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Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka lärares erfarenheter av den egna 
undervisningsplaneringen. Detta område utgör en viktig del av lärarens arbete och det är 
här de formar idén med sin undervisning genom sina didaktiska val. Det bedömdes även 
vara ett relativt eftersatt område inom forskningen, speciellt i svenskt sammanhang, 
vilket gjorde det viktigt att utforska vidare. Vi fann att fokus i svensk pedagogisk 
forskning de senaste åren har legat mer på elevers eget planerande än hur läraren skapar 
planering. Eftersom samhället ständigt förändras och därigenom även förutsättningarna i 
skolan för undervisningen behövs aktuella studier.

Genom semistrukturerade intervjuer med sju SO-lärare från två olika skolor 
söktes svar på hur dessa skapade sin undervisningsplanering, vilka påverkansfaktorer de 
upplevde samt hur de legitimerade sitt sätt att agera då de gjorde sina val.

Den tidigare forskningen som berörde lärares undervisningsplanering visade att 
planeringstänkandet var komplext och mångfasetterat, beroende av olika typer av 
kontexter. I det teoretiska perspektivet i studien presenterades olika didaktiska 
teorimodeller med syfte att hjälpa läraren att ta beslut i valsituationer. Fokus för dessa var 
stoff, målformulering och reflektion över den egna praktiken. 

Metoden som tillämpades i studien hade en kvalitativ ansats och karaktäriserades 
som multipel fallstudie. Denna metod valdes för att få en fyllig redogörelse av lärarnas 
undervisningsplanering samt tillgång till subjektiva faktorer (tankar, känslor och
önskningar) och en bredd av information.

Resultatet visade att dessa lärare inte använde sig av några specifika modeller för 
att skapa sin undervisningsplanering. Anledningar till detta var den vikt lärarna lade vid 
flexibilitet i planeringen då en stor påverkansfaktor utgjordes av eleverna och deras 
socioekonomiska och kulturella miljö. Även lärarnas bedömning av elevers mognad och 
dess samband med ålder spelade stor roll för utformningen av planeringen. Lärarna 
påverkades även av en slags inre styrning då de resonemang de förde kring 
undervisningsplanering var färgade av deras egna värderingar och personliga 
erfarenheter. En övergripande slutsats utifrån undersökningen var att lärarens egen 
personliga kontext utgjorde en stor påverkansfaktor i konstruktionen av 
undervisningsplaneringen.

Nyckelord: didaktik, kontext, planering, påverkansfaktorer, samhällsorientering,
struktur, undervisning
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1. Inledning

1.1 Problemområde
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom de samhällsorienterade ämnena
(SO) har en uppgift varit att planera och genomföra egen undervisning. Vi har då upplevt
hur mycket tid och uppmärksamhet undervisningsplaneringen1 tagit. Vi har även upplevt 
att det fanns en mängd olika saker lärare måste, bör eller kan välja att ta hänsyn till. 
Medan vi själva kämpat med att få ihop dessa undervisningsplaneringar började vi 
alltmer undra hur andra SO-lärare gick tillväga, vilka val de gjorde och hur de tänkte
gällande sin undervisningsplanering.

Vi har under våra VFU-perioder och då vi vikarierat vistats i ett flertal väldigt 
olika skolor i olika områden, från de med mer heterogent underlag av elever till de med 
väldigt homogent. Detta har gjort oss nyfikna på kontextens2 påverkan på 
undervisningsplaneringen. Trots att det finns specifika mål som lärare skall förhålla sig 
till, mål att sträva efter och mål att uppnå (Bilaga 1), vilka finns inskrivna i kursplanerna, 
finns det ingen slutlig ”sanning” i SO-ämnet, utan samma formulering i Lpo94 och 
kursplaner kan tolkas olika (Westlin, 2000). Detta ansåg vi borde göra att SO upplevs 
som ett ganska fritt ämne gällande innehåll och arbetssätt. Vilket gör det intressant att se 
hur det går till då lärare skapar sin undervisningsplanering, hur de gör sina didaktiska val 
i undervisningsplaneringen och vad som påverkar dem. Vi finner även 
undervisningsplanering vara ett ämne viktigt att studera utifrån en vetenskaplig synvinkel 
då det har ägnats förhållandevis liten uppmärksamhet i forskning och i utbildning under 
de senaste decennierna, inte minst gäller detta forskning om undervisningsplanering i en 
svensk kontext (Stukát, 1998).

Med detta som grund ansåg vi det vara av intresse att undersöka lärares egna 
erfarenheter av detta didaktiska arbete och vad som påverkade det.

1.2 Förutsättningar för undervisningsplanering
Synen på vad som är skolans främsta uppgift, något som ofrånkomligt påverkar 

lärarnas undervisningsplanering, har varierat i olika tider. Westlin har framhävt två 
utbildningspolitiska- och filosofiska huvudinriktningar som varit aktuella under 
efterkrigstiden. Inom den ena har vikten av att förmedla objektiva, vetenskapligt baserade 
kunskaper samt att ge färdighetsträning med sikte på det framtida yrkeslivet betonats. 
Inom den andra huvudinriktningen har skolans roll i jämlikhetssträvanden och fostran till 
aktivt deltagande i det demokratiska beslutsfattandet i vid mening framhållits. Båda dessa 
inriktningar har funnits med i olika styrkeförhållanden i olika läroplaner, vilka alltså kan 
inrymma många sinsemellan olikartade och till och med motstridiga och konkurrerande 
förhållningssätt. En inre spänning kan enligt Westlin utläsas även ur Lpo94, även om han 

                                                
1 Med undervisningsplanering avser vi en plan av lärarens egen undervisning. I detta ingår inte exempelvis 
temadagar eller projekt. Begreppet förberedelse skulle även kunna användas här, men vi anser att vi då
kommer ifrån tankarna som föregår beslut och mer in på det praktiska materiella. 
2 Syftar på den specifika omkringliggande socioekonomiska och kulturella miljön.
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menar att den relativa vikten av den demokratifostrande inriktningen minskat jämfört 
med den föregående läroplanen Lgr80, dock dominerar den fortfarande (Westlin, 2000).
Samtidigt som olikartade förhållningssätt försvårar en entydig tolkning bör det ge ökad 
möjlighet för läraren att planera efter det denne själv anser viktigt. Följden av att 
undervisningen tar utgångspunkt i demokratifostran blir att målet att främja de 
studerandes utveckling till aktiva medborgare i en demokrati överordnas målet att främja 
de egenskaper och kunskaper som tar sikte på yrkeslivet. Detta kan innebära att ett visst 
innehåll och ett visst sätt att strukturera detta innehåll bör väljas före ett annat samt att 
vissa undervisningsmetoder bör föredras (Westlin, 2000). 

Idag har den svenska skolan enligt Lpo94 i uppdrag att forma eleverna till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan skall lära elever 
värderingar så att de kan fungera som medborgare i samhället som det ser ut i dag och att 
kunna anpassa sig efter förändringar som sker. Metoder för att inhämta kunskap och för 
att kunna kritisera är även viktiga färdigheter som elever bör besitta efter avslutad 
skolgång. Ett internationellt perspektiv bör lyftas fram i undervisningen för att skapa en 
känsla av samhörighet med resten av världen samt för att öka förståelsen mellan 
människor inom landet (Lpo 94). Detta ska alltså vara skolans och alla lärares 
övergripande mål i undervisningen och borde enligt vår tolkning därmed utgöra grunden 
för all planering3.

Det finns olika uppfattningar som står mot varandra när det gäller hur lärare 
tänker och resonerar när de planerar, allt från att det görs linjärt och strukturerat till att 
planera lite då och då och ta varierande hänsyn till olika påverkansfaktorer4 vid olika 
tillfällen. Det finns även olika syn på hur planeringstänkandet utvecklas och om det 
kommer från den egna skolgången, praktikperioden eller om det skapas först då nyblivna 
lärare börjar arbeta. 

Stukát angav att planering visar hur lärare tänker, deras lärarperspektiv och deras 
ideologier om hur undervisning ska gå till. Lärares planering av undervisning utgör en del 
av undervisningsprocessen och varje lärare måste ta en rad beslut som föregår och 
bestämmer hur undervisningen ska utformas (Stukát, 1998). Undervisningsplanering 
handlar alltså till stor del om de val lärare gör när det gäller undervisningen, om så 
kallade didaktiska val. Didaktik handlar om frågorna vad elever skall lära sig och varför, 
men även när, hur och för vad de ska lära sig (Jank & Meyer, B 1997). Huvudansvaret för 
val och beslut vilar på läraren, även om denne kan besluta och välja tillsammans med 
eleverna (Arfwedson, 1998).

Bland de lärare som arbetar i den svenska skolan finns en stor variation om vi ser 
till utbildningsbakgrund. Lärarutbildningar har förändrats över tid och många lärare har 
ingen formell utbildning i didaktik. Men de didaktiska valen, görs oftast ändå, även om 
läraren själv inte kallar detta för didaktik. Jank & Meyer skiljer också didaktisk teori och 
didaktik som praktiska pedagogiska handlingar åt . De framhäver att didaktik inte bara är 
teori5 om undervisning och inlärning utan även praktik6, vilken är alltid samhälleligt 

                                                
3 Planering och undervisningsplanering innebär i denna studie samma sak, användandet av det ena eller 
andra i fortsatt text har mer språkestetiska orsaker, såsom exempelvis variation i texten.
4 Vi avser att med påverkansfaktor beskriva former av omständigheter som inverkar på de didaktiska valen 
i undervisningsplaneringen.
5 Teoretiska akademiska påståenden om inlärnings och utlärningsprocesser
6 En del av de praktiska pedagogiska handlingar som utförs av lärare och elever
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bestämd och historiskt framvuxen. De angav även att det inte finns något direkt samband 
mellan teorikunskap och didaktisk metodisk handlingskompetens, vilket gör att lärare 
ändå kan undervisa framgångsrikt (Jank & Meyer, B 1997). Didaktisk metodisk 
handlingskompetens är något som lärare lär sig genom erfarenhet i yrket (Jank & Meyer,
C 1997). Men denna kompetens är inte alltid något formulerat. Imsen, professor i 
pedagogik vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet i Trondheim angav 
exempelvis att mycket av den kunskap som utövas är sådant som utövaren bara gör, men 
som han eller hon har svårt att förklara för andra. Planering är något vardagligt för alla 
lärare där de principer de följer praktiska, intuitiva och erfarenhetsbaserade, detta gör de 
trots att ingen har klargjort för dem (Imsen, 1999).

1.2.1 Ämnesdidaktik SO
Den samhällsorienterade undervisningen SO består av fyra ämnen, nämligen historia, 
religion, geografi och samhällskunskap. Enligt styrdokumenten har dessa fyra ämnen 885 
schemalagda timmar tillsammans i grundskolan som helhet. Liksom för övriga ämnen ges 
betyg i en tregradig skala och detta från klass 8. Betygsstegen är Godkänt (G), Väl 
Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG) (Skolverket A, 2000). Det finns en 
gemensam kursplanstext för de fyra samhällsorienterade ämnen, men även separata för 
det enskilda ämnet (Skolverket B, 2000). Den gemensamma kursplanens text utrycker att 
ämnenas syfte och roll i utbildningen är att kunskaperna inom ämnet skall kunna
användas som ett redskap för att förstå sin omgivning och sig själv, detta för att kunna bli 
en ansvarstagande medborgare i det svenska samhället (Skolverket C, 2000). Den 
viktigaste uppgiften i SO- ämnena är att utveckla den enskilde elevens kunskaper om 
människan och hennes verksamheter men också om förändringar i landskapet och i 
samhället på skilda platser och under skilda tider. Eleverna skall kunna reflektera över sin 
egen livssituation såväl som andras. De fyra samhällsorienterande ämnena ska behandla 
människor, deras omvärld och livsbetingelser samt relationer dem emellan (Skolverket B, 
2000).

Kunskaper och förhållningssätt samt urvalsprinciperna inom SO-ämnet kan ses 
som a) diskursiva, alltså beroende av ett större socialt sammanhang. De kan även ses som 
b) perspektivistiska, att det valda rör sig om ett av många möjliga perspektiv, samt c)
argumentativa, då att tala och skriva om samhällsorientering kan betraktas som en 
handling där en argumentation för en ståndpunkt förs. Följderna av detta för 
samhällsorienteringens didaktik är bland annat att vad som betraktas som SO, vilket 
innehåll SO rimligen bör ha och vilket syfte som är det viktigaste med undervisningen
bestäms av styrkeförhållandena inom den utbildningspolitiska diskussionen och hur 
denna förändras över tid. Politiker, lärarutbildare, forskare, lärare i skolan, alla 
påverkar/påverkas. Ingen kan luta sig mot verkligheten, traditionen eller vetenskapen i 
någon absolut mening. Kunskaper och erfarenheter från traditioner och vetenskaper kan 
lämna bidrag till diskussionen, men dess vikt och sanningshalt avgörs inom diskussionen, 
inte av absoluta sanningskriterier (Westlin, 2000).

1.4 Tidigare forskning
I följande har vi tagit upp tidigare forskning som rör undervisningsplanering, vad det kan 
innebära och vad som kan påverka i skapandet av planeringen. Stukát och Casservik har 
gjort svenska studier under tiden för denna läroplan, vilket var extra värdefullt för vår 
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studie, men även de två amerikanska studierna av Koeppen (1998) och Sardo-Brown
(1990) ansåg vi kunde bidra med att visa påverkansfaktorer oberoende av den specifika 
läroplanen.

1.4.1 Planeringens grundförutsättningar
Staffan Stukát, fil. dr i pedagogik vid Göteborgs universitet, har intresserat sig för lärares 
planering och skrivit en avhandling gällande lärares planering innan och efter 
utbildningen. Stukát menade att det gjorts väldigt få studier inom området planering, inte 
minst i Sverige. Vår studie har inte fokuserat lärarutbildning men vi har valt att använda 
oss av det som rör planeringsarbetet generellt ur Stukáts avhandling samt att se 
utbildningen som en möjlig påverkansfaktor (Stukát, 1998).

Planering kan enligt Stukát variera på flera sätt. Det kan vara något som när som 
helst och mer eller mindre medvetet sker i lärarens huvud. Det kan också ske på ett mer 
systematiskt sätt, kanske på särskild plats med diverse hjälpmedel. Planering kan även 
användas olika omfattande, planering av en lektion eller planering av en hel termin och så 
vidare. Planeringsprocessen menade Stukát är interaktiv och känslig för sammanhang och 
plats, något vi tagit fasta på för vår studie. Läraren är begränsad av den individuella 
erfarenheten och oförmågan att förutsäga och kontrollera framtiden. Planeringen är dock 
ett försök att föregripa aktiviteter, konversationer, frågor och svar samt relationer i 
klassrummet. Planering är som synes ett ganska svårgripbart begrepp, något som 
förstärks genom planeringens intima och komplicerade samband med undervisning och 
utvärdering. Enligt Stukát var det också svårt att säga vad som är bra planering, beroende 
på planeringstänkandets komplexitet, dess kontextberoende och individuella karaktär 
(Ibid).

