ju klart att det blir olika med olika delar beroende på ens eget 
intresse. [---] Vissa delar lägger man jättemycket kraft på för att man, det gör 
inget för att man lägger massa fritid för att man tycker att det är så roligt… 
(Carola) 

 

Annelie redogör för ämnets förhållande till planeringsarbetet genom att betona att 
hon vill ”utveckla idéer och testa nya saker”. På så vis visar hon på en stor lust till att 
planera sitt ämne, genom att få vara kreativ. Men hon framhåller att tidsaspekter 
begränsar henne i denna del av arbetet. I intervjun med Daniel så talar han inte så 
mycket om enbart sin relation som lärare till sitt undervisningsämne, förutom att ha 
ett varierat innehåll i undervisningen. Utan han beskriver planeringsarbetet i relation 
till antingen lärarrollen och dess uppdrag, eller till eleven och dess mål. Vi ska se 
närmare på planeringsarbetet i förhållande till attityderna till lärarrollen och eleven 
under nästa rubrik.  
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5.3.2 Lärarrollen och eleven 
I yrkesrollen menar lärarna att de som lärare fyller en viktig funktion i att styra 
undervisningen i rätt riktning. Både Björn och Carola uttrycker att det är det svårt för 
eleverna att styra innehållet i undervisningen eftersom eleverna inte har så mycket 
kunskap om ämnesinnehållet som lärarna. Carola uttrycker sig följande om elevernas 
och hennes relation till undervisningens styrning: 

 ”… det är svårt tycker jag för eleverna att ha en uppfattning innan man gjort det 
så att… det är klart att det blir att jag styr en hel del. Och det upplever jag inte 
som något problem för eleverna. (Carola) 

 

Björn beskriver sin syn på eleverna genom att visar på i sin redogörelse om 
planeringsarbetet att han tycker att det är viktigt att stimulera eleverna med 
tempofyllda lektioner. Undervisningen blir roligare för både lärare och elev när 
eleverna får vara aktiva under lektionen, anser Björn.  
 

Daniel anser att han har en mer traditionell hållning på undervisningen. Han betonar 
lärarrollen i planeringsarbetet och undervisningen när han säger att ”jag förbereder”, 
”jag berättar för” och sen menar han att han kan ta vissa beslut som lärare ihop med 
eleverna. Han framhåller att ”jag måste säkerställa det här i förhållande till 
beställningen från Skolverket” och syftar till sin plikt som lärare att fullgöra sitt 
uppdrag. Men Skolverkets beställning ger även läraren något att luta sig emot när 
man känner sig osäker ibland, menar Daniel. Vidare fördjupar han sig i lärarrollens 
relation till planeringsarbetet genom att redogöra för att planeringen kan vara ett 
hjälpmedel för läraren för att skapa framgång i yrkesrollen. Daniel berättar följande: 

Det finns så mycket mer som man skulle kunna utveckla både i sin egen roll som 
pedagog men också i förhållande till nya sätt att ta sig an skolarbete. [---] Många 
sysslar med ”flippt classroom”. Eh… idéer till exempel det är någonting som 
kan vara ganska tidskrävande… (Daniel) 

 

Daniel beskriver att det är viktigt att lärarrollen får utvecklas inom planeringsarbetets 
dimensioner. 

 

5.3.3 Sammanfattning 
Lärarnas attityder om planeringsarbetet beskrivs utifrån deras syn till historieämnet, 
den egna lärarrollen och eleven. Ämnet är viktigt för Björn. Han tycker att det är 
roligt att läsa in sig i sina undervisningsämnen. Därigenom får ämnet en väldigt 
central plats i Björns planeringsarbete. Carola läser bredvidläsningslittratur för att 
komplettera sitt undervisningsämne och hon tycker om att leta efter nytt material 
genom att finna guldkorn i exempelvis tidningen Populär historia. Annelie talar om 
historieämnet i ordalag om att hon tycker om att utveckla idéer och testa nya saker. 
Hennes tankegång refererar därav till att utveckla innehåll ihop med metoder för 
undervisningen. I beskrivningen av lärarrollen och eleven i planeringsarbetet menar 
lärarna att lärarrollen har en central plats inom planeringsarbetet. Att skapa en bra 
planering kan hjälpa läraren skapa framgång i yrkesrollen och att fullgöra sina plikter 
inom läraruppdraget.   
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6 DISKUSSION 
Studiens syfte är att undersöka ett antal gymnasielärares upplevelser och attityder till 
planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia. Utifrån lärarnas beskrivning av 
sina upplevelser av planeringsarbetet som ett fenomen i ämnet historia avser studien 
att få förståelse om lärarnas attityder till planeringsarbetet eftersom det kan ge en 
inblick om vad som formar lärarnas planeringsarbete och därigenom vad som anses 
vara väsentligt bland lärarna när de formar sin undervisning. I följande text kommer 
studiens frågeställningar besvaras och diskuteras i förhållande till studiens empiri 
och teori. 