Margareta Casservik, universitetsadjunkt vid högskolan i Jönköping, har gjort en 
studie om vad som styr lärare i deras planering av undervisning för ämnet historia i 
grundskolan, åk 3-8, hur lärare tolkar styrdokumenten och gör lokala mål. Hon har ett 
visst fokus på styrdokument och arbetet med dessa, men tog även upp andra 
påverkansfaktorer som har varit relevanta för vår studie. Hon menade att detta att styra 
mot mål är sättet som statsmakterna valt för att dels garantera att skolan ska vara 
likvärdig i landet, dels för att ge utrymme för lokala tolkningar. Då nuvarande läroplan 
infördes följde en stor frihet för skolan att välja innehåll och arbetssätt för att nå de mål 
staten satt upp, något som kallas det lokala frirummet, dock ska läroplanen och 
kursplaner tillsammans ligga till grund för planeringen av undervisningen. Mål att sträva 
mot har till uppgift att fungera som grund för planering, genomförande och utvärdering 
av arbetet. Ofta grundar sig dock detta i mål att uppnå, som egentligen är en 
bedömningshjälp. Ingenting i styrdokumenten säger dock när eller i vilken ordning 
epoker eller händelser ska studeras (Casservik, 2005).  

Kim E. Koeppen, lärarutbildare vid Iowa State University i USA, har hävdat att 
erfarna lärare identifierar undervisningsplanering som en viktig del i sina professionella 
liv och att planeringsprocessen är det som länkar teori med praktik. Författaren upplevde
dock ett glapp mellan utbildningens syn och verksamma lärares syn på planering och 
angav att lärarutbildningen ofta använder sig av detaljerade skrivna lektionsplaner drivna 
av mål och/eller avsikt men att erfarna lärare sällan eller aldrig arbetar på det sättet 
(Koeppen, 1998). Stukát å sin sida angav sig sakna undervisning i en strukturerad 
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planeringsmetod i lärarutbildningen i Sverige, men lättade delvis på denna åsikt efter 
utförd studie (Stukát, 1998).

Den amerikanske forskaren Deborah Sardo-Brown har forskat om 
planeringsmetoder. Hon beskrev hur lärare inom ett skolområde i USA var ålagda att 
använda en planeringsmodell som var en utveckling av tidigare nämnda Tylers modell. 
Majoriteten av de, i studien, 33 undersökta lärarna använde modellen, men på ett mer 
flexibelt sätt än angivet, så att de kunde planera för den bredd av elever de mötte och för 
att kunna klara av schemabrytande aktiviteter. Orsaker som nämndes var att med det 
varierande elevunderlaget passar inte planeringen. Endast strax över hälften av lärarna 
hade/sparade planeringen i anteckningsblock eller pärmar. Att spara gamla planeringar
ansågs dock hämma kreativiteten och motverka utvecklandet av en aktuell och passande 
planering för vart nytt skolår (Sardo-Brown, 1990).

Detta fann vi även hos Stukát då han utifrån egna och andras studier kom fram till 
att det linjära planeringstänkandet inte låg naturligt för de flesta lärare. Stukát ifrågasatte 
om det kunde finnas en planeringsmodell som borde framhävas och ansåg istället att den 
pluralismen inom lärarkåren borde tas tillvara och konstruktivt utnyttjas. Stukát tolkade 
utifrån sin studie att en ökad flexibilitet i planeringstänkandet följde med erfarenhet av 
den totala skolsituationen och dess komplexitet. Läraren tvingades anpassa sin planering 
till de psykologiska, sociala, materiella och organisatoriska realiteter som hörde till 
skolans vardag (Stukát, 1998).

1.4.2 Påverkansfaktorer
Sardo-Browns studie visade att praktik i utbildningen, facktidskrifter och kollegor var 
ganska viktiga inverkande faktorer när det kom hur lärarna skapade grunden för sin 
planering. Påverkansfaktorer som lärarna på eget initiativ uppgav var bland andra 
lärarens eget intresse av ämnen, behovet av att planera flexibelt pga. schemaförändringar, 
tiden på året, elevers förmåga/förförståelse, och önskan att ge eleven verktyg att klara sig 
i samhället (Sardo-Brown, 1990). I Stukáts undersökning framkom med särskild tydlighet 
även inre styrning som påverkande faktor. Resonemangen var här ofta färgade av 
personliga värderingar. Den latenta kulturen, erfarenheter innan och efter utbildningen 
hade större betydelse än utbildning, läroplaner och kursplaner (Stukát, 1998).

Koeppen angav utifrån en studie om lärarstudenters undervisningsplanering fyra 
påverkansfaktorer på planering utifrån ett exempel med en lärarstuderande och dennes 
undervisningsplanering. Trots att vår studie inte baserades på lärarstuderande utan lärare i 
arbete så kunde resultat vara av intresse att koppla till de påverkansfaktorer vi fann i vår 
studie om undervisningsplanering (Koeppen, 1998). En första påverkansfaktor var bilden 
av hur en lärare bör vara, studenten planerade för sitt eget uppträdande. En andra var 
rädsla för otillräcklighet inom ämnet, studenten använde planering som ett personligt 
säkerhetsnät genom att en stor del av planeringsprocessen utgjordes av att bygga på och 
förbättra kunskapen inom det aktuella ämnet. Koeppen tolkade detta som att en lärare 
enligt studenten ska kunna svara på alla frågor, varför studenten även planerade för att
minska risken för oförutsedda sådana genom att minska risken för befintligheten av 
motstridiga fakta som skulle kunna ge upphov till sådana frågor. Studenten planerade 
alltså inte för flexibilitet och variation utan för sin egen säkerhet i klassrummet istället för 
elevernas lärande. Även lärarsocialisation spelade in i planeringen, speciellt den lokala 
lärarutbildarens roll i detta, då den studerandes planering gick ut på att möta llu:arens 
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krav. Den sista påverkansfaktorn som framkom var eleverna. Det framhävs även att hur 
läraren ser sin egen roll bestämmer även vilken roll eleverna kommer att spela i 
klassrummet. Studenten såg sig själv som expert och eleverna endast som tomma kärl att 
fylla med kunskaper, vilket resulterade i minimal elevpåverkan. Något eleverna dock 
påverkade var i vilken hastighet lektionerna kunde framskrida, och studenten planerade 
hur mycket han kunde låta dem tala men ändå hinna igenom sitt eget material. Liksom 
Stukát fann Koeppen att det behövs bättre utbildning i planeringsprocessen (Koeppen, 
1998). 

Casservik upptäckte i sin studie att det framförallt verkade vara de grundläggande 
tankarna i lpo94 som fanns med i lärarnas planeringsarbete, kursplanerna i historia 
användes inte i någon särskilt stor utsträckning. Det lokala arbetet med tolkning av 
styrdokumenten gick trögt, detta kanske för att friheten ibland upplevdes som mindre 
med lokala arbetsplaner. Dessa respondenter såg dock en större möjlighet att ta tillvara 
elevens och lärarens intressen med nuvarande läroplan. Hur mycket lärare använt sig av 
denna möjlighet varierade från skola till skola och enligt Casserviks erfarenheter gavs
elever ett större inflytande över arbetsform än själva stoffet. De lärare som utbildades 
utifrån lpo94 utgick i större utsträckning ifrån styrdokumenten i sitt planeringsarbete än 
de utbildade inom tidigare läroplaner och saknade samtidigt också lokala mål. För att 
kunna planera utifrån strävansmålen krävs en tillräckligt djup kunskap i ämnet. 
Ämnesutbildning angavs påverka liksom lärarutbildning, men främst genom bidragande 
till en större kompetens att behandla dokument. I och mer erfarenhet inom yrket menade
lärarna att de kände större frihet att sovra i stoffet, låta eleverna påverka mer, påverkades 
av nutidshändelser och samhällsfrågor vid val av stoff, diskuterade mer och integrerade
olika ämnen mer (Casservik, 2005). Koeppen hade dock ett anat perspektiv på detta 
vilket var att det fanns bevis som stödde iden att de flesta erfarna lärarna i liten grad 
uppmärksammade elevernas intresse, deras mognad och förkunskaper i 
planeringsprocessen (Koeppen, 1998). 

Gällande historieundervisning angav Casserviks respondenter att kronologin 
påverkade starkt, det kändes naturligt att ta saker i kronologisk ordning. Casservik 
menade dock att det inte fanns något som sade att det måste göras så i 
läroplaner/kursplaner. Endast en av de fem intervjuade angav bedömning och utvärdering 
som styrande faktor för planering, ingen satte dock betyg. Lärarna nämnde traditionen 
som en stark påverkansfaktor, framförallt för vilket stoff som väljs i olika årskurser, 
lärarna följde ofta ett mönster att vissa områden behandlades under en viss årskurs. 
Traditionen ansågs här vara starkt sammanbunden med läroboken, men vilken som 
anpassat sig till den andre lät hon däremot vara osagt. Lärobokens starka inflytande över 
lärares val av innehåll i historieundervisning bekräftades av denna undersökning. Detta 
sågs som beroende på att många inte hade någon utbildning inom ämnet, eftersom de 
undervisade i grundskolans tidigare år. Lärarnas erfarenhet från sin egen skolgång 
påverkade i vilken ordning och vad som togs upp. Även kunskaperna i ämnet kom från 
egen skolgång eller allmänbildning, och då sökte läraren extra stöd i läroboken
(Casservik, 2005).  Koeppen hävdade också att många lärare är läroboksbundna och 
följer läroboken till innehåll och arbetssätt, men ansåg att det kunde bero på att lärare i 
utbildningen inte fått lära sig om processen undervisningsplanering, samt att deras 
lektionsplaneringar bedömts istället för processen bakom skapandet av denna. Detta blev
alltså mer som en fråga om planeringskunskaper än ämneskunskaper(Koeppen, 1998).
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1.5 Syfte och Frågeställningar
Syftet och frågeställningen med studien är att undersöka lärares erfarenheter av den egna 
undervisningsplaneringen i SO-ämnet. För att närmare specificera vad som studeras
ställdes följande frågeställningar upp, utan någon inbördes rangordning. 

 Hur skapar SO-lärare sin undervisningsplanering? 
 Vilka påverkansfaktorer upplever de? 
 Hur legitimerar lärarna sitt sätt att agera i sin undervisningsplanering, de val de 

gör och den planeringsmetod de använder?
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2. Teoretiska perspektiv på undervisningsplanering
I detta avsnitt tar vi upp olika syn på vilka fokus lärare kan ha för sin planering, om 
läraren fokuserar på själva innehållet/stoffet de ska undervisa om, om det är 
målformulering som är det viktiga eller om det är att kunna motivera den undervisning 
som skall genomföra genom hänsyn tagen till en mängd olika faktorer. 

2.1 Planeringsteorier
Här presenteras tre forskningsinriktningar som varit aktuella under modern tid och som 
fått tre olika huvudfokus i processen undervisningsplanering: stoffet, målformulering och 
lärarens självreflektion..

En teori om undervisningsplanering som sätter innehållet (lärostoffet) i centrum 
utvecklades av Wolfgang Klafki. Han utgick ifrån att vad som undervisas om ofta var 
givet i läroplanerna och intresserade sig istället för de reflektioner som måste göras 
gällande stoffet i samband med undervisningsplanering (Klafki, 2000). 

Didaktisk analys ansåg Klafki vara det första och viktigaste steget i planering och 
syftar till att undersöka vilka potential stoffet har för att främja bildningsprocessen. Detta 
görs genom att läraren reflekterar över och försöker lista ut vilka delar av ett innehåll som 
bidrar till bildning. Läraren undersöker vad som är den generella kärnan i det specifika 
innehållet, exempelvis synen på kvinnlighet utifrån drottning Kristina. Innehållet måste 
även ha betydelse för eleverna och den framtid utbildningen är menad att utrusta dem för. 
Viktigt är också vilken möjlighet eleven har att tillgodogöra sig detta stoff, eftersom ett 
innehålls värde inte är något objektivt, utan måste bedömas i relation till den specifika 
elevens kontext. Läraren försöker att förstå innehållet utifrån elevens perspektiv och 
förkunskaper, alltså som ett kontextuellt urval. Nästa steg utgörs av planeringen av 
arbetsmetoder där läraren utgår från resultaten av den didaktiska analysen. Där delar 
läraren först upp det tänka innehållet i delar eller steg, väljer sedan undervisningsform, 
ser därefter vilka hjälpmaterial som bör användas, och organiserar till sist förutsättningar 
för undervisningen och lärandet. Detta måste följa på den didaktiska analysen, som får 
konsekvenser för vad som är bästa sättet att arbeta på (Ibid). 

Efter Andra Världskrigets slut och fram till mitten av 70-talet forskades det på 
lärareffektivitet, alltså vilka lärarbeteenden som var effektivast för elevernas inlärning. 
Några särskilt lämpliga och effektiva läraregenskaper kunde forskare egentligen inte 
finna, inte heller någon särskilt effektiv undervisningsform. Dock blev vissa idéer 
inflytelserika, bland dessa fanns Ralph Tylers rationella och linjära planeringsmodell. 
Tanken var att undervisningen kunde göras effektivare genom ett mer systematiskt 
tillvägagångssätt hos den planerande läraren (Stukát, 1998). Modellen avser planering 
både på lång och kort sikt och innebär att lärare utbildas och tränas i att planera 
undervisning rationellt, dvs. systematiskt och linjärt. Bakom modellen låg antagandet att 
en omsorgsfull design med genomtänkta inlärningsbitar är den säkraste vägen att nå 
målen. Stegen läraren tar är att: 1. specificera målen, huvudmål och delmål,
2. fastställa elevernas kunskaps- och färdighetsnivå i utgångsläget, 3. välja ut och 
bestämma ordning för inlärningsaktiviteter, 4. utvärdera i relation till de uppsatta målen
(ibid). Denna modell har haft en framträdande plats i undervisningsmetodisk litteratur. 
Modellen har två viktiga aspekter: målstyrning och effektivitet. Det är först och främst 
målstyrning som kännetecknar modellen. Enligt denna modell är målformulering grunden 
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för all planering. Det första läraren gör är att fråga sig vilket mål denne har för den 
verksamhet som ska planeras för (Imsen, 1999). Dock har ett stort antal undersökningar 
visat att läraren inte börjar sin undervisningsplanering med målformuleringar. Vissa 
undersökningar tyder på att lärare börjar med elevernas behov, förmåga och intressen 
medan andra visat att det mesta av planeringstiden används för att diskutera innehåll och 
aktiviteter. Imsen ansåg att det stämde med tidigare erfarenhet att lärare inte frågar vilka 
mål de ska ta sikte på utan ”vad ska vi göra i den här perioden?” (Ibid).

Under första delen av 80-talet riktade den s.k Teacher Thinking-forskningen 
intresset och metoderna mot lärarens tänkande före, under och efter undervisningen. 
Sedan mitten av 80-talet/början av 90-talet har särskilt intresse riktats mot lärares 
reflekterande över den egna praktiken (Stukát, 1998). Av vikt för denna studie var 
lärarens tänkande före undervisningen, samt dessas reflekterande över detta.

Ett synsätt är att lärare måste acceptera planering som en normativ uppgift och ta 
moraliskt ansvar för de lösningar som väljs. Planering kräver därför moraliska 
resonemang så lärare kan motivera och legitimera de lösningar de kommer fram till. 
Planering är bokstavligt talat ett risktagande. En central tanke är att en teori om 
pedagogisk planering är en teori om handling vilken därför inte kan följa bestämda, i 
förväg fastställda procedurer. Det kan finnas många praktiska lösningar på ett och samma 
problem och det kommer alltid att vara en viss osäkerhet kring resultaten, pedagogisk 
planering kan inte ge garanterade resultat. Ett stort antal hänsyn och intressen ska 
balanseras samtidigt. De måste ta hänsyn till kontext (tid och plats), elever och deras 
intressen, kritiska röster och den allmänna opinionen, till de praktiska förhållandena, till 
vad som är genomförbart, samt till ideologi och tradition som har anknytning till den 
enskilda skolan som organisation. Imsen menade att denna syn kan tolkas som att 
planeringstänkandet försöker lyftas upp på den översta, metateoretiska nivån genom 
normativa överväganden. Det är inte lätt för det är ofta ”vardagsteorierna” som härskar i 
skolans vardag.  Imsen ser risken att tappa eller välja bort sig själv i processen, att de 
aldrig ska komma fram till en praktisk plan om lärare ska överväga allt detta (Imsen, 
1999).