 

6.1 Lärarnas upplevelser av planeringsarbetet 
Den första frågeställningen undersöker lärarrollens upplevelse av planeringsarbetet 
som arbetsuppgift för att se vad det är som påverkar arbetsuppgiften. 
Frågeställningen som avses bli besvarad i texten är följande: Hur förhåller sig 
gymnasielärare till sin profession sett utifrån planeringsarbetet som ett fenomen?  

 
Hargreaves (1998) menar att många människor ser på lärares yrke med en elevs 
ögon, som innebär att de ser lärarna undervisa men som inte förstår vidden av 
lärarnas arbete som sker utanför klassrummet (a.a.). Gymnasielärarna redogör för att 
planeringsarbetet är väldigt betydelsefullt för undervisningen och att det är en del av 
alla de arbetsuppgifter som de har att utföra i sin profession. Hargreaves (1998) talar 
om läraryrkets professionalisering genom att mena på att undervisningen har blivit 
en mer komplex och kvalificerad aktivitet efter hand. Lärarna förväntas inta olika 
ledarroller, vara samarbetspartners med sina kollegor, delta i olika gemensamma 
beslutsprocesser, samt ska lärarna fungera som handledare inom sina egna 
expertområden (a.a.). Gymnasielärarna i denna studie är inne på Hargreaves (1998) 
tankegång om yrkets professionalisering genom att de beskriver läraryrkets andra 
arbetsuppgifter, som exempelvis efterarbetet och de administrativa uppgifterna, som 
tar mycket tid och kraft, vilket har en tendens till att påverka planeringsarbetet 
tidsmässigt. I lärarprofessionen har man som lärare många arbetsuppgifter, varav 
planeringsarbetet är en del av en stor helhet.  

 
Centralt för gymnasielärarnas beskrivning av planeringsarbetet är beskrivningen av 
tiden och planeringsarbetets kreativitet. Annelie, Björn och Carola beskriver att 
planeringsarbetet karaktäriseras av de negativa dragen av att det ska gå snabbt, det 
sker mycket på rutin, det är mentalt ansträngande, komplicerat, krävande, kravfyllt, 
det är tidsbrist och mindre tid avsatt till planeringsarbetet. Men lärarna beskriver 
även planeringsarbetet i positiva ordalag genom att beskriva det som kreativt, roligt, 
inspirerande, stimulerande, lustfyllt och stressreducerande. Annelie, Björn och 
Carola beskriver planeringsarbetet i ett motsatsförhållande med negativa och positiva 
adjektiv. Daniel beskriver främst planeringsarbetets egenskaper genom att beskriva 
att det karaktäriseras av syfte, process, tid, disposition och framgång i yrkesrollen. 
Att Daniel beskriver planeringsarbetets karaktärsdrag på ett annat sätt än de andra 
lärarna kan bero på att de andra lärarna har längre erfarenheten i professionen. 
Erfarenheten i yrket påverkar lärarens planeringsarbete. Hargreaves och Fullan 
(2013) menar att lärare måste utveckla ett professionellt kapital, genom att bli 
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rutinerad med ett humant kapital, ett socialt kapital och ett beslutskapital (a.a.). Det 
Daniel säger om läraryrket när han beskriver det som ett hantverk där man med tiden 
lär sig att bära lärarrollen och utveckla en form av lärarmotorik, kan man säga 
anspelar på Hargreaves och Fullans (2013) teori om ett professionellt kapital. 
Lärarmotoriken kan beskrivas som ett professionellt kapital som lärare bygger upp 
med sin yrkeserfarenhet. Daniel beskriver lärarmotoriken som en form av 
ryggradsstruktur i planeringsarbetet som bildar en grund för att kunna ta snabba och 
effektiva beslut i planeringsarbetet. Han anser att en yrkeserfaren lärare kan ta 
mycket snabbare beslut på grund av att den har arbetat upp en lärarmotorik som 
bygger på erfarenhet. Med den tesen om erfarenhet blir planeringsarbetet bättre med 
åren eftersom läraren bygger upp ett professionellt kapital som hjälper läraren att bli 
mycket bättre i lärarprofessionen.   
 