2.2 Didaktiskt urval
Som nämnt tidigare handlar didaktik om de val som lärare gör när det gäller 
undervisning. Dessa val görs till stor del i undervisningsplaneringen då lärare bestämmer 
vad de ska arbeta med, varför, hur, när och så vidare (Jank & Meyer, B 1997). 

Didaktiken får sitt innehåll från ämnesteorin, pedagogiken, metodiken samt 
praktiken och har att göra med själva undervisningssituationen, dess förutsättningar, 
innehåll, förlopp och effekter (Vernersson, 1995). Didaktiken ligger mellan ämnesteori, 
metodik och pedagogik och kopplar alltså till flera forskningsområden. Därmed, anser 
Westlin når didaktiken längre än ämnesteori, metodik och pedagogik var för sig (Westlin, 
2000). Det finns ett flertal didaktiska teorimodeller att följa som har till syfte att hjälpa 
läraren att ta beslut i valsituationer, av vilka vi tog upp några exempel under föregående 
rubrik/avsnitt. Jank och Meyer angav att i praktiken används endast delar ur teorierna, de 
”slaktas”, deras anspråk reduceras och förenklas, anpassas till de egna erfarenheterna och 
intressena, kort sagt omformas de för att vara användbara i praktiken (Jank & Meyer, B  
1997).
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Didaktisk-metodisk handlingskompetens är förmågan att handla målinriktat i sin 
undervisning. Denna kompetens påverkas av mycket annat än bara kunskaper i didaktisk 
teori, bl.a. av den egna praktiska erfarenheten, stimulans från kollegor och elever, den 
egna inställningen och den egna inlärnings- och erfarenhetshistorien.  

Didaktisk reduktion kallar Arfwedson det urval som görs av verkligheten. Ska 
läraren kunna få eleverna att lära in måste läraren tänkt igenom den aktuella kunskapens 
potential och planerat för hur denna skall komma fram i undervisningen (Arfwedson, 
1998). Även den ständigt ökande kunskapen och informationen i samhället gör att det 
krävs ett noggrant urval och begränsning av lärostoffet för att undvika en alltför stor 
ytlighet, vilket lätt kan bli resultatet om lärare vill täcka in alltfler områden. Imsen 
menade att god undervisning istället kräver en grundlighet (Imsen, 1999). 

Ett sätt att hantera didaktiska teorier är att dela in dem i tre nivåer. Första nivån är 
praxis-teorier, den vardagliga yrkeskunskapen vilket kan uppnås i skolan, andra nivån är 
något mer utarbetade och reflekterande, medan tredje nivån består av genomarbetade, 
vetenskapliga teorier (Jank & Meyer, B  1997). Detta stödjer det tidigare resonemang att 
lärare kan göra didaktiska val även utan didaktisk teoretisk bildning, det rör sig då om 
den första nivån, möjligen med insteg i den andra.

Sina didaktiska val kan lärare försvara på olika sätt. Två vanligt förekommande 
sätt att legitimera eller rättfärdiga handlandet i skolvardagen är: 1. Legitimering genom 
att hänvisa till en beslutsprocess - läroplaner och lärarkårens gemensamma beslut, 
experter, riktlinjer från central nivå, eller: 2. legitimering genom diskurs – att 
argumentera kring mål- metod- innehållsbeslut och kanske ändra det som inte håller. I 
skolvardagen sker hela tiden en blandning mellan de två (Jank & Meyer, A 1997). 

2.3 Ramfaktorer 
Ramfaktorer är enkelt uttryckt de faktorer som bildrar och påverkar ramen för skolans 
verksamhet. Ett flertal har skrivit, bearbetat och utvecklat denna teori, pedagogen Ulf P 
Lundgren förknippas ofta med denna teori (Imsen, 1999). Dock valde vi Afwedsons 
version av ramsystemet då den kompletterar vår studie bäst då han inriktade sig på det 
didaktiska. Arfwedson delar in faktorerna i två system, det yttre ramsystemet och det inre 
ramsystemet och för att tydliggöra dessa ytterligare väljer Arfwedson att dela in det i 
undergrupper (Arfwedson, 2002).  

Det yttre ramsystemet innefattar det som påverkar undervisningen men ligger 
utanför själva praktiken. Faktiska samhällsbehov innebär att kvalificera och differentiera 
den blivande arbetskraften. Skoltraditioner speglar hur skolan väljer att se på kunskap, 
arbetssätt mm. Lärarutbildningar formar de nya lärarna då de tankar och värderingar som 
de får under utbildningen kommer att forma dem i deras blivande yrke. Vetenskap och 
utbildningsvetenskap påverkar skolan i det avseendet att samhället använder sig av 
vetenskapliga undersökningar för att legitimera beslut som tas angående skolan.
Byråkratisk tradition innefattar den administrativa delen om hur skolan skall styras. 
Samhälls- världs- och förändringsproblem hänvisar till hur världen utanför påverkar 
skolan ständigt då innehållet i ämnena förändras i takt med att samhällsproblemen gör 
det, exempelvis miljö- och krigshot. ”Pressuregroups” är grupper som utövar påtryckning 
genom lobbyverksamhet och dylikt. Staten är spindeln i nätet, deras kontroll består till 
stor del av att utvärdera skolorna i form av till exempel resultatkontroll. Kommunala 
skolstyrelser för att varje kommun har ett specifikt sätt att styra och prioritera resurser, 
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detta blir avgörande för skolan och även den enskilde läraren. Mycket i det yttre 
ramsystemet är som synes knutet till den tid vi befinner oss i, alltså samhällets ideologi 
och filosofiska grundsyn.

Det inre ramsystemet påverkar mer direkt det dagliga arbetet och innehåller 
faktorer som lärare i högre grad kan påverka själva. Situationsbetingning 1: I skolans 
verksamhet är elever, lärare och föräldrar är beroende av varandra. Elevernas och 
föräldrarnas inställning till och förväntningar på skolan har betydelse. Detta blir inte 
något generellt för alla skolor utan specifikt för den enskilda skolan, vilket visar det 
omgivande samhällets betydelse i relation till utbildning. Situationsbetingning 2: De 
socioekonomiska och kulturella miljöerna behandlas här, vilket har betydelse för
människors sätt att tänka och deras inlärning eftersom människor som kulturvarelser 
präglas av den kontext hon lever och verkar i. Detta gör att personutveckling kan ses som 
en konsekvens av erfarenheter. Skolkoden finns även med i det inre ramsystemet och
belyser det typiska för varje enskild skola, skolans specifika sätt att tänka och agera.
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3. Metod
Under detta kapitel beskriver vi utformning och genomförande av vår studie, vilka val vi 
har gjort och varför.

Undervisningsplanering är något som känns väldigt aktuellt för vårt blivande 
arbete. Det är även ett område det behövs mer forskning kring, dels enligt Stukát men 
även enligt våra egna litteratursökningar. ”Jag har inte funnit några svenska studier som 
direkt varit inriktade på pedagogisk planering” (Stukát, 1998 s. 45). Citatet är ca 10 år 
gammalt men situationen är fortfarande densamma, vilket gjorde att vi ansåg det finnas 
en kunskapslucka att fylla. Undervisningsplanering som didaktiskt forskningsområde är 
ett relativt eftersatt studieobjekt vilket gjorde det viktigt med ytterligare forskning. 

3.1 Utformning av undersökning
För att kunna uppfylla vårt syfte, att undersöka lärares erfarenheter av den egna 
undervisningsplaneringen i SO-ämnet, valde vi att utgå från en kvalitativ ansats, detta då 
det möjliggjorde att genom tolkning få en bättre förståelse för företeelsen (Bryman, 
2002).

Undersökningsdesign för studien utgjordes av fallstudien. Inom det pedagogiska 
fältet, vilket didaktiken ingår i, är det vanligt att fallstudier används för att få en bild och 
en förståelse av specifika frågor och problem som rör den pedagogiska praktiken, i detta 
fall undervisningsplanering. De fyra grundläggande egenskaper som Merriam angett
utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier är att de är partikularistika, vilket innebär
att fokusera på en viss företeelse, i denna studie undervisningsplanering. De skall även 
vara deskriptiva, beskrivningen av företeelsen skall vara omfattande och tät, i fallstudier 
vanligtvis kvalitativa vilket innefattar flera variabler och beskriver samspelet dem 
emellan. Syftet att förbättra läsarens förståelse av det som studerats, skapa nya 
innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det som de redan visste eller trodde 
sig veta är viktigt, detta kallas att de är heuristiska. De skall även vara induktiva då ny 
förståelse snarare än verifiering av på förhand specificerade hypoteser är utmärkande för 
kvalitativa fallundersökningar. Dessa egenskaper utgör det speciella fokus som en 
fallstudie skall ha och det är genom detta vi i enighet med vårt syfte undersökte hur några 
SO-lärare lärare skapar sin undervisningsplanering och vad som påverkar utformningen 
av den. Denna design är särskilt lämplig att tillämpa då studien knyter an till praktiska 
problem (planering) som uppstår i vardagen. Den riktar även uppmärksamheten mot hur 
problem (planering) hanteras utifrån ett helhetsperspektiv (Merriam 1994).

Denna undersökning kan dessutom klassificeras som ”multipel fallstudie”, 
eftersom vi studerade flera fall och jämförde dessa. Vi hade ett kontextperspektiv i vår 
undersökning, vilket gjorde det nödvändigt att undersöka fall från olika kontexter, här två 
skolor. Detta innebar att dels utgjorde varje lärare som vi intervjuade ett enskilt fall, dels 
utgjorde de samlade lärarna vid varje skola ett fall (Bryman, 2002).

Då syftet med studien skall vara avgörande för val av metoden och dess 
utformning föll valet för denna undersökning interjuver (Trost, 2005). Detta då det i 
studien eftersträvades en kvalitativ beskrivning av verkligheten, att kunna förstå det unika 
och sammanhangsbestämda (Lantz, 1993). Vi ansåg även denna undersökningsmetod
vara passade då vi önskade komma åt lärarnas utsagor om deras egen planering. Med 
intervjuer som metod kunde vi komma åt subjektiva faktorer (tankar känslor och 
önskningar) och en bredd av information (Bryman, 2002). Hur respondenterna beskrev
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hur de uppfattar världen de lever och jobbar blev i denna studie väsentligt (Rubin & 
Rubin, 1995). Även syftet avgjorde valet av intervjuform som denna undersökning 
bygger på, alltså vilken typ av kunskap som vi var ute efter (Lantz, 1993). Vi ansåg det 
vara semistrukturerade intervjuer då denna typ av intervjuform ger vissa riktlinjer men 
tillåter ändå den intervjuade att tala fritt och innebär, förutom att få tillgång till de 
studerades syn på världen, ett stort mått av flexibilitet. Detta innebar att vi kunde ändra 
inriktning och fokus om det bedömdes nödvändigt. Vi ansåg oss då kunna komma så nära 
vårt intresseområde som möjligt med vår valda metod (Bryman, 2002).

Kvalitativa intervjuer består av enkla och raka frågor men med komplexa svar
(Trost, 2005). Då vi konstruerade våra frågor (Bilaga 2) ville vi få dem öppna men ändå 
så avgränsade att svaren skulle hamna inom vårt intresseområde. De första frågorna är 
avgörande för hur intervjun kommer att se ut, det gällde att bygga upp ett förtroende 
(Lantz, 1993). I vår intervjuplan och i vår struktur ställde vi, förutom frågor kopplade till 
vårt syfte och våra frågeställningar, även frågor som gav bakgrundsfakta om personen
vilket hjälpte oss att sätta in svaren i ett sammanhang, men också fick den intervjuade att 
känna sig bekväm i situationen. Vi samlade frågorna i teman att prata under, försökte få 
en naturlig följd i dem, men i vilken ordning de sedan ställdes kunde ändras under 
intervjuns gång beroende på vad informanten själv tog upp (Bilaga 2). Vi valde detta då 
det var viktigt att ha ett fokus men inte vara för fixerad. Vi försökte få formuleringarna 
ospecificerade att de inte skulle hindra alternativa idéer. Frågor kanske måste ändras 
beroende av erfarenheter från varje enskild  inrevju, såsom t.ex. upplevda oklarheter
(Rubin & Rubin, 1995). Vi eftersträvade begripligt språk men var även beredda att 
förklara vad vi menade med vissa uttryck och formuleringar (Bilaga 2). Vi besökte även 
skolorna innan intervjuerna för att bekanta oss med den miljö där intervjupersonerna 
arbetar för att underlätta tolkningen och förståelsen av det som personen ifråga berättade. 
Utöver intervjuerna så bad vi även om, och erhöll, exempel på lärarnas 
undervisningsplanering i den mån sådan förekom i skriftlig form (Bryman, 2002).

Slutprodukten av en fallstudie kan primärt vara beskrivande, tolkande eller 
värderande. En tolkande slutprodukt rymmer även många beskrivningar, men 
beskrivningarna används för att tolka företeelsen. De flesta studier innehåller en
blandning av beskrivning och tolkning (Merriam, 1994). Detta knyter an till vår studie då 
det vi strävade mot var att komma fram till en tolkande slutprodukt utan att lägga en 
värderande prägel på resultatet. 

Vi utförde vår empiriska undersökning i två skolor i Mellansverige och med 
dessas SO-lärare, fyra från den ena skolan och tre från den andra. Av skolorna är en 
belägen i ett heterogent område med tillhörande upptagningsområde, den andra i ett 
relativt homogent område och upptagningsområde. Dessa val grundade vi på att skolan i 
dagsläget inte längre behöver vara en lika homogen population av studenter som förr utan 
är ofta mer mångfasetterad, speciellt gällande etnicitet (Moll, 2001). Rikssnittet i Sverige 
i åk 9 låg 2007 när det gällde etnicitet var sju procent födda utomlands och sex procent
var födda i Sverige men har utländska föräldrar, (i dessa kategorier räknas dock inte 
adopterade barn). Siffrorna för våra valda skolor låg betydligt över och under detta snitt, 
vilket ger oss skolor från båda kategorier (Skolverket D, 2008). Det var inte 
etnicitetsskillnaden i sig som utgjorde grunden för valet, utan att det innebar en större 
respektive mindre heterogenitet i elevunderlaget. I stort ansåg vi att vi gjort ett teoretiskt 
urval då vi medvetet utgått dels från två ytterligheter av skolor och dels från SO-lärare. 
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De aktuella lärarna i denna studie arbetar som senarelärare, och de arbetade med 
årskurserna 6-9 i ena skolan respektive årskurserna 7-9 i den andra. Vi skickade ut ett 
informationsbrev (Bilaga 3) med förfrågan om deltagande i studien och samtliga 
accepterade. Eftersom urvalet utgjordes av de SO-lärare som fanns på skolorna och vi 
inte hade några övriga kriterier i urvalet av dessa blir det även ett visst mått av 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).

Vårt syfte var att undersöka lärares egna erfarenheter kring vad som påverkade 
deras undervisningsplanering, men vi insåg att detta är ett komplext område och att 
studien behövde begränsas för att vara genomförbar. Detta antagande gjorde vi då 
undervisningsplanering tangerar många områden och att många faktorer därmed antogs 
inverka på denna. Vi utgick ifrån vad respondenterna angav att de påverkades/inte 
påverkades av, de faktorer där läraren upplevde sig ha ett val att anpassa 
undervisningsplaneringen eller ej. När det gäller läroplanen och styrdokumenten utgick vi 
ifrån att de fungerar som en påverkansfaktor på undervisningsplaneringen. Vi gick dock 
inte närmare in på dessa. Gällande ramfaktorer var vårt syfte inte främst att rangordna 
dessa ramars betydelse, utan istället att undersöka hur respondenterna hanterade dessa i 
uppbyggnaden av sina planeringar. Vi skulle heller inte analysera respondenternas 
planeringsexempel gällande moment innehåll utan använde dessa som komplement till 
respondenternas utsagor, för att se strukturen. Inte heller termins- och läsårsplaneringar 
analyserades i sig, utan vi valde att se dem som eventuella påverkansfaktorer. Vi var även 
medvetna om att undervisningsplanering kanske inte alltid kan genomföras i den grad 
lärarna från början tänkt sig och önskar. Det är dock inte genomförandet av planeringen 
vi skulle undersöka utan tillblivandet.

3.2 Genomförande
Vi gjorde en pilotintervju där vi testade våra intervjufrågor för att få dessa så tydliga och 
besvarbara som möjligt. Efter den utvärderade vi, ändrade ordningsföljd och lade även till 
någon följdfråga. Detta gjordes för att få ett bättre flyt i intervjuerna och de nykomna 
frågorna fyllde några hål vi kände att provintervjun hade.

Grunden till kvalitativa intervjuer är att lyssna intensivt, visa respekt, nyfikenhet 
och att systematisera vad de verkligen säger (Rubin & Rubin, 1995). En början till detta 
var att hitta en lugn och ostörd miljö anges vara viktigt i intervjusituationen, men ibland 
får forskare finna sig i den miljö som erbjuds. Sex av sju respondenter önskade att 
intervjuerna utfördes på deras arbetsplats, i då tillfället lediga lokaler. Men vi gjorde vad 
som gick för att förutsättningarna skulle vara så bra som möjligt, vi var på plats i god tid 
innan intervjuerna med allt material redo. För att den intervjuade skall känna sig trygg 
var det även viktigt att tillmötesgå de förslag som respondenterna själva förslog (Trost, 
2005). En respondent önskade att träffas i dennes hem, något vi naturligtvis tillgodosåg. 

Intervjuerna som gjordes var frivilliga och detta informerade vi om i e-posten som 
skickades ut med förfrågan om deltagande men även vid intervjuernas början. Vi 
framförde även till respondenterna innan intervjuerna att materialet i denna studie 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att utsagorna inte kommer att kunna 
kopplas till enskilda personer.

Vi använde oss av dubbla mp3-spelare för att spela in intervjuerna, så att vi hade 
en backup om det skulle bli något fel på någon av dem. Bryman påvisar att bandspelare 
är viktigt för den detaljerade analysen detta för att kunna fånga intervjupersonernas svar i 



15

deras eget ordalag, speciella uttryck och fraser. Genom bandspelare kan forskare lyssna 
till intervjusvaren upprepade gånger. Nackdel med detta är dock att transkriptionen är 
tidskrävande (Ibid). Genom att inte behöva anteckna kan forskaren lättare kan vara 
lyhörd och följa upp svaren på ett korrekt sätt (Bryman, 2002). Samtliga respondenter 
accepterade att bli inspelade. För att få så likvärdiga förutsättningar som möjligt på alla 
intervjuer valde vi att båda delta vid alla intervjutillfällen. Den ene av oss intervjuade
(vem skiftade) medan den andre antecknade möjliga följdfrågor och såg till att samtliga 
områden i intervjuguiden berördes. Vi ansåg oss på så sätt få en bra kännedom om och 
insyn i alla intervjuer, så vi kunde diskutera och se om vi uppfattade saker på samma sätt. 
Nya tankar kan på detta sätt väckas och nya perspektiv erhållas. Även Trost ansåg att två 
intervjuare resulterar i en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse, 
förutsatt att dessa två samspelar (Trost, 2005). En nackdel kan vara att informanten kan 
känna sig i underläge i förhållande till de som intervjuar vilket i viss mån kanske kan 
förändra svaren (Stukát, 2005). Denna nackdel ansåg vi dock inte uppkommit i, våra 
informanter verkade vara ganska bekväma med hela situationen.

Självklart styrde vi intervjun genom frågorna, men vi försökte att inte styra för 
mycket utan ta med det lärarna tog upp, vilket visade vad de ansåg viktigt och vad som 
påverkade, visade deras reflektioner runt planering, vilket vi inte ville styra i för mycket 
då det delvis var detta vi var ute efter. Vi bad även respondenterna om exempel på den 
planering de hade i skriftlig form.

Efter att de första intervjuerna hade utförts började vi transkribera det inspelade 
materialet vilket innebar flera genomlyssningar och ganska ordagrann utskrift. Vi skulle 
analysera lärares utsagor om sina tankar kring de didaktiska val de gör i 
planeringssituationen. Det första vi gjorde med det transkriberade materialet var att under 
ytterligare genomläsningar och diskussioner dela upp texten i grupperna 
strukturbeskrivning, planeringsprocessen och påverkansfaktorer. Till 
strukturbeskrivningen lade vi även planeringsmaterialet i den form det förekom. De 
påverkansfaktorer som framkom delade vi in under teman, där de talade om sig själva, 
eleverna, kollegor, skolan som sådan samt händelser utanför skolan. Vi jämförde 
utsagorna mellan alla lärare, mellan lärare inom samma skola och mellan de två skolorna, 
alltså på individ- skol- och kontextnivå, och kunde utifrån detta dra slutsatser. Detta ledde 
till att vi först har valt att presentera lärarna kort och hur deras undervisning struktureras 
rent konkret men även deras synpunkter exempelvis vad planering betyder för dem, då
ordet har ett brett spektra. Denna indelning är gjord utifrån det materialet som vi arbetade 
med och de utsagor av de lärare som vi intervjuade. Sorteringen gjordes även efter det 
valet av skolor vi medvetet gjorde i början av denna studie.

3.3 Tillförlitlighet
Ett sätt att skapa trovärdighet på är att använda sig av triangulering, vilket vi har gjort i 
vår fallstudie. Exempel på triangulering är att använda flera informationskällor. Vi har 
både utfört intervjuer, samlat in exempel på undervisningsplanering i de fall det funnits 
dokumenterade sådana och studerat statistik för de båda skolorna vilket redovisas som 
tabeller i bilaga 4. Triangulering utgör en försäkran för intrycken, varje tolkning behöver 
försäkran att den stöds av datamaterialet som samlats in. Trianguleringens syfte är att få 
bilden så klar och passande meningsfull som möjligt och att inte missleda läsaren.
Relativt fria från våra egna fördomar (Stake, 2006). I enlighet med respondentvalidering 
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så skickade vi det utskriva intervjumaterialet till respondenterna utan att få några 
synpunkter om förändringar tillbaka (Bryman, 2002). I studien kan ovana vid intervjuer 
ses som en brist i undersökningen. Dock genom att lyssna till intervjuerna och 
uppmärksamma vad som var bra och dåligt överkomma detta hinder (Trost, 2005).

Kvalitativa forskare är benägna att ta upp en mängd deskriptiva detaljer, här anses 
det att inte bara beskrivningar utan även förklaringar är av vikt, hur respondenterna 
beskriver kontexter. Dock kan en risk med detta bli att forskaren blir alltför indragen i 
detaljer, så att detta överskuggar eller hindrar analysen. Överförbarhet påvisas i en tät 
beskrivning av det kontextuellt unika som de intervjuade lärarna gjorde men det 
redovisas även i form av tabeller (Bilaga 2). Genom detta kan en bedömning göras om 
det är överförbart till annan miljö (Bryman, 2002). 

Pålitlighet i studien är redogörelse av faser, med möjlighet att styrka och 
konfirmera dessa . Men pålitligheten kan även säkerställa att det har agerats i god tro, 
genom att belysa eventuella brister och hur dessa kan påverkan. Det är dock oundvikligt 
att resultatet och tolkningarna som har gjorts i denna studie är inte oberoende den som 
tolkar det då det är en kvalitativ studie.
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4 Resultat 
Resultatet är utarbetat från syftet vilket är att undersöka lärares erfarenheter av den egna 
undervisningsplaneringen. Samtliga frågeställningar kommer även att beröras här. Hur 
skapar SO-lärare sin undervisningsplanering? Vilka påverkansfaktorer upplever de? Hur 
legitimerar lärarna sitt sätt att agera i sin undervisningsplanering, de val de gör och den 
planeringsmetod de använder?

Detta avsnitt inleds med en kort presentation av de skolor vi valt att utföra vår 
undersökning på. Vi kommer nu och även i fortsättning att använda benämningen skola A 
och skola B för de respektive skolorna. Efter detta kommer korta presentationer som 
beskriver de enskilda lärarnas erfarenhet i yrket samt hur de ser på planering. Alla namn 
på lärarna som användas i resultatet är fiktiva, detta i syfte att anonymisera utsagorna. 
Det övriga resultatet delas in i följande kategorier: planeringsstruktur, omvärldens 
påverkan, lärarens påverkan, elevernas påverkan samt reflektion.

4.1 Introduktion av skolorna
För att ge en grundläggande bild av de två utvalda skolorna presenteras nedan statistik av 
betydelse för undersökningen. För att kunna analysera detta på ett så korrekt sätt som 
möjligt har vi räknat ut medelvärdet på följande underrubriker under en period av sex år. 
Detta gör vi då resultat som meritvärde och andel som uppnått målen räknas enbart ut på 
årskurs 9 på grund av betygssystemet och vi vill ge en tydlig och mer representerande 
bild av respektive skola (Skolverket E, 2008).

4.1.1 Skola A  
Andel utländska elever: Födda utomlands 3 % . Födda i Sverige men har föräldrar från 
ett annat land 1,3 %. 
Andel pojkar: 48,8% 
Föräldrars sammanlagda utbildning: 2,28 
Uppnå målen: 82,6%
Meritvärde: 212,6
När det gäller antalet utländska elever så kommer en stor del enligt skola A:s 
respondenter från länder i västvärlden exempelvis USA och Österrike. Detta kan göra att 
skola A till synes blir mer homogen än skola B.

4.1.2 Skola B
Andel utländska elever: Födda utomlands 17 %. Födda i Sverige men har föräldrar från 
ett annat land 5 %
Andel pojkar:54 %
Föräldrars sammanlagda utbildning: 2,136
Uppnå målen: 68,3%
Meritvärde: 192,3
Denna skola har högre andel utländska elever än skola A och kommer enligt 
respondenterna ifrån hela världen. 

Andel elever med utländsk bakgrund, födda utomlands: Andel av avgångseleverna 
som är födda utomlands.
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Andel elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige: Andel av avgångseleverna vars 
båda föräldrar är födda utomlands, men eleven är född i Sverige.

Andel pojkar: Andel pojkar av avgångseleverna.

Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå: Medelvärde av avgångselevernas 
biologiska föräldrars utbildningsnivå, faderns respektive moderns högsta utbildningsnivå. 
(Adoptivföräldrar jämställs med biologiska föräldrar). Utbildningsvärde 1 innebär 
genomgången folkskola/grundskola, utbildningsvärde 2 innebär att personen ifråga har 
genomgått gymnasial utbildning i högst tre år och utbildningsvärde 3 innebär att personen 
genomgått fjärde året på gymnasieskolans tekniska linje eller erhållit minst 20 
högskolepoäng. Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå har beräknats per elev och 
därefter har ett medelvärde per skola respektive kommun beräknats. I de fall där uppgift 
om den ena föräldern saknas har sammanvägd utbildningsnivå satts lika med den andra 
förälderns utbildningsnivå. Dessa fall förekommer sällan, dock utgör föräldrar med 
utländsk bakgrund en överrepresenterad grupp. Denna risk ser vi främst aktuell på skola 
B som har flera gånger fler elever med utländsk bakgrund. 

Andel elever som uppnått målen: Andel av avgångseleverna som uppnått målen, 
betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen i 
alla ämnen han/hon läst för att räknas till de som nått alla målen.

Meritvärde: Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i 
elevens slutbetyg. Godkänd motsvarar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl 
godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde. I statistiken ingår 
endast elever som fått betyg i ett eller flera ämnen.

För exakta siffror hänvisas till tabell 1 och tabell 2 (Bilaga 4).

4.2 Presentation av respondenter  

4.2.1 Respondenter skola A
Lars har arbetat ca tjugofyra som lärare år, tjugo av dem på skola A. Under denna tid har 
han undervisat i SO men även ibland varit studieledare, linjeledare eller ämnesansvarig. 
Lars har utbildning i historia, samhällsvetenskap, religion, geografi, samt pedagogik. Att
planera har, ansåg Lars ha flera olika dimensioner varav den sista är att gå in i 
klassrummet och upptäcka att det han planerat inte går idag och plocka upp något annat 
ur bagaget. Som utgångspunkt för sin planering fokuserar Lars på vad eleverna ska ha 
med för redskap först till gymnasiet och sedan senare i livet, både kunskapsmål och 
färdighetsmål. Rent konkret ansåg Lars planering vara att han som lärare ska se till att 
fylla de mål han själv har och de mål samhället har då det gäller vad eleven ska ha med 
sig när de lämnar skolan. 

Greger har arbetat som lärare ca tjugofyra år, nitton av dem på skola A. Han 
utbildade sig först till gymnasielärare i historia och religion men kompletterade senare 
upp högstadiebehörigheten. Han har nästan bara arbetat och haft praktik på högstadiet 
förutom lite tid på gymnasiet och komvux tidigt i karriären. Ämnesutbildningen utgörs av 
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historia, religion, samhällskunskap och geografi. För Greger innebär planering att ha en 
grundläggande plan för vad eleverna skall ha kommit igenom under de tre åren, att skapa 
en grundläggande ram som anpassas till olika grupper av elever och till händelser i 
omvärlden. 

Mattias har arbetat som lärare ca elva år, tre av dem på skola A. Han utbildades 
inom SO-ämnen 4-9 och fick arbete direkt efter studierna. Då han bytte till sin nuvarande 
arbetsplats var SO-tjänsten första året blandad med svensk- och engelskundervisning, 
men nu är det nästan en ren SO-tjänst. Planering är för Mattias en grundtanke som 
vägleder honom mot målet. Grundtanken utgör svaret på frågan varför eleverna ska läsa 
just det här, varför det är viktigt. Finns det inget svar så finns det ingen grundtanke. Det 
måste finnas en anledning, det får inte vara svar som att ”det står i kursplanen”, då han
inte ansåg det som något bra argument. Mattias tanke med varje enskild lektion bottnar i 
vad som måste göras för att eleverna ska nå till mål. En annan grundtanke är också 
arbetssättet i stort och redovisningsform så det blir lite variation på det hela. Mattias 
ansåg det också som sin uppgift som lärare att göra saker lite svårt för eleverna, att 
utmana dem.

Stina började arbeta vårterminen 2000. Direkt efter examen fick hon arbete på en 
så kallad mångkulturell skola. Där arbetade Stina i ett antal år innan hon bytte tjänst till 
skola A. Eftersom hon även skaffat barn under tiden så har Stina arbetat sammanlagt 6 år 
på skola A. Stina utbildade sig till 4-9 lärare och har läst samtliga SO-ämnen, historia, 
religion, samhällsvetenskap och geografi. Planering betyder för Stina att tillgodose vad 
elever enligt kursplanen ska ”lära sig”. Sedan ansåg hon det viktigt att fördelningen 
mellan de fyra olika ämnena under terminen eller under läsåret. Stina tyckte att det 
otroligt viktigt att få eleven att växa, både socialt och ämnesmässigt. Att få eleven sugen 
på att lära sig saker, Men framför allt att få eleverna nyfikna och tro att de kan och klarar 
av saker och ting. Vara källkritiska är viktigt för att få förståelse. 