Hargreaves (1998) framlägger tankegången om att läraryrket har 
avprofessionaliserats genom att anspela på att det har blivit rutinartat (a.a.). Annelie 
är i viss mening inne på Hargreaves (1998) tankegång genom att beskriva att i 
planeringsarbetet blir det mycket rutin. Lärare med lång yrkeserfarenhet har oftast ett 
material som de har samlat på sig genom åren och som de använder sig av i sitt 
planeringsarbete. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att läraryrket blir rutinartat 
och avprofessionaliserat bara för att de använder sig av det material som de samlat på 
sig. Utan det är när den samlade erfarenheten inte kompletteras med ny erfarenhet 
och nya idéer som läraryrket tenderar att bli avprofessionaliserat. Men tiden som 
egenskap påverkar lärarna i deras utveckling av planeringsarbetet. Carola beskriver 
att hon har alltid ögonen öppna efter ”guldkorn” i olika litterära verk för att använda 
sig av i sin undervisning. Det innebär att hon inte bara är lärare på arbetsplatsen utan 
även på fritiden. Men eftersom det är roligt att hitta material som utvecklar 
undervisningens planeringsarbete så menar hon att det går bra att hon använder sin 
fritid, i denna bemärkelse. Hargreaves (1998) beskriver att läraryrkets kultur innebär 
att man alltid kan göra mer, arbetet tar aldrig slut (a.a). Om man som lärare arbetar 
under definitionen att ”det finns alltid saker som kan göras bättre” då kan man som 
lärare aldrig jobbar för mycket. Det kan bli problematiskt eftersom det innebär att 
man kan bli utbränd som lärare, därav är det viktigt att finna en balans mellan arbete 
och fritid, hur lustfyllt eller stressande arbetet än är. Björn framlägger att det är 
lusten till sitt undervisningsämne som gör att många personer vill bli gymnasielärare. 
Alla lärare vill utvecklas, men om de inte får möjlighet till det så kan lusten till 
läraryrket försvinna. Holmqvist och Svederberg (red. 2011) menar att det är viktigt 
att lärare uppmärksammar erfarenheter som skapar glädje i ens arbete och som 
möjliggör personlig utveckling (a.a.). I planeringsarbetet finns mycket av lärarnas 
lust till yrket som gör att de vill utveckla sig inom professionen, men eftersom 
professionaliseringen av läraryrket har gjort undervisningen till en mer komplex och 
kvalificerad aktivitet så finns inte alltid möjligheten till att utvecklas eftersom tiden 
försvinner iväg till andra arbetsuppgifter. En bidragande orsak till det är läraryrkets 
intensifiering. Hargreaves och Fullan (2013) menar att läraryrkets intensifiering kan 
leda till att lärare förlorar glädjen i att undervisa. Det kan komma till uttryck genom 
att kreativiteten minskar, att man tappar sugen och att man blir mindre kollegial som 
lärare (a.a). I lärarnas beskrivning av läraryrket och dess förhållande till 
planeringsarbetet så antyder de att det finns en intensifiering inom yrket när de 
exempelvis beskriver att det finns mindre tid till förfogande, men de beskriver även 
en lust till läraryrkets planeringsarbete. Lärarnas redogörelse om yrkets intensifiering 
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påvisar en frustration, där de befinner sig mellan känslolägena stress och lust till sin 
profession.  
 

En dimension som påverkar planeringsarbetet är hur många elever läraren 
undervisar. Om man som lärare undervisar många elever får man lägga större fokus 
på efterarbetet med bedömning och betygsättning, i stället för planeringsarbetet, för 
att hinna med att fullgöra sitt uppdrag. Hargreaves (1998) framlägger att tiden är ett 
av de mest grundläggande och konstituerade dragen i lärarnas arbete, och att 
tidsbristen är ett av lärarnas eviga klagomål (a.a.). Som en del av planeringsarbetets 
dimension finns önskan bland gymnasielärarna om mer tid för att fullgöra det höga 
pedagogiska ideal lärare har. Ett av Hargreaves (1998) påstående om läraryrkets 
intensifiering kan appliceras på det som framkommer av gymnasielärarnas 
uttalanden om tiden. Hargreaves (1998, s. 131-133) lyfter fram påståendet om att 
”intensifieringen skapar och förstärker bristen på tid för förberedelser”. Däremot kan 
Hargreaves (1998, s. 131-133) andra påstående om intensifieringen inte appliceras på 
denna studie, nämligen att ”intensifieringen stöds frivilligt av många lärare som 
förväxlar den med professionalism” (a.a.). I gymnasielärarnas redogörelser 
framkommer tidsaspekten konstant som en negativ aspekt som genomsyrar 
planeringsarbetets dimensioner. Planeringsarbetet stäcker sig till att omfatta många 
delar. Uljens (1997) beskriver att planeringsarbetet i olika nivåer som ska se till det 
kollektiva, till läraren själv och till eleverna (a.a). Det innebär att man som lärare 
måste göra allt man kan för att fullgöra sitt uppdrag genom att se så att det uppfylls 
på en kollektiv nivå, en lärarnivå och en elevnivå. Tillsammans med de olika 
nivåerna inom planeringsarbetets dimension finns förhållandet till tiden.  
 