4.2.2 Respondenter skola B
Ulf har arbetat som lärare ca sju år. Han har även vikarierat en del innan utbildningen 
samt arbetat fyra terminer vid en högskola. Utbildningen bestod av religionsvetenskap, 
historia, samhällskunskap, svenska samt diverse pedagogiska kurser. Ulf angav att 
planering är den absolut viktigaste delen i arbetet. Han ansåg planering vara förberedd 
struktur, och att det finns en struktur och en tanke bakom undervisningen som oerhört 
viktigt, utan detta blir undervisningen inte alls bra. Ulf angav att han är tvungen att ha en 
tydlig struktur i arbetet på papper eftersom det inte fungerar för honom att ha allting i 
huvudet. Hans struktur spar även mycket energi då det inte behövs letas och funderas ut 
nytt material och arbetssätt ständigt. Att ha en tydlig strukturerad undervisningsplanering 
tyckte Ulf känns tryggt och garanterar eleverna en kvalité, samt syftar till att skapa 
förtroende hos eleverna då de vet att han har tänkt och har en plan. Ulf vill gärna veta 
exakt vad som ska göras varje lektion, det gör det tydligt för eleverna och ger honom
själv kontroll på att allt tagits upp som var tänkt. Ulfs första grundregel är att det är lugnt 
i klassrummet och genom den här planeringen tyckte Ulf att han får det.

Pär började arbeta inom skolan 1986, då som utbildad ämneslärare i historia, 
religion och geografi, vilket förutom ämneskunskapen innebar metodikkurser i religion 
och historia. Sedan har han arbetat i olika positioner inom skolan, bland annat som rektor 
på flera olika skolor. Nu, höstterminen -08, har Pär börjat arbeta som SO-lärare på skola 
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B och då har det gått 13 år sedan han arbetade de som SO-lärare senast. Pär definierade
planering som att hjälpa eleverna att organisera sitt lärande.

Agneta har varit lärare i över fyrtio år och började som folkskollärare. I ca 30 år 
har hon arbetat på högstadiet, i nitton år på nuvarande arbetsplats.  Hon har även arbetat 
som utvecklingsledare, varit tillsynslärare och vikarierat lite som rektor.
Ämnesutbildningen bestod från början av samhällskunskap samt lite engelska. Som 
folkskollärare snabbutbildades hon för att kunna arbeta i den nybildade grundskolan och 
läste då så kallade biämneskurser i historia, samt även en del extra pedagogik. Agneta har 
även senare läst historia och religionskunskap. Agneta angav att planering innebär en 
beskrivning av det läraren och klassen ska arbeta med den närmaste tiden och vilka mål 
de ska nå. 

4.3 Planeringsstrukturen
Här presenteras varje respondents planeringsstruktur samt hur de går tillväga då de skapar 
sin undervisningsplanering.

4.3.1 skola A
Alla respondenterna upplever ett väldigt öppet klimat på skola A där lärare emellan tipsar 
varandra om områden och material för att hjälpa varandra med planeringen. De känner 
även till SO-kollegornas planeringar, men det finns inget tvång att anpassa sig till de 
andras planeringar.

Lars planerar självständigt sin läsårsplanering och terminsplanering där moment 
och områden planeras in, även lite om arbetssätt, och vissa övningar som Lars skall 
använda sig av finns också med. Lars gör ingen detaljplanering för varje enskild lektion, 
utan om det är något som skall kunna härledas till detta är det saker som skrivs upp på 
tavlan i början av lektionen som han har som riktlinjer till vad som skall tas upp under 
lektionen så han bibehåller fokus. Lars angav att han har tagit till sig det han tyckte
passar honom bäst ur styrdokumenten och säger att ”jag har ju en frihet kan ju göra vad 
jag vill kan läsa kalle anka om jag vill” Själva lektionen planerar Lars i huvudet och när 
han kommer in i klassrummet vet han vad som ska vara kärnan i den, därefter löser han 
den situationen som uppstår utifrån det. Lars påpekande att han dock i början av sin 
yrkesbana använde sig av en detaljplanering minut för minut. Själva kärnan som finns i 
lektionerna och momenten ansåg Lars vara något självklart som bara kommer och som 
sitter i ryggmärgen, en känsla, han bara vet. Lars angav att han är mer fokuserad på 
eleverna och att få dem att utvecklas som individer än på ämneskunskaper, men han 
angav även att det tog lång tid innan det blev så, i början gällde bara ämnesplanerig för 
honom

Greger grund i sin planering ifrån vilken kunskap han tyckte att eleverna i alla fall 
ska ha träffat på under grundskoletiden, men ansåg sig även vara väldigt noga med att 
checka av att eleverna får arbeta på allehanda sätt, eftersom de, förutom att ha en massa 
kunskaper också måste lära sig hur de ska presentera kunskaper senare i livet. Han har i 
grunden ett tänk över tre år utifrån vilken han gör planering för läsår, termin och 
arbetsområde. Dessa planeringar görs självständigt, terminsplaneringarna finns även 
konkret nedskrivna på papper för eleverna. Hur sakerna ligger i ettårsplanen varierar för 
att det ska bli lite omväxling i det hela. Han angav att han har en grundläggande 
planering som till 85-90% ligger kvar år från år. På varje fyra veckor har han även 
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planerat in tre veckor plus en buffertvecka, då han av erfarenhet räknar med att bli av 
med ca 25-30% av undervisningstiden på schemabrytande aktiviteter. Han vet i stort sett 
examinationsform, hur och när, då han gör terminsplaneringen. Detaljerna i varje 
arbetsområde utgör en egen planering, på lektionsnivå finns planering på papper ibland, i
vissa områden är de mer lösa i kanten. Detaljplaneringen är mer upplagd efter vad för 
sorts redovisning han tänkt sig, exempelvis för skriftligt prov är det viktigt med viktiga 
begrepp. Greger ansåg att den egna erfarenheten gör att han egentligen inte är beroende 
av en planering på detaljnivå, utan angav att han när som helst skulle kunna ställa sig och 
prata i 60 min utan anteckningar eller någonting utan att det skulle märkas att han inte 
förberett sig.  Han vill gärna ha stöd i läroböckerna, men arbetar ganska mycket med eget 
material också. han försöker ha boken mer som en ram, men känner sig inte helt bunden 
av den. Han försöker dra trådar emellan de båda spalterna innehåll och arbetssätt, och 
inser då att det kanske är läge att arbeta på ett speciellt sätt med ett särskilt område. 
Greger framhävde att som ämneslärare är han själv proffs i sina ämnen och i och med 
detta gäller det att lita till sig själv och inte påverkas för mycket av andra.

Mattias gör planeringen helt själv, han angav att det sitter i väggarna på skolan att
inte samarbetar så mycket med andra lärare. När han gör en planering tittar han ofta på 
betygskriterier och kursmål för att ha det färskt i huvudet och för att kunna skriva rättvist 
på bedömningsmatriserna. Mattias angav att det är lätt hänt att automatiskt höja ribban 
för betygen för en bra klass, vilket han inte ansåg är ok, utan att ribban ska hållas på en 
jämn nivå. Mattias brukar använda läroböcker så lite som möjligt, och tittar heller inte så 
mycket i dem då han planerar. Han angav dock att han använde dem mer förr då han var 
färskare i yrket och att det då var en jättebra källa för att skapa sig ett bibliotek att plocka 
bitar ur. Mattias angav att han försöker vara öppen och nyfiken mot alla människor och 
metoder att plocka olika saker här och där. Den skrivna planering Mattias har är 
läsårsplanerna med huvuddrag och bedömningsmatriser för eleverna. I början av 
terminen bestämmer Mattias vilka större moment han kan tänkas vilja ha med och ger 
därefter förslag till eleverna på fyra till sex moment, av vilka det kanske hinns med tre till 
fyra, och så får eleverna vara med och tycka till om vad som ska tas upp, vilka moment 
de ska gå in på eller läsa mer om. Sen tänker han ut i vilken ordning de ska behandla allt 
och tiden till detta. Han vill vara lite öppen överhuvudtaget och inte så statisk, för är han 
det angav han att det ändå spricker direkt. De stora områdena bryts sedan ner i små 
delmoment och även till lektionsplanering, så det finns en riktning och en röd tråd i det 
hela. Planering för enskilda lektioner har han i huvudet. Mattias tyckte det är kul att 
släppa taget, att icke-planera ibland och att släppa kontrollen. På grund av att spänningen
att han aldrig kan vara säker på vilken väg lektionerna tar. Det ställer också mer krav på 
honom att vara uppmärksam, ”jag behöver ibland utmaningar, annars blir man lite lat 
ibland och då gör man det man gjorde förra året”. Det är lite olika i olika områden vad 
han bygger planeringen på, ibland är det utifrån begrepp, ibland mer händelser eller 
områden. Han vill inte skriva ut antal veckor för varje område längre pga. att det ofta 
spricker. Inlämningsdatum vill Mattias helst att de följer, men har börjat gå ifrån även det 
lite, då han ansåg att detta inte riktigt överensstämmer med den målrelaterade 
bedömningen. 

Stinas planeringsstruktur utgörs av en grovplanering som görs inför varje termin, 
Stina har även en detaljplanering för lektionerna som ofta görs dag från dag med 
stödanteckningar vad ska gås igenom och tas upp. I detaljplaneringen ingår också att titta 
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igenom eventuella sidor i boken eller skriva eventuella frågeställningarna. Stina angav att
som ganska ny är det tryggt att samla på sig material och utifrån det göra lite små 
ändringar med tiden. Det blir lättare att lista ut vad som passar klasserna om det finns
tidigare anteckningar, vad funkade, vad funkade inte och se till att det inte gör om samma 
misstag igen. Hon utgår rätt mycket från boken men har även gjort helt eget upplägg och 
material i vissa områden. Hon ansåg att lärare aldrig ska försöka kopiera vad en annan 
person gör, men det går att få be att få följa med och titta och så går det att ta till sig det 
och tänka hur kan jag göra det på mitt sätt. Hon var i början rädd att inte få med allt hon 
hade tänkt men nu med mer rutin vågar hon släppa lite grann men ändå få ihop det på nått 
vis. Nu litar hon mer på sig själv och är trygg i att hon vet vad eleverna bör kunna i nian, 
hon ingick i ett nätverk med gymnasielärare och vet vad de har för förväntningar på 
niorna när de kommer till gymnasiet, vilket hon upplever som en hjälp för planeringen 
som gjort att hon känner att hon kan slappna av mera.

4.3.2 Skola B
Skola B har en gemensam läsårsplanering för alla årskurser där de försökt bryta ner 
styrdokumentens mål och krav och fördela dem över fyra år.

Ulfs planering består av en gemensam läsårsplanering och terminsplanering men 
även dennes egen planering för kommande vecka samt en lektionsplanering i detalj med 
flertal punkter att ta upp och vad som ska arbetas med vid den enskilda lektionen och 
vilka eventuella läxor som ska ges. Ulf angav att det kan bli väldigt subjektiv, vad just 
han tyckte att eleverna bör kunna. Som motvikt använder sig han även av läroboken för 
att kolla av vad den tar upp för områden och begrepp, detta pga. att Lpo-94 är så diffus 
gällande vad som skall tas upp och inte. Detaljplanering gör Ulf några dagar i förväg, ofta 
en vecka. Ulf bygger sin planering runt retstickor, alltså lockande detaljer, samt på 
variation och visuella erfarenheter. Han utgår ifrån att eleverna ska lära sig vissa fakta, 
och använder olika arbetssätt för att de ska lära sig. Han försöker få med alla 
inlärningsstilar så det blir repetition på repetition av samma stoff fast på olika sätt, på så 
sätt understyrkte han inser inte heller eleverna att det är repetition. Syftet är att lägga en 
grund tidigt och sen bygga på den hela tiden, återkomma till begrepp och områden så att 
det finns något tidigare att koppla till. Ulf sparar all planering och har pärmar med alla 
gamla lektioner nedskrivna. Det är få kommenterar i dem, då han ansåg sig komma ihåg 
hur de fungerat, dock antecknas innehåll i filmer med kommenterar och omdömen om 
dessa. Dessa tidigare lektionsbeskrivningar används vid planering, Ulf angav att han tar
det som varit bra och så läser upp sig på det. Vissa områden kanske kräver nytt material, 
därför sparar han alla bra artiklar och liknande material han kommer över. 

Pär utgår ifrån den gemensamma planeringen då han lägger sin egen planering, 
något han dock inte känner sig helt nöjd med. Pärs önskan är att arbetet skulle fungera 
som det gör i en redaktion på en tidning, att alltid ta tag i något aktuellt för stunden och 
bygga utifrån det, alltså inte ha några långt i förväg skapade planeringar. Dock ansåg han 
att som ny på skolan först måste finna eleverna och hur koden på skolan i stort fungerar. 
Pär har ingen nedskriven detaljplanering. Det som finns nedskrivet är den gemensamma 
planeringen samt områdesplaneringar som även lämnas till eleverna. På en sådan kan stå 
vad som ska göras, inte varje lektion men under området totalt, läromedel, 
redovisningssätt, samt kort vad som krävs för olika betygsnivåer.  Pär ansåg att 
undervisningsplaneringen ska utgå från vad det är för områden, vad det är för skola, var 
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eleverna kommer ifrån, vad det är för blandning av olika sociala klasser, 
utbildningsnivåer hos föräldrarna och elevernas socioekonomiska hemmiljö. Utifrån det 
sedan görs det en uppfattning angav Pär, hur eleverna egentligen förstår företeelsen 
skolan som sådan, är de socialiserade in i sina SO-studier exempelvis. För att kunna få 
detta synligt försöker Pär att provocera då han ansåg att pedagogik innebär att skapa 
relationer att bli verkliga för varandra, bättre att de blir arga på honom än att de är helt 
nollställda. han måste prova sig fram innan han lär känna dem som personer och grupper 
eftersom det ska tas hänsyn till ålder och mognad och hur eleverna lär och så vidare, och 
han angav att det går inte att göra antaganden utan att först ha testat saker och utvärderat. 
Planeringsexemplet utgörs av en områdesplanering som även lämnas till eleverna 

Även Agneta angav att hon utgår från den gemensamma läsårsplaneringen, men 
hon känner sig även fri att vid behov stuva om i ämnesområdenas följd. Just nu arbetar 
Agneta i övrigt väldigt självständigt, men har tidvis samarbetat en del med andra även 
runt mindre områden, det är lite olika år från år. Agneta utgår ifrån vad för 
faktakunskaper eleverna ska lära sig inom ämnesområdet, och infogar sedan mer 
abstrakta mål och färdighetskunskaper. Hon utgår från vilken tid som finns, material, 
exempelvis filmer och bredvidläsningsmaterial, vilka elever hon planerar för och hur 
området ska arbetas med. Hon plockar ut passande betygskriterier att ge till eleverna så 
de vet vad de ska kunna när det blir examination, det blir tydligt både för elever och 
henne själv. Agneta har en skriftlig detaljplanering för varje arbetsdag, vad som ska göras 
och när utöver den gemensamma planeringen som finns. Agneta tittar alltid på nyheterna 
på morgonen, och planerar ofta om detaljerna i huvudet på väg till skolan utifrån vad som 
hänt runtom i världen. Oftast skriver Agneta även några punkter på tavlan inför varje 
lektion, vad eleverna ska börja med, vad de ska göra sedan, mål med lektionen och 
eventuell läxa. Ibland kanske hon inte har detaljplanerat så mycket innan, men genom att 
punkta upp lektionens innehåll på tavlan får hon tänka efter och skapar en planering där 
och då. Då Agneta varit lärare länge angav hon att vissa saker ganska snabbt att planera, 
det finns gamla planeringar att använda sig av och göra om. Ibland frågar hon eleverna 
vad de vill göra med ett visst avsnitt, om de vill arbeta gemensamt eller göra på något 
annat sätt och så kan de få komma med en del synpunkter. Förutom betygskriterier 
använder Agneta inte läroplan och kursplan så mycket i planeringen, utan menade istället 
att ”ryggmärgen” styr väldigt mycket. Dock ligger dokumenten ändå det som en slags bas 
i bakhuvudet. Något hon börjat med under senare år är att lämna ut områdesplaneringar 
till eleverna, med beskrivning vad de ska göra/kunna inom ett speciellt område. 

4.3.3 Sammanfattning 
Skola A har ingen gemensam planering. Planeringsprocessen skiljer sig även en hel del 
mellan respondenterna. Alla respondenter ansåg sig ha en frihet att följa sin övertygelse 
gällande undervisningens utformning och innehåll. De litar till sin egen förmåga och 
ansåg att lärarna på skolan skall utforma planeringen som passar en själva som personer 
och lärare. På skola B finns en gemensam planering med vilka områden som skall belysas 
under läsåret och i vilken ordning. Hur respondenterna såg på detta var dock olika, Pär 
kände sig låst av den medan Agneta stuvar om i den efter behov. I övrigt arbetar de 
väldigt olika, från väldigt strukturerat till ganska löst.
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4.4 Omvärldens påverkan
Här kommer respondenternas utsagor om hur de påverkas av omvärlden i sin 
undervisningsplanering. Denna del delas även in i två teman som står för direkta och 
indirekta påverkansfaktorer: aktuella händelser och den socioekonomiska och kulturella 
miljön. 

4.4.1 Aktuella händelsers påverkan skola A
Alla respondenter ansåg att innehållet i undervisningsplaneringen bör anpassas till 
aktuella skeenden. Då respondenterna vet att något kommer att bli aktuellt, exempelvis
Riksdagsval eller EU-val, planerar de från början in detta. Vid oförutsedda händelser 
angav två respondenter att dessa försöker planera in detta i den aktuella undervisningen, 
exempelvis använde Lars finanskrisen som komplement till den tillfälliga undervisningen 
om Hitlers väg till makten, vilket respondenten ansåg går att direkt jämföra med 
dagsläget, då aktier bara rasar och människor blir arbetslösa. 

Ett problem med att ta upp aktuella händelser i flera klasser ansåg Greger vara att 
det leder till brist på material vid exempelvis fördjupningar, vilket gör att han trots allt 
lägger områden vid lite olika tidpunkter i förhållande till varandra. Trots att Greger gjort 
en undervisningsplanering för området samhällsekonomi för en klass planerade han om 
hela området så det skulle bli mer aktuellt. Detta har sin grund i den ekonomiska krisen, 
där abstrakta begrepp har plötsligt blivit mer konkreta och eleverna behöver få en djupare 
förståelse för innebörden av krisen. Greger påpekade att detta påverkar elevernas vardag 
och deras familjers ekonomi, ”påverkar ju familjernas ekonomi så fruktansvärt mycket, 
kronan tappar 40 % helt plötsligt mot dollarn på några veckor och vad händer med eran 
semesterresa där och räntorna går upp vad händer med boendet”. Samtliga respondenter i 
skola A tog upp den ekonomiska krisen som exempel när det kommer till aktuella 
händelser som påverkansfaktor på planeringsstrukturen. Mattias ansåg att aktuella 
händelser som en hjälp för att skapa intresse för SO-ämnena att kunna koppla till nutiden 
och även framtiden för eleverna, vilket enligt honom skapar nyfikenhet.

4.4.2 Aktuella händelsers påverkan skola B
I den gemensamma läsårsplaneringen finns möjlighet att planera in områden att koppla 
till väntade aktuella händelser. Exempelvis ansåg Agneta att en fördel i att diskutera 
riksdag och regering i samband med riksdagens öppnande. Två av tre respondenter på
skola B påpekade att det är viktigt att även ta hänsyn till plötsligt uppkomna aktuella 
händelser och att det går att koppla allt som händer till SO-ämnena. De försöker båda i 
detaljplaneringen se till att de kan koppla till vad som händer just nu., Pär vill helst alltid 
arbeta ständigt utifrån dagsaktuella händelser, som en nyhetsredaktion. Dock ansåg han 
sig hindrad i detta på grund av den gemensamma läsårsplaneringen där områdena lagts ut 
i förväg ”som finanskrisen, jaha, vi har inte samhällsekonomi nu, sorry, vad synd”. Detta 
är en begränsning som inte Agneta ansåg sig se, hon kastar om områdena vid behov. Hon 
ansåg också det som en av sina huvuduppgifter som SO-lärare att få eleverna att utifrån 
det som händer idag kunna se vad det beror på, kunna koppla ihop allt och se 
sammanhang. Agneta angav att det vara oerhört viktigt ta vara på de begrepp, ord och 
uttryck som används mycket och händelser som påverkar, det som hon hör på TV och 
vad tidningar skriver om, så att eleverna vet vad det är frågan om.
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4.4.3 Den socioekonomiska och kulturella miljön skola A
På grund av att skola A haft relativt få invandrare, i synnerhet angav Greger när det gäller 
på det sättet som ordet definieras i form av att elever kommer som nyanländ från kulturer 
i större grupper. Han angav att för några år sedan var denna skola var på tredje plats när 
det kom till flest s.k. invandrarelever i skolområdet, närmarebestämt 12 %, men att dessa 
invandrare bestod främst av amerikaner och norrmän. Så att anpassa till större etniska 
grupper har de aldrig behövt göra, och enligt Greger kommer många av barnen till skola
A är mycket medvetet, familjen har flyttat in i området för att barnen ska integreras i det 
svenska samhället, få det svenska språket och den svenska kulturen. De språkliga 
svårigheterna är det enda som några av respondenterna väljer att belysa som hänvisas till 
utländsk bakgrund, exempelvis att det ibland finns mycket svåra ord och begrepp i 
undervisningen, vilket normalt inte utgör något problem, men att mer energi får läggas 
ner på förklaringar för invandrarelever, något att tänka på i planeringen. Som exempel 
använde sig Mattias under en lektion av uttrycket ”normen”. En elev med en annan etnisk 
bakgrund kommenterade detta med; -vaddå norrmän? Är det danskar också? 

Det respondenterna tyckte var en större påverkansfaktor istället för etnicitet då det 
gäller elevens bakgrund är familjesituationen vilket innefattar föräldrarnas 
utbildningsbakgrund och om de har hela familjer, skillnaden mellan pojkar och flickor, 
eller annan religiös bakgrund, då främst olika typer av troende kristna elever.

Det är otroligt många elever med vältbildade föräldrar och som är ”duktiga” 
angav Stina på skola A. Eleverna får sina sociala koder hemifrån och de hänger med på 
ett helt annat sätt till följd av det. Studiemotivationen är hög och eleverna är motiverade 
att lyckas i skolans värld. Det finns även elever som är oerhört allmänbildade. Detta 
påverkar planeringen gällande nivån som läraren lägger på undervisningen. Mattias 
angav att en konsekvens av att skola A är en så kallad kunskapsskola, vilket yttrar sig i 
många prov och konstant läxor för att förmedla kunskaper, är att eleverna är väldigt 
stressade och ibland mår väldigt dåligt av pressen, något han ibland måste ta hänsyn till 
då han planerar, gör att vissa saker inte kommer att fungera. Att skola A har många elever 
från familjer med god ekonomi påverkar ibland även innehållsmässigt, exempelvis hur 
den ekonomiska krisen tas upp på ett mer personligt plan.

Några respondenter ansåg även att de måste ta hänsyn till skillnaden mellan 
flickor och pojkar när de planerar. Detta kan i sig yttra sig på olika sätt, exempelvis kan 
detta gälla vilken slags filmer som visas och omfånget på dem. Detta blir extra tydligt när 
eleverna läser om världskrigen så går det inte att visa för många krigsfilmer för flickorna 
i klasserna orkar inte se mer än två angav Lars. Men det kan även yttra sig på andra sätt 
som att bilda flick- och pojkgrupper på halvklasstimmarna som Stina angav. Detta för att 
hon ansåg att alla elever ska kunna känna sig fria och våga föra fram sina åsikter och 
perspektiv.

Greger angav att trots att det inte görs stora anpassningar till olika grupper av 
kulturer, så görs det ändå på individnivå. Exempelvis valde han att belysa den 
anpassningen han själv ibland gör till frikyrkligt troende, som Jehovas vittnen, han kan
exempelvis gå mer in på detaljer i Bibeln och diskutera dessa.

4.4.4 Den socioekonomiska och kulturella miljön skola B
Samtliga respondenter på skola B ansåg att de anpassar och ändrar sin planering efter 
elevernas etniska bakgrund. Dock finner respondenterna vissa svårigheter i själva 
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planeringssituationen.  Pär och Agneta ansåg att det är svårt att hitta en gemensam grund 
att bygga på då referensramen hos eleverna i det här området ser väldigt olika ut då det är 
väldigt blandat, det finns elever med familjer med god ekonomi, många som har sociala 
problem och många med invandrarbakgrund av olika slag. Agneta angav även att många 
familjer inte väljer vilken skolan barnen ska gå på utan de går till den skola som är 
närmast. Skola B lägger vikt vid att anpassa själva ämnesinnehållet till eleverna med
invandrarbakgrund, exempelvis läggs mycket vikt på islam inom religionen, när det 
kommer till historia lägger Ulf stor vikt vid det här med kolonier och det de har bidragit 
till viss del till invandringen. Agneta tyckte även att hon under de senare åren har talat
mycket mer om Mesopotamien och Babylonien för att det är många elever som 
härstammar från de områdena. Språket ansåg respondenterna även vara en 
påverkansfaktor då de planerar, att exempelvis begrepp respondenterna planerar att ta upp 
måste förklaras på ett enkelt sätt då många elever med invandrarbakgrund inte har så stort 
ordförråd. Svårigheter kan exempelvis vara som Pär angav när eleverna arbetar utifrån 
tidningsartiklar, den språkliga nivån gör att i vissa fall får en enkel notis vara 
utgångspunkten för att hitta eleverna där de är. Att hitta alla elever där de är och att hitta 
”nycklar” till deras lärande tyckte Pär är otroligt viktigt i planeringen och strukturen. 
Detta i sig är tufft i sig men det blir svårare då eleverna är nyanlända i Sverige, då angav
Pär att det bara gäller att försöka gissa sig fram. Pär angav själv att skolans 
upptagningsområde, blandningen av olika sociala klasser, utbildningsnivåer hos 
föräldrarna och elevernas socioekonomiska hemmiljö påverkar hans planeringsarbete i 
hög grad, det utgör grunden han måste bygga utifrån.

4.4.5 Sammanfattning
Alla respondenter såväl i skola A som B angav att aktuella skeenden, både plötsliga och 
väntade, påverkade deras undervisningsplanering. Det som angavs som exempel i skola 
A var hur den ekonomiska krisen utgjort en stor påverkansfaktor på 
undervisningsplaneringen. I skola B känner sig Pär begränsad av den gemensamma 
planeringen då han önskar att helt utgå från aktuella händelser som arbetssätt. Agneta 
fann det som en av sina huvuduppgifter som SO-lärare att få eleverna att utifrån det som 
händer idag se hur saker hänger samman och beror av varandra.

När det kommer till det socioekonomiska och kulturella miljön så ansåg ingen av 
respondenterna i skola A att etnicitet utgör någon påverkansfaktor på planeringen eller 
dess struktur. Greger angav att detta beror på att invandrare på skolan främst består av 
andra västerlänningar. Det respondenterna tyckte är en större påverkansfaktor på 
undervisningsplaneringen är elevernas familjebakgrund, skillnaden mellan pojkar och 
flickor, eller annan religiös bakgrund, då främst olika typer av troende kristna elever. 
Skola A anses även vara en kunskapsskola och studiemotivationen är hög. Samtliga 
respondenter på skola B ansåg att de anpassar och ändrar sin planering efter elevernas 
etniska bakgrund. De finner det svårt att hitta en gemensam grund att bygga på då 
eleverna kommer från väldigt blandade bakgrunder.

4.5 Lärarens påverkan 
Här följer respondenternas utsagor om vad de finner för påverkansfaktorer i sin egen 
person och varför de väljer att låta sig påverkas av detta. De påverkansfaktorerna som 
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respondenterna belyser kommer att utgöra den tematiska indelningen, att fördela sina 
krafter och behov av variation.

4.5.1 Att fördela sina krafter i skola A
Samtliga respondenter på skola A planerar så att de tidvis kan lägga mer tid och kraft på 
vissa av sina klasser och samtidigt mindre på andra. Detta gör de för att spara på sig 
själva, Lars uttryckte en oro att det finns risk för utbrändhet annars.  

Hur respondenterna gör detta skiljer sig dock åt. Lars planerar mer fria områden 
när han vill lägga mer ”krut” på en annan klass. Greger planerar istället mer strukturerat 
för en klass då han vill använda tid till individuella genomgångar och klassen då måste 
klara sig mer själva, då måste eleverna har klart för sig precis vad de ska göra. Han angav
att exempelvis de tillfälliga hemförhållandena påverkar även vilken kraft han har att 
lägga på arbetet. Mattias försöker att aldrig starta upp områden i olika klasser samtidigt 
då han ansåg att det blir väldigt jobbigt och svårt att hinna med, vilket i sin tur påverkar 
kvalitén på momentet. Då han har två klasser i samma årskurs brukar Mattias dock lägga 
områdena parallellt.  Stina angav att hur mycket eget material hon tar fram och använder 
beror av hur mycket tid och ork hon för tillfället har, då orken tryter använder hon sig 
mer av de befintliga läroböckerna. Stina angav att mycket för henne handlar om att orka 
med själv och försöker därför använda ungefär samma planeringar flera gånger och 
ändrar lite grann om hon ansåg att det behövs. Hur stora ändringarna blir beror på vilken 
situation hon har hemma för tillfället, hon är småbarnsförälder och att då får planeringen 
kanske vara lite lika år från år, hon försöker tänka på att hon också ska ”överleva” och ha 
många år i yrket. 

4.5.2 Att fördela sina krafter i skola B
Två av tre respondenter angav att deras tillfälliga krafter påverkar planeringen, vad de 
orkar driva igenom för tillfället. Pär angav att det handlar om att bedöma eventuellt 
motstånd från eleverna i ett visst område och sedan bestämma sig för om han har ork och 
kraft att möta detta. Agneta ansåg att orken spelar en avgörande roll då hon väljer mellan 
att göra nya och lite större områden eller att mer använda äldre material som hon använt 
sig av tidigare eller eventuellt använda sig av läroböckerna mer. 