6.2 Planeringsarbetets process och didaktiska aspekter 
I studiens andra frågeställning undersöks gymnasielärarnas inställning till didaktiska 
aspekter i planeringsarbetet för att se hur planeringsarbetets process kommer till 
uttryck. Inom den didaktiska disciplinen behandlas av tradition de pedagogiska 
frågor som rör utbildningars upplägg och utformning (Illeris, 2007). Studiens andra 
frågeställning som avses bli besvarad i denna del av diskussionen är följande: Hur 
kommer planeringsarbetets process till uttryck genom lärarnas inställning till 
planeringsarbetets didaktiska aspekter? Enligt Uljens (1997) innehåller 
planeringsarbetet fyra nivåer. Utav de fyra nivåerna har den individuella lärarnivån 
till övervägande del har kommit uttryck i denna studie för att utifrån lärarens 
perspektiv även blicka ut på den kollektiva nivån, den interaktiva nivån och 
elevnivån.  

 
I studien har det framkommit att i den individuella lärarnivån planerar läraren sin 
undervisning i tre stadier, nämligen helhetsplanering, momentsplanering och 
lektionsplanering. Inom de tre stadierna belyser gymnasielärarna olika didaktiska 
aspekter i form av begrepp och språkbruk som kommer till uttryck i deras 
planeringsarbete. Återkommande för dessa tre stadier av planeringsarbetet finns 
Pettersens (2008) beskrivning av didaktikområdets övervägandefält och beslutsfält. 
Dessa fält omfattar analys och tolkning av intensioner, samt analys av 
undervisningens syfte som bas för undervisningens utformning byggt på organisering 
och utbildningsplaner (a.a.). Wolcott (1994) beskriver planeringsprocessen som 
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olinjär. Gymnasielärarnas planeringsarbete kan i viss bemärkelse beskrivas som 
olinjär, eftersom de i processen blickar tillbaka på vad de har gjort tidigare för att 
planera för framtiden. De menar att planeringsarbetet karaktäriseras av att 
planeringen måste vara flexibel. Dels måste man som lärare lära känna sin klass först 
innan man planerar vidare och dels måste man vara flexibel för att oväntade 
aktiviteter på schemat som kan dyka upp under terminen och som påverkar 
planeringsarbetet. Det bidrar till att planeringsprocessen blir en olinjär aktivitet. 
Samtidigt kan planeringsprocessen i viss bemärkelse beskrivas som linjär eftersom 
det förekommer ett mönster bland gymnasielärarna där de planerar 
undervisningsprocessen i en viss kronologisk ordning av tre stadier med helhet, 
moment och lektion. Men dessa tre stadier är inte låsta vid en linjär bana. Wolcott 
(1994) beskriver vidare planeringsarbetet som en psykologisk process och en 
praktisk aktivitet. I planeringsarbetets karaktärsdrag beskriver lärarna 
planeringsarbetet som en mentalt ansträngande process och att det måste finnas ett 
helhetstänk. Även McCutcheon (1980) beskriver planeringsarbetet som en mental 
process genom att applicera begreppet att läraren för en komplex mental dialog och 
reflektiv tanke med sig själv. Han menar att den mentala processen föregår den 
fysiska processen av planeringsarbetet, och många delar av den mentala processen 
blir aldrig dokumenterade i skriftligen (a.a.). Den mentala dialogen består både av en 
futuristisk tanke om vad som kommer att ske under lektionen och av en dåtida tanke 
om vad som har skett under det gångna året samt andra år då liknande lektioner 
planerades. Erfarna lärare tenderar att diskutera om en repertoar av idéer som varit 
framgångsrika tillbaka i tiden. Planeringsarbetets helhetstänk kan tendera att göra 
planeringsprocessen komplex eftersom läraren måste ha en blick på helheten och 
delarna i processen för att planera för framtiden. Wolcott (1994) menar att lärare 
försöker visualisera framtiden i planeringsprocessen för att konstruera ett ramverk 
som kan guida lärarens framtida agerande. Hon beskriver vidare att planeringen 
grundar sig i vårt vetande som beskrivs som knowing-in-action, vår tysta kunskap 
som ligger till grund för våra beslut, ett slags handlingsmönster av vetande i handling 
(a.a.). Planeringsarbetet grundar sig i erfarenhet inom professionen som skapar en 
tyst kunskap, eller som det beskrivits tidigare i studien en form av lärarmotorik. 
Wolcott (1994) menar att i planeringsprocessen är det viktigt att läraren planerar ihop 
med någon annan kollega i en partnerskapsplanering, för att utveckla 
informationskompetens, livslångt lärande och kritiskt tänkande inom undervisningen 
(a.a.). I intervjuerna nämner inte någon gymnasielärare samarbete med kollegor inom 
planeringsarbetet och undervisningen. Det kan bero på att de glömde bort att ta upp 
den aspekten eller så kan det bero på att det inte förekommer så mycket 
partnerskapsplanering på deras arbetsplatser.  
 