4.5.3 Behov av variation i skola A
Respondenterna på skola A ansåg alla att det är viktigt att planera för variation, främst av 
arbetssätt, för sin egen skull och för elevernas. De ansåg det viktigt med variation i sig 
om elever och lärare inte ska tappa intresset för arbetet, samt pga. elevers olika sätt att 
lära in. Mattias påpekade även att variation är viktig för honom själv, att han blir en bättre 
lärare om han inte tråkas ut av att göra likadant och ha samma arbetsområden år efter år, 
att om en lärare är engagerad kan han beröra eleverna på ett annat sätt. Mattias val av 
olika stoff olika år styrs inte av elevunderlaget utan mer av honom själv, vad han ansåg 
vara roligt. Han menade själv att det lite egoistiskt. ”jag kanske är trött på franska 
revolutionen, då skippar vi det, eleverna vet ju inte det…det finns ingen kursplan som 
säger att jag måste läsa franska revolutionen”. Han kan motivera varför han väljer det 
också, men är han trött på det kan han välja något annat istället. Han ansåg att han blir en 
bättre lärare om han bejakar sin nyfikenhet.
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Två av respondenterna talade även om att variation av examinationsformerna är 
viktigt, så att alla elever kan få komma fram och visa sina starka sidor i 
examinationssituationen. Stina nämnde också underlag för betyg som en anledning att 
variera, att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper inom flera områden, exempelvis 
muntligt såväl som i klassiska prov. Då hon planerar checkar hon av vad eleverna har 
gjort tidigare och framförallt vad de inte gjort för att sedan anpassa sig efter detta.

4.5.4 Behov av variation i skola B
Alla respondenter i skola B ansåg att det är viktigt att planera för variation i 
undervisningen, främst gällande arbetssätt, för att varken elever eller lärare skall bli 
uttråkade. Ulf framhävde stark vikten av att använda många olika arbetssätt inom varje 
område, så att alla elever skall kunna lära sig på det sätt som passar dem bäst. På så sätt 
minskar enligt honom risken att tappa elever. Ulf angav även att han sällan planerar in att 
eleverna ska läsa i böckerna men detta beroende på att han själv tycker att detta blir så 
tråkigt. Ulf ansåg att det skulle vara ”vansinnigt icke-stimulerande” för honom som lärare 
att ha en mer detaljstyrd kursplan där han skulle vara tvungen att ta upp alla saker exakt 
som stod för nian, istället för att kunna ha roliga diskussioner. Trots att Pär ansåg att 
variation är viktigt poängterade han att det viktigt är att form och innehåll hänger ihop, att 
vissa arbetssätt passar vissa områden bättre. Agneta försöker variera arbetssätt både från 
område till område men även under momentets gång, eftersom hon ansåg att det både är 
trevligt och utvecklande för alla att göra på olika sätt.

4.5.5 Sammanfattning 
Sex av sju respondenter angav att de planerar för att fördela/spara energi. Hur de väljer 
att göra detta, liksom vad det är som påverkar den tillfälliga orken varierar. I skola A 
nämns hemförhållanden ha betydelse och i skola B vad de orkar driva igenom för tillfället 
och om de har ork och kraft att möta eventuellt motstånd från eleverna. 

Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att i undervisningsplaneringen tänka 
på att planera för variation, främst av arbetssätt. Detta anges vara viktigt dels för 
elevernas skull, eftersom olika arbetssätt passar olika elever och för att förhindra att de 
blir uttråkade, men även lärarens eget behov av variation framhävs starkt.

4.6 Elevernas påverkan
Här presenteras respondenternas utsagor gällande om, hur och varför de väljer att låta sig 
påverkas av eleverna. Respondenternas utsagor kommer även i denna del att delas in i 
teman, vilka är: årskurs och mognad, uthållighet och tillfällig ork hos eleverna samt 
gruppens eller individens inflytande.

4.6.1 Årskurs och mognad skola A
Alla respondenter i skola A hade åsikten att de bör planera olika för olika årskurser. De 
lägger upp arbetet utifrån antagandet att eleverna i åk 7 inte har förmågan att förstå vissa 
saker och arbeta på vissa sätt som eleverna i åk 8 och åk 9 kan göra. Under åren angav de 
att det sker en mognadsprocess och en utveckling av abstraktionsförmågan. 
Respondenterna planerar mer strikt i åk 7 än i åk 8 och åk 9, där de istället planerar in 
mera fria diskussioner och att istället för ”ja och nej” se samband och konsekvenser. 
Vissa saker valde de ändå att ta upp tidigt för att eleverna skall ha hört det och kan koppla 
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till detta senare i grundskolan eller i livet, exempelvis begreppet parlamentarism. Även 
materialet respondenterna bestämmer sig för att använda sig av är beroende av olika 
åldrarna, ju äldre elever är desto fler och mer abstrakta källor. 

Lars uttryckte det som att det ibland bara blir ”sök och finn” ända upp i nian för 
vissa elever. Mattias ansåg det vara viktigt att få eleverna ur det ”svart och vitt –
tänkande” de enligt honom har med sig från mellanstadiet. Mattias angav även att de 
flesta moment kan anpassas till alla årskurser, de är inte så centrala i sig, men att ju 
närmare nutid och oss själva vi kommer desto mer stoff finns att välja bland, vilket han 
ansåg vara för svårt för de yngre eleverna. 

Stina nämnde att hon känner sig friare att testa saker i sjuan då det inte ska sättas 
betyg. En vanlig sak angav Stina vara att elever i åttan skriver väldigt mycket och tror att 
de får bättre betyg ju mer kvantitativt de presterar, men att de i nian förstått att det inte är 
det som gäller. Stina angav att hon och SO-kollegorna ibland diskuterar om elevernas 
mognad då det gäller val av arbetsområden, ”ta inte upp nått sånt här för de är så omogna 
utan jag spar t.ex. Bibeln och tar det i 8:an istället för att det kommer inte att funka nått 
bra”.

4.6.2 Årskurs och mognad skola B
Respondenterna i skola B ansåg att det gör skillnad för deras planering vilken årskurs de 
planerar för. Två av respondenterna ansåg att det finns en tydlig skillnad mellan 
årskurserna och planerar utifrån detta från början, medan den tredje mer kände sig för och 
prova sig fram istället. Två av respondenterna angav att de planerar mer strikt och exakt i 
de lägre årskurserna medan det i åk 8 och åk 9 fungerar att ha en ganska öppna och fri 
planering för att eleverna förstår på ett annat sätt och då de äldre eleverna vet hur de bör 
uppföra sig och är mogna att ta eget ansvar angav respondenterna. Agneta ansåg att hon 
ibland senarelagt inplanerade områden då hon känt att eleverna behöver mer tid på sig att 
mogna för att klara av det. Ulf angav att han försöker lägga en grund tidigt till kommande 
områden för att ha någonting att bygga utifrån. Ulf angav att det åt ena sidan är lättare att 
planera i åk 6 eftersom kontrollen är högre och det inte blir så många oväntade svängar, 
men att det åt andra sidan kräver mer tid. I åk 9 går det inte att detaljplanera så mycket 
eftersom det är osäkrare vilken väg eleverna tar exempelvis i en diskussion.

4.6.3 Uthållighet och tillfällig ork hos eleverna i skola A
Två av fyra respondenter tog upp att elevernas uthållighet och tillfälliga ork påverkar 
deras planering. Lars planerar vissa lektioner annorlunda än andra då han vet att eleverna 
brukar vara för trötta för ”vanlig undervisning” och använder då ett annat arbetssätt. Vid 
enskilda tillfällen då han märker att eleverna är trötta planera han snabbt om i huvudet 
och leker någonting exempelvis jordbävning. Mattias ansåg att elevernas tillfälliga ork 
påverkar honom på så sätt att eleverna är väldigt stressade och att andra kollegor i skolan 
som helhet lagt in mycket läxor och prov vilket gör att eleverna har svårt att fokusera sig 
på annat än proven och läxorna, vilket påverkar planeringen. 

4.6.4 Uthållighet och tillfällig ork hos eleverna i skola B
Ingen av respondenterna i skola B angav att elevernas uthållighet och tillfälliga ork 
påverkar dem i planeringen. Ulf angav dock att områden kan dra ut på tiden ifall eleverna 
inte varit så alerta, vilket påverkar detaljplaneringen av nästa område.
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4.6.5 Gruppens eller individens inflytande i skola A
Tre respondenter angav att hur gruppen fungerar har stor betydelse för planeringen och 
att de måste analysera klassen och hitta deras nivå och vilka arbetssätt som kan få 
planeringen att fungera. Exempel som nämndes var att klassen måste fungera som grupp, 
att det påverkar om klassen har en negativ eller positiv ledare, gruppens inställning till 
skolan, undervisningen och läraren. Nivåerna på klassen påverkar även planeringen, 
vilket Greger ansåg kan bero av hur den sociala koden i klassen ser ut, exempelvis om 
koden i klassen är att det är okej att vara duktig och få bra betyg så strävar alla efter detta. 
Flera respondenter angav att de rådfrågar elever på något sätt då det gäller planeringen. 
Det kan gälla att välja mellan ett antal alternativ, att säga ja eller nej till olika förslag. 
Greger och Lars ansåg att förförståelse oftast saknas för att eleverna egentligen skall 
kunna säga att själva vad eller hur de vill arbeta. Valen blir aldrig så fria de handlar om 
klassen vill arbeta med en specifik sak, eller hur de vill presentera det. Stina hävdade att 
klassen ibland inte vill påverka utan slår ifrån sig ” Ibland blir de så less nej bestäm du. 
Men nu vill vi bara jobba”. Även Mattias ansåg att eleverna i klassen ofta inte vill ha 
inflytande.

När det kommer ner till individnivå ansåg samtliga respondenter att om eleverna 
kommer med egna förslag uppmärksammas detta av lärarna och kan inverka på 
planeringen. Greger önskar att han hade mer tid till individuell handledning av elever för 
att få en större förståelse för grupp och individ, vilket han ansåg är otroligt viktigt för att 
kunna planera så att arbetet fungerar. 

4.6.6 Gruppens eller individens inflytande i skola B
Hur eleverna fungerar i grupper angav både Agneta och Pär vara viktigt för planeringen. 
Pär angav att han måste försöka bedöma hur trygga eleverna är i klassen för är de väldigt 
otrygga som klass då är det väldigt svårt att exempelvis arbeta i grupparbeten. Agneta 
försöker att vid grupparbeten i klasser som har många ganska svaga elever styra upp det 
lite så att det finns någon motor i varje som kan dra igång de svagare, en 
planeringsuppgift blir då att skapa rätt grupper.

Respondenterna ansåg att det finns utrymme för eleverna att påverka, men att det 
är mycket upp till eleverna själva. Två respondenter angav att det är sällan eleverna 
uttrycker någon vilja att påverka. Ulf ansåg att det först är i åk 9 eleverna börjar ta för sig 
mer och uttrycka åsikter om undervisningen. Detta härledde respondenten till att det 
saknas förförståelse till arbetsområdena i de yngre åldrarna. Även Agneta angav att 
eleverna sällan tar för sig. Hon angav att hon ibland ger eleverna konkreta val, gällande 
exempelvis arbetssätt. Vid sådana val är det gruppen i stort som bestämmer, det är väldigt 
sällan undervisningen sker på olika sätt inom samma klass. Eftersom Pär är ny på skolan 
upplever han att han har fullt upp med att komma i ordning och fokuserar inte så mycket 
på elevinflytande just nu, men att han annars ansåg det vara viktigt. Ett exempel på hur 
han ändå anpassat sin planering efter elevernas vilja är i en niondeklass där eleverna varit 
vana att arbeta på ett visst sätt och protesterat mot de nya arbetssätt han planerat för dem . 
Anledningen till detta ansåg Pär vara att eleverna varit så insocialiserade i sina SO-
studier och haft vissa idéer om hur de ska få så bra betyg som möjligt med minsta 
ansträngning att de absolut inte ville behöva förändra detta. I sexan och sjuan angav Pär 
sig vara mer fri att arbeta på sitt eget sätt, men eleverna i nian är formade, de förväntar 
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sig av skolan att det är på ett visst sätt. Så i det här fallet upplevde han det inte lika fritt 
utan han var tvungen att anpassa sig till hur eleverna är vana att lära sig.  

4.6.7 Sammanfattning 
Ur båda skolorna valde respondenterna att lyfta fram att de planerar mer strikt i lägre 
årskurser än i högre. I åk 9 använder sig respondenterna av mer diskussioner som 
arbetssätt och planerar för ett mer abstrakt tänkande hos eleverna. Båda skolorna ansåg 
att de gör detta för att eleverna inte är mogna för att klara av en mer lös planering i de 
lägre åldrarna. I skola A lyfts elevens tillfälliga ork fram som en påverkansfaktor, både 
ren trötthet och stress. I skola B är det bara Ulf som ansåg att detta påverkar planeringen 
till viss del.

Samtliga respondenter ansåg att det finns utrymme för elevernas åsikter om 
undervisningen och möjlighet att påverka planeringen, men att eleverna är ganska 
ointresserade av detta. Även här ansåg respondenterna att elevernas mognad har 
betydelse, och angav att eleverna först i de högsta årskurserna är mogna nog at ta ansvar, 
samt att de först då har förförståelse nog att uttrycka önskningar och åsikter gällande 
undervisningen.

4.7 Reflektion 
Denna sista del belyser respondenternas egna omdömen om den egna 
undervisningsplaneringen.

4.7.1 Skola A
Både Lars och Greger ansåg att när det kommer till att vara nöjd med sin planering så har 
de lärt sig med åren att när de gjort sitt bästa så kan de vara nöjda med det. Vet de med 
sig att de inte gjort sitt bästa vet de oftast också vad det beror på, och då kan de vara 
nöjda ändå. Greger poängterade att han utifrån det kan gå vidare och prestera annorlunda 
nästa gång.   

Mattias ansåg sig aldrig nöjd med sin planering, och angav att det får han heller 
inte vara, hela tiden hittar han något att förbättra. Exempelvis är nytt för i år att han
tvingat sig att formulera bedömningsmatriser för eleverna som ett steg i 
undervisningsplaneringen, vilket han tyckte är väldigt svårt och något att hela tiden 
arbeta med. Han indikerar även att han till viss del saknar samarbete då det kommer till 
planeringen.

Stina kände sig inte riktigt nöjd och vet inte heller om hon någonsin kommer bli 
det. Detta grundar sig i frustrationen kring tidsbrist och att hon önskar att hon hade mer 
nytänkande i sin planering. Men hon ansåg det vara ett resultat av att hon just nu är 
småbarnsförälder och att hon får acceptera att planeringen inte alltid blir på bästa sätt. 

4.7.2 Skola B
I allmänhet är Ulf nöjd med planering och struktur. Han ansåg att den fyller sin viktigaste 
funktion, att skapa ett lugn i klassrummet och att de hinner arbeta igenom det han
planerat in. Han reflekterar efter varje lektion vad som gått bra/dåligt, även om det ibland 
bara är 30 sek funderar läraren över vad som kan göras annorlunda nästa gång, hur han
bör bemöta specifika elever eller klasser, om det behövs förändringar och dylikt. 
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Pär kände sig inte nöjd med sin planering för tillfället. Då det var länge sedan han
arbetade som lärare tyckte Pär dock att det är roligt att börja om från början men att tiden 
att hinna planera är kort. Han känner ett behov av att läsa upp och fördjupa sig och hitta 
fler, olika sätt att arbeta på och olika material att arbeta med för att vara trygg sen. Pär 
skulle som tidigare uppmärksammats vilja arbeta utifrån dagsaktuella händelser och 
planera för helt andra arbetssätt och upplever viss frustration då han inte känner att det 
finns möjlighet till det för tillfället, mycket på grund av den gemensamma 
planeringsstruktur som finns på skola B. Just nu handlar planeringen för Pär mycket om 
att testa olika saker och att lära känna eleverna, vad som fungerar och inte för att senare 
kunna planera utefter det.