McCutcheon (1980) menar att lärares planeringsprocess kan beskrivas i en modell 
kallad objectives-first model. Modellen innehåller fyra steg som beskriver att lärare 
förväntas: 1. Formulera mål, 2. Välja lämplig lärande-aktivitet, 3. Organisera dessa 
verksamheter i en lämplig ordning, 4. Välja metoder för bedömning (a.a.). Denna 
organisering vidtar gymnasielärarna i denna studie till viss del i planeringsarbetets 
tre stadier av helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. Det finns 
många andra faktorer att också ta i beaktande, vilket även McCutcheon (1980) 
framhåller är fallet bland många lärare.  Han redogör om att oftast tar lärare hänsyn 
till många andra faktorer i planeringsarbetet, samt omgrupperar de ordningen i 
modellen. Studier visar att det första steget i planeringsarbetets process handlar om 
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innehåll (a.a.). Planeringsarbetet innehåller tre aspekter som flyter in i varandra och 
påverkar varandra, det är: planeringens process, effekterna på läroplanen och 
influenser på planeringen. Planeringsarbetets didaktiska begrepp och språkbruk 
kommer till uttryck i de tre stadierna med helhetsplanering, momentplanering och 
lektionsplanering.  

 
I helhetsplaneringen tas beslutet om vad som ska undervisas och därefter när det ska 
undervisas. Helhetsplaneringen strategi grundläggs på så vis genom ett övervägande 
om kursens innehåll och kursens tidsmässiga upplägg. Enligt Pettersen (2008) bildar 
didaktikens begreppsstruktur, med begreppen mål, innehåll och metod, en självklar 
organisering av undervisning eftersom begreppen bildar grundstrukturen i formella 
kursplaner. Likaså använder man inom didaktiken begreppen varför, vad, hur när 
man ska förklara undervisningen som aktivitet och vad man vill uppnå med den 
(a.a.). Av didaktikens begreppsstruktur framkommer främst begreppen vad och 
innehåll i gymnasielärarnas redogörelser av helhetsplaneringen. De begreppen 
framkommer för att lägga en grundstruktur för vad kursens upplägg ska innehålla.  
Begreppen vad och innehåll kombineras ihop med begreppet när för att ge en bra 
helhet på planeringen. Laursen (2005) framhåller att som lärare har man möjlighet 
till en relativt stor frihet med den egna planeringen av kursen. Han menar att reglerna 
i läroplanen är öppna för tolkning och utfyllnad vilket ger läraren möjlighet till att 
själv ta ställning till läroplanens mål och innehåll för den egna undervisningen (a.a.). 
Detta är en aspekt som lärarna uttrycker. Annelie menar att det är roligt när en 
planering utmynnar från idé som kan kopplas till läroplanen, snarare än att idén 
kommer direkt från läroplanen.  
 

Gymnasielärarna beskriver planeringsarbetets andra stadie av planeringsprocessen 
som en sammansatt planering av ett antal lektioner som bildar ett moment. Det 
belyses med exempel som ”första världskriget”, ”mellankrigstiden” och ”antiken”. I 
denna del av planeringsprocessen tänker gymnasielärarna på vilka förmågor ifrån 
läroplanens kunskapskrav som ska testas hos eleverna och syftet om vad momentet 
ska ge eleverna. De begrundar även läroplanens centrala innehåll för 
planeringsmomentet och vilken metod som ska tillämpas på momentet.  Som en del 
av momentplaneringen belyser gymnasielärarna elevdemokratin. Gymnasielärarna 
framhåller att det är problematiskt för eleverna att få vara med och bestämma 
undervisningens innehåll, eftersom man som elev inte har någon relation till det 
centrala innehållet i kursen och därav har de svårt att ta beslut angående innehållet 
för kursen. Däremot anses det vara enklare att inkludera eleverna i att välja metoder 
för olika arbetsuppgifter. Tiden är en faktor som påverkar måttet av elevernas 
inflytande i kursen. Om det är en kort kurs kan eleverna vara med och bestämma 
metoder och om det är en lång kurs då finns det tid till att eleverna får vara med och 
bestämma innehåll i form av teman. I Hess, Johnson och Reynolds (2014) studie 
framkommer en modell som avser utveckla en demokratisk planeringsprocess. Enligt 
dem är det betydelsefullt att demokrati finns med i planeringsprocessen för att 
undervisningen ska bedrivas i rätt riktning. De menar att planeringsarbetet är ett 
motorfordon som används för att nå fram till organisatorisk förändring. Men för att 
planeringsarbetet ska bli bra behövs ledarskap och organisation (a.a.).  
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Lektionsplaneringen beskrivs på olika sätt av gymnasielärarna. Lektionsplaneringens 
dokumentation beskrivs både som en mental aktivitet och en fysisk aktivitet. 
Planeringen är en mental aktivitet för en lärare som beskriver att det sker en mental 
överblick i huvudet om lektionens upplägg innan hon genomför den. En annan lärare 
beskriver lektionsplaneringen som en fysisk aktivitet, där han noggrant för 
anteckningar inför varje lektion där lektionens moment spaltas upp tillsammans med 
namnet på klassen och tidpunkten för lektionen. Planeringsarbetets fysiska 
dokumentation benämner McCutcheon (1980) som the grocery store list som innebär 
att lärare antecknar lektioners innehåll i form av en lista, i någon form av 
planeringsbok, där momenten i listan bockas av och där det tillkommer nya moment 
på listan (a.a). Genom att dokumentera planeringen skriftligt blir den planerade 
framtida undervisningen efter dess genomförande en historisk dokumentation som 
kan blickas tillbaka på för att återigen i framtiden få användning av dess innehåll. 
The grocery store list bildar på så vis en dokumenterad erfarenhet av 
undervisningssituationer. Enligt Wolcott (1994) är det vanligt att lärare inte 
dokumenterar planeringsprocesser skriftligen (a.a.). Planeringsarbetets utformning 
kan beskrivas som en personlig smaksak där varje lärare planerar på olika sätt. En 
del lärare gör en mental planering i huvudet innan planeringen genomförs och andra 
gör den skriftligen. Det som möjligtvis kan vara en faktor som påverkar 
lektionsplaneringens process är erfarenheten inom professionen. Lång erfarenhet kan 
göra en lärare van vid hur upplägget av lektionen ska se ut på ett ungefär. Kort 
erfarenhet kan bidra till att man vill planera lektionen skriftligen för att få en struktur 
och överblick. Lektionsplaneringen beskrivs även som en avvägning och balans 
mellan lärarens ledning och elevens aktivitet. Vilket syftar till en balans mellan 
lärarens undervisningsstrategi och de metoder som tillämpas för att eleven ska 
tillgodogöra sig kunskaper.  En gymnasielärare framlägger att om man som lärare 
försöker skapa tempo i lektionerna blir de roligare för både eleverna och läraren. 
Tempot kommer till uttryck i att se till att lektionen innehåller många små korta 
elevaktiviteter varvade med lärarens ledning. Samma lärare lägger vidare fram 
aspekten att långa föreläsningar som undervisningsstrategi brukar vara tillämpbart 
inom historieämnet, eftersom historieämnet är ett berättande ämne. Men samma 
lärare menar att det är viktigt att inte tråka ut eleverna. Deras koncentration kan inte 
hållas uppe under så lång tid om de lyssnar på en lång föreläsning. Gymnasieläraren 
anser att det är viktigt att tänka på mottagaren, så att undervisningen anpassas efter 
denne.   

 

6.3 Lärarnas attityder om planeringsarbetet 
I studiens tredje frågeställning undersöks det om det i lärarnas utsagor framkommer 
olika utbildningstraditioner som ligger till grund för deras planering av 
undervisningen. Den tredje frågeställningen som avses besvaras i denna del av 
diskussionen är följande: Vilka utbildningstraditioner kommer till uttryck i lärares 
attityder om planeringsarbetet? 
 

Gymnasielärarna i denna studie fattar ett antal beslut i planeringsarbetets process 
som bildar ett mönster för hur de bedriver sin undervisning. Vissa aspekter lyfts fram 
i förgrunden av undervisningen, medan andra aspekter hamnar i bakgrunden eller 
försvinner helt. Enligt Libergs (2010) teori bildar de val som lärare gör i 
undervisningssammanhang en didaktisk relief, som i sin tur med tiden skapar 
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utbildningstraditioner. I lärarnas redogörelser för planeringsarbetet får 
undervisningsämnet en central placering i planeringsarbetet. Deras beskrivning av 
planeringsarbetet och undervisningens relation till ämnet, läraren och eleven 
framkommer tankegångar som kan härledas till undervisningstraditionen som bär 
namnet essentialismen. Stensmo (2007) beskriver denna traditions karaktärsdrag i 
form av att det är en undervisningsfilosofi utgår från att skolans verksamhet ska 
baseras på det vetenskapligt ärvda och prövade kunskapen, samt det moderna 
samhällets lagar. Inom traditionen betonas lärarens auktoritet och ämneskunnande. 
Synen på läraren är att denne är kunskapsförmedlare och elevsynen är att eleverna lär 
sig kunskap genom hårt arbete (a.a.). Lärarnas planeringsarbete visar inga större 
tecken på av att vara influerade av progressivism eller rekonstruktivisim. Lärarna 
beskriver att det är svårt bland annat utifrån tidsaspekten att låta eleverna vara 
delaktiga i planeringsarbetet. Den centrala placeringen av undervisningsämnet kan 
kanske förklaras med didaktiken, där den didaktiska triangeln finns som modell som 
beskriver undervisningens relation mellan innehåll – lärare – elev (Pettersen, 2008). 
För lärarna bildar troligtvis den didaktiska triangeln en struktur för deras tankevärld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 3. En modell som beskriver faktorer som påverkar gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet och som beskriver 
stadierna av gymnasielärarnas planeringsarbete. Modellen är skapad av Ulrika Wirén.  

 

Ovanför visas en modell som beskriver planeringsarbetets stadier, samt faktorer som 
påverkar gymnasielärarnas upplevelser av planeringsarbetet. Den essentialistiska 
traditionen framkommer inte så framträdande i modellen, men den påverkar ändå 
modellens utformning. Undervisningsämnet i relation med tidsaspekten är central för 
lärarnas upplevelser och attityder till planeringsarbetet. Lärarnas erfarenhet inom 
professionen och kreativiteten inom planeringsarbetet påverkas av tiden, vilket i sin 
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tur påverkar planeringsarbetets olika delar i form av helhetsplanering, 
momentplanering och lektionsplanering. 
 

6.4 Sammanfattning 
I lärarnas redogörelser framkommer kreativitet, tid och erfarenhet som faktorer som 
påverkar deras upplevelser av planeringsarbetet. Planeringsarbetet innehåller en lust 
och glädje som beskriver historielärarprofessionen. Historielärarna tycker om sitt 
undervisningsämne och tycker om att få lägga upp en planering för att undervisa i 
historieämnet. Men planeringsarbetet innehåller även lusten och glädjens motpol, 
nämligen tidsbrist och stress, som kan påverkar planeringsarbetet på ett negativt sätt. 
När lärarnas arbete intensifieras kan planeringsarbetet hamna i bakgrunden för att 
istället ge plats åt att hinna med att bedöma elevarbeten och utföra alla de 
administrativa uppgifter lärarna måste utföra. Med yrkeserfarenheten bygger lärarna 
upp ett professionellt kapital och en lärarmotorik som utmynnar i tesen att 
planeringsarbetet blir bättre och effektivare med varje år man arbetar inom 
professionen.  Planeringsarbetets process kommer till uttryck genom delarna 
helhetsplanering, momentplanering och lektionsplanering. Planeringen är till stor del 
olinjär, eftersom processen karaktäriseras av att vara flexibel. Samt är 
planeringsprocessen upplagd efter att kunna arbeta med ett dåtidsperspektiv och ett 
framtidsperspektiv. Den utbildningstradition som visar tendenser till att vara mest 
framträdande i planeringsarbetet är den essentialistiska traditionen.  Historieämnet 
får en väldigt central plats i planeringen av undervisningen. I helhetsplaneringen 
utgår lärarna från vad som ska undervisas och när det ska undervisas. 
Planeringsarbetets tidsaspekt verkar påverka lärarna i deras inställning till hur 
mycket och i vilka delar av planeringsarbetet som eleverna ska involveras.  

 

6.5 Pedagogiska implikationer  
De innebörder denna studie ger är att lärares planeringsarbete bör lyftas fram i ljuset 
i den pedagogiska verksamheten. Det kan ske genom att tillhandahålla 
planeringsarbetet mer tid till att formas och utvecklas. I planeringsarbetet sker ett 
uppfyllande av de höga pedagogiska ideal läraruppdraget har. Planeringsarbetet 
hjälper även lärare att säkerställa sitt uppdrag. Studien visar att planeringsarbetet är 
en krävande och ansträngande process som behöver ett helhetstänk för att skapas och 
utvecklas i en gynnande riktning. Lärarna i studien tycker att det är roligt med 
planeringsarbetet. De tycker om att vara kreativa och utvecklande i sin undervisning. 
Om lärarna får möjligheter och förutsättningar till att vara kreativa och utvecklande i 
sin undervisning finns det en stor potential i att professionen utvecklas i en riktning 
som gynnar lärarna, eleverna och skolledningen.  
 

6.6 Vidare forskning 
Denna studie bidrar med tre förslag för vidare forskning. Det första förslaget belyser 
hur andra undervisningsämnen inom gymnasieskolan planeras. Genom att belysa 
andra undervisningsämnens planeringsarbeten kan man göra en jämförelse med 
historieämnets planeringsarbete. En sådan studie kan ge en inblick om likheter och 
skillnader som möjligtvis kan hjälpa lärare att utveckla planeringsarbetet inom olika 
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undervisningsämnen. Det andra förslaget till vidare forskning utmynnade av att 
studien visade på att gymnasielärarnas erfarenhet tenderade att påverka deras 
utformning av planeringsarbetet. Därav vore det intressant att göra en studie som 
belyser hur lärarnas erfarenhet påverkar deras planeringsarbete. Genom att jämföra 
lärare med lång och kort yrkeserfarenhet kan det undersökas om hur 
planeringsarbetet utvecklar sig med lärarens erfarenhet. Det tredje förslaget för 
vidare forskning är att forska om planeringsarbetets elevdemokrati. I en sådan studie 
kan det undersökas om vad elever anser om sitt deltagande i planeringsarbetet av en 
kurs. Hur mycket deltar eleverna och på vilket sätt deltar elever i planeringsarbetet 
för en kurs? Vill eleverna vara med och bestämma innehåll och metod i olika 
moment för kursen, och i så fall hur menar eleverna att det kan komma till uttryck?  
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Bilaga 1 
Intervjuplan den 20 november 2014 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka ett antal gymnasielärares attityder till 
planeringsarbetet i ämnet historia.  

Frågeställning: Vilka attityder har ett antal gymnasielärare till planeringsarbetet?  
Jag kommer att spela in intervjun, samt eventuellt skriva lite stödanteckningar.  
I undersökningen kommer du att vara anonym. 

 
1. Skulle du kunna välja fem ord som du tycker karaktärisera planeringsarbetet? 

(Vi kanske återkommer till något av dessa orden.) (Inställning och upplevelse 
av processen) 
 

 

2. Hur upplever du planeringsarbetet? (Upplevelse och attityd) 
 

 
3. Vilka stadier genomgår ditt planeringsarbete? (Inställning till processen)  

 
 

4. Vad påverkar planeringsarbetet? (Inställning, upplevelse och attityd) 
 
 
 

5. Är det något mer du vill tillägga? 
 

 
 

 
Om jag kommer på någon mer fråga går det bra om jag hör av mig till dig per mejl?  

Vill du att jag skickar min uppsats till dig när den är färdig?  
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Bilaga 2 
Intervjuplan den 26 november 2014 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka ett antal gymnasielärares attityder till 
planeringsarbetet i ämnet historia.  

Jag kommer att spela in intervjun, samt eventuellt skriva lite stödanteckningar.  
I undersökningen kommer du att vara anonym. 
Intervjuformen är en kvalitativ öppen intervju, vilket innebär att frågorna kan 
upplevas ganska stora. Men säg det som du först kommer att tänka på så benar det 
upp sig längs med vägen. 

 
1. Beskriv ditt planeringsarbete. Vilka stadier genomgår planeringsarbetet? 

(Inställning till processen)  
 

 
 

2. Vad påverkar planeringsarbetet? (Inställning, upplevelse och attityd) 
 

 
 

3. Hur upplever du planeringsarbetet? (Upplevelse och attityd) 
 

 
 

4. Skulle du kunna välja fem ord som du tycker karaktärisera planeringsarbetet? 
(Inställning och upplevelse av processen) 
 
 
 
 
 

5. Är det något mer du vill tillägga? 

 
 

 
Om jag kommer på någon mer fråga går det bra om jag hör av mig till dig per mejl?  

Vill du att jag skickar min uppsats till dig när den är färdig?  
 