Agneta ansåg att hon nog aldrig blir helt nöjd, ibland blir planeringarna bra, 
ibland inte. Hon fann att hon egentligen kan lägga ner hur mycket tid som helst på 
planeringsarbetet men att det gäller att sätta en gräns. 

4.7.3 Sammanfattning
Det finns blandade tankar kring hur respondenterna känner inför sin planering. Både 
Lars, Greger och Ulf är nöjda med sina undervisningsplaneringar. Hos de respondenter 
som inte uppgav att de vara nöjda handlade det om att de önskar mer tid till planeringen, 
tid att reflektera och att skapa nytt material.
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5 Diskussion
Undervisningsplanering hör definitivt hemma inom området didaktik då det handlar om 
de val lärare gör inför undervisningen och hur de tar dessa, vilka resonemang som ligger 
till grund för besluten. Vårt syfte med studien var att undersöka SO-lärares erfarenheter 
av den egna undervisningsplaneringen, vad de ansåg påverka dem i den direkta 
planeringssituationen då de gjorde sina didaktiska val. Vi har här diskuterat detta i 
förhållande till resultatet.

5.1 Fritt skapande av undervisningen
Inför vår studie hade vi nog förväntat oss att respondenterna skulle ha en mer klar och 
tydlig bild av sin egen planering än vad som var fallet, de flesta fann det svårt att svara på 
vad planering innebar för dem och hur den skapades. Detta faktum pekar på att den oftast 
inte utgör en avgränsad och specifik uppgift de arbetade med under en viss tid på en viss 
plats, utan att allt detta varierade. Det skulle även kunna bero på att 
undervisningsplanering är så beroende av kontext att det är svårt att konkretisera detta 
närmare och i efterhand tala om planering som något som skapas på ett särskilt sätt.

Tidigare forskning framhävde planeringsprocessen som väldigt komplex och 
situationsberoende. Detta gäller inte minst situationen i Sverige med vår målstyrda 
läroplan där det lokala frirummet lämnar stort utrymme för den individuelle läraren att 
göra de didaktiska valen. Denna studie har funnit att tillvägagångssätten i konstruktionen 
av undervisningsplanering var väldigt ”fria”. Ingen respondent har angett att de följer 
någon viss modell, utan planeringsformen angavs i hög grad vara självlärd, de hänvisade
heller inte till någon speciell idé eller tradition som hade inspirerat dem. Vi såg i 
resultatet en slags avsaknad av fokus då det kom till skapandet av 
undervisningsplaneringen. Respondenterna gör lite av allt, arbetar med att konkretisera 
mål ibland, söker för att finna rätt stoff till specifika ämnesområden, anpassar ibland mer 
till eleverna, ibland mindre. Undervisningsplanering som uppgift förändrades också i och 
med Lpo94:s målstyrning menade Carlgren7 då lärare skulle börja utföra uppgifter de 
aldrig tidigare har arbetat med såsom att planera utifrån mål istället för specifika 
ämneskunskaper (Carlgren 1999). Fyra respondenter är utbildade inom andra läroplaner 
och i och med Lpo94 var de tvungna att utföra ovana arbetsuppgifter då det kommer till 
undervisningsplanering. Nu skall snart en ny läroplan införas vilken sägs bli en mer 
innehållsstyrd variant, och lärarens arbetsuppgifter förändras igen. Detta kan ha hämmat 
arbetet med att analysera och på ett djupare sätt arbeta utifrån Lpo94 de senaste åren. 

En konsekvens av Lpo94:s frirum är att alltså att det inte är givet vad lärare ska 
undervisa om. I förhållande till Klafkis idé om hur undervisningsplanering skall gå till 
försvinner då ett viktigt grundantagande, att undervisningens vad är givet. Lärare måste 
ofta först bestämma just vad de ska undervisa i inom ämnet för att nå målen i läroplanen. 
Klafki angav att undervisningen framför allt ska bygga på valet av stoffet med hänsyn till 
det sammanhang eleven befinner sig i. Utifrån vår studie fann vi att det kan vara svårt 
överhuvudtaget att med ett heterogent elevunderlag skapa en undervisning i förhållande 
till elevernas kontext. Där utgjorde just blandningen den samlade kontexten och sedan 
har alla elever väldigt olika erfarenheter och bakgrund. En risk med detta är att många 
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elever kan uppleva en avsaknad av mening i undervisningen, de såg ingen koppling till 
sin egen situation. Detta kan bli ännu viktigare då Madsén framförde i sin artikel vikten 
av att anknyta lärandet till situationer och till elevernas egna erfarenheter för att berika 
eleverna. Madsén angav att motivationen inte skall komma från löfte om belöning, betyg. 
Då denna typ av motivation påverkar elevers lärande negativt. För att inte låsa eleverna i 
kunskapen, de kan inte anknyta själva skolsituationen och lärandet som skett där för att 
senare kunna tillämpa den. För att kunskapen inte skall vara bunden måste den vara 
meningsskapandegenom8 (Madsén, 1999). Men att skapa förståelse mellan elever från 
olika bakgrunder utgör dock ett mål som påverkar planeringen i skola B, vilket ju faktiskt 
är av reell betydelse för dessa elever som varje skoldag tvingas interagera med varandra.

Om vi tittar på respondenternas planeringsprocess utifrån synsättet att läraren i 
planeringen bör ta moraliskt ansvar för valen de gör genom reflektioner över en stor 
mängd olika aspekter (Imsen, 1999) kan deras planering verka väldigt godtycklig. Det 
skulle dock behövas enormt mycket mer planeringstid för att lärare skulle kunna göra alla 
dessa överväganden i varje planeringssituation. Reflektioner gällande elevernas bakgrund 
och nuvarande kontext görs och påverkar undervisningsplaneringen. Kanske görs de inte 
i varje planeringssituation, men det är en ständigt pågående process som påverkar 
planeringen mer och mer ju längre tiden går. Dels kan vi hänvisa detta till Jank & Meyer 
som nämnde hur teoretiska modeller slaktas och reduceras för att vara användbara i 
praktiken, dels till att de flesta enligt samma författare grundar sitt didaktiska urval på 
vad de kallar praxis- teorier, teorier grundade på den vardagliga yrkeskunskapen, de har 
en didaktisk-metodisk handlingskompetens (Jank och Meyer, B 1997). Pär var den 
respondent som i sin planering befinner sig på en väldigt reflekterande nivå. Detta kan 
bero på att han varit borta från det praktiska lärararbetet en lång tid och under den tiden 
kanske bara haft tillfälle till mer teoretiska reflektioner. I och med mer tid i det praktiska 
arbetet kanske han kommer att inse att det inte går, att tid och kraft inte räcker till. Å 
andra sidan är det inte omöjligt att han lyckas och når längre än någon annan i och med 
sina reflektioner på en högre teoretisk nivå.

5.2 Den starka tilltron till den egna kapaciteten

5.2.1 Erfarenhet
Lpo94:s fria utformning upplevdes tydligt av våra respondenter, mycket av 
påverkansfaktorerna och beslut möjliggörs på grund av denna. Vi tolkade det som att 
respondenterna ansåg att med friheten i Lpo94 tillåts deras individuella erfarenheter spela 
en stor roll, liksom att själva kontexten eleverna befinner sig i tillåts spela en stor roll. De 
specifika kunskaperna respondenterna planerade kan skilja sig åt från klass till klass, år 
från år, bara de övergripande målen nås. 

Vi såg att respondenterna legitimerade sina val dels genom att ta fasta på 
läroplaner, (beslut från högre ort) men även genom att alla tog ett personligt ansvar och 
hade gjort personliga reflektioner som lett fram till beslutet, (diskurs), de förde fram att 
de bygger undervisningen utifrån egna åsikter om hur eleverna kan nå målen (Jank & 
Meyer, A1997). Vi såg genomgående hänvisningar till respondenternas erfarenhet, att de 
baserar sina kunskaper och åsikter på denna. Vi kunde också uttyda en viss vana i 
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undervisningsplaneringen att låta förtroendet för sina egna kunskaper och erfarenheter 
påverka mycket. Didaktisk reduktion görs utifrån deras eget intresse och vad de upplever 
eleven ska kunna, vilket kan göra urvalet väldigt situationsbundet då skolornas kontext 
ligger långt ifrån varandra (Arfwedson, 1998).  Som Stukát menade följer en större 
flexibilitet och tolkandeförmåga i planeringstänkandet med erfarenhet av den specifika 
miljön (Stukát, 1998). Vi fann att detta kan se i de uttalanden respondenter från 
respektive skola med några års erfarenhet gör då de motiverar ett visst ställningstagande 
med att de bara vet, att de känner vad som är rätt.  

Koeppen angav att studenter i lärarutbildningen ofta får skapa detaljerade skrivna 
lektionsplaner drivna av mål och/eller avsikt men att erfarna lärare sällan eller aldrig 
arbetar på det sättet. I vår studie blir detta intressant då det är många av respondenterna 
som inte använde eller fortfarande använder sig av detaljplanering. Ju mer erfaren en 
lärare blir, desto mer säker på stoff borde denne bli och även ha fler arbetssätt i 
ryggsäcken. Då borde de även kunna rikta mer uppmärksamhet mot eleverna och anpassa 
sina kunskaper om stoff och arbetssätt till dessa. Koeppen framhävde att erfarna lärare 
inte tar så mycket hänsyn till elevers förkunskaper och mognad, något vi inte håller med 
om utifrån vår undersökning. Något vi såg var att ju mer tid i yrket desto mindre 
planering för sig själv, och mer mot eleverna(Koeppen, 1998). Vi tolkade det i övrigt som 
att erfarenheten hos våra respondenter inte spelar någon avgörande roll då det kommer 
till i vilken mån de påverkas av olika faktorer. De med mindre tid i yrket angav sig också 
påverkas mycket och av samma faktorer. Vi ansåg att detta kan bero på att de som 
utbildats under eller i närheten av den nuvarande läroplanen då exempelvis elevinflytande 
framhävts har fått direkt vad som förr följde med erfarenhet, i och med faktiska 
samhällsbehov/vetenskap och övriga yttre ramfaktorer som tagits hänsyn till och förts in i 
utbildningen/läroplaner nu (Arfwedson, 1998). Idag måste medborgare vara flexibla, 
undersökande och kritiska, mer än att ha exakta ämneskunskaper. Eftersom även 
samhällets sammansättning ser annorlunda ut, mer heterogen, är förväntningarna hos 
blivande lärare redan från början att de kommer att behöva anpassa sig och vara flexibla 
till alla möjliga elever och situationer, och då fyller inte fast minutplanering någon 
funktion. Om lärarna skulle planera linjärt och strukturerat finns det dock risk att den 
flexibilitet som i vår studie framträder som viktig försvinner. I studien som Sardo-Brown 
(1990) gjorde fann hon att många av lärarna anpassade metoden då den upplevdes vara 
för statisk. Att vara flexibel i sin planering har visat sig viktigt för många av våra 
respondenter. Vi ser dock ett problem med denna flexibilitet och fria planeringssätt, att de 
väljer att påverkas av flera faktorer gör att det läggs mycket tid på omplanering, 
exempelvis av ett helt område som ekonomi. Samtidigt insåg vi att utan detta skulle 
kvalitén bli lidande och att det kan bli svårare att uppfylla kraven på anpassning till 
individen som läroplanen har. 

5.2.2 Synen på ålder och mognad
Något som också kan härledas till respondenternas erfarenhet är hur de ser på elevernas 
påverkan i skapandet av undervisningsplaneringen. När vi tittade på analysmaterialet 
framträder ett tydligt fokus på ålder och årskurs, något som även Casservik (2005) 
framhävde existerar. Respondenterna gjorde ofta antaganden i förväg om elevers 
mognadsgrad utifrån årskurs, något de sade sig grunda i tidigare erfarenhet, och de gör 
sin planering till stor del med detta i tankarna. Det finns även förståelse för att vissa 
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individer inte kommer att passa in i detta antagande, det planeras dock inget extra för 
dessa eventuella elever i förväg. Det är mindre och friare undervisningsplanering i högre 
årskurser, mer och striktare i lägre. Endast en av samtliga respondenter förde mer fram ett 
individperspektiv, att dennes måste prova sig fram med alla enskilda elever. Att detta inte 
skiljer sig åt mellan skolorna tolkar vi som att det överhuvudtaget finns en lång tradition 
av att göra vissa saker i vissa årskurser. Det blir ett skapande från båda hållen, lärare 
förväntar sig att elever skall vara på viss nivå, vilket också den stora gruppen anpassar sig 
efter, och då de beter sig som väntat infrias lärarens förväntningar.

Vi har även funnit en tydlig års- och mognadssyn på eleverna då det gäller deras 
direkta påverkan på planeringen. Flera respondenter angav att eleverna är mogna att ta 
eget ansvar och intressera sig för inflytande först i slutet av grundskolans senare år, 
främst i åk 9. Vi tolkar det som att respondenterna ser mognad som något latent liggande 
i individen som gradvis framträder då eleven blir äldre. I en amerikansk artikel tog dess 
författare Nancy Lesko upp hur vi ser på mognad. Hon lyfter bland annat fram att skolan 
och omvärlden ser på tonåringar som ett mellanting fast i ett blivandestadium. Detta 
stadium begränsas felaktigt i tid (Lesko, 1996)9. Tog respondenterna för mycket för givet 
i sina bedömningar, ger de eleverna en verklig chans att vara sina bästa och mest mogna 
jag? Kanske slås de ner av att uppleva att de inte ses som mogna nog. Kan det vara en 
nödvändighet för att överhuvudtaget kunna planera, att göra dessa antaganden, att börja 
någonstans, att ha en utgångspunkt. Skulle respondenterna inte generalisera alls måste det 
finnas individuella planeringar för varje elev, då ju varje elev måste befinna sig på sin 
alldeles egen utvecklings- och mognadsnivå. Flera respondenter talade om förförståelse 
då det kommer till elevinflytande, men samtidigt om att eleverna inte är mogna nog, 
kanske är det avsaknaden av förförståelse som missbedöms som omognad. Om 
respondenterna skulle se mognad som något som framträder med erfarenheter istället för 
med ålder skulle antagligen deras undervisningsplaneringar se annorlunda ut och bygga 
på att skapa mognad istället för att anpassa sig efter den. 

Synen på så kallat elevinflytande på planeringen skiljer sig inte mellan de båda 
skolorna. Eleverna anses antingen inte vilja, ha tillräckliga förkunskaper eller inte själva 
ta för sig tillräckligt då det gäller att påverka planeringen. Dock fanns det hos de flesta 
respondenter en önskan om större engagemang från eleverna, men det stannar där, mest 
på grund av ointresse från elevernas håll enligt respondenterna, men kanske förväntar de 
sig den attityden. Kan det vara så att eleverna inte upplever att deras val gör någon större 
skillnad, att de inte får välja på riktigt? Eller litar de på att lärarna gör de bästa valen? Om 
lärare önskar ett större elevinflytande, bör då inte planeringen utformas så eleverna skolas 
in i att uttrycka åsikter? Med mer elevinflytande följer att läraren själv måste anpassa sig 
mer, kanske upplevs de två intressena som konkurrerande. Eller är det traditionen av att 
se planering som en läraruppgift som omedvetet påverkar både lärare och elever?  

En funktion för undervisningsplaneringen (förutom att fungera som arbetsmall)
som framkommit är att den i flera fall kan användas som en form av 
disciplineringsåtgärd. I en del av fallen som förebyggande men också som en reaktion av 
vad som sker i klassrummet. Denna funktion angavs behövas dels för yngre elever och 
dels där elevgruppen ses som bråkig eller omogen. Vi har sett en mer strikt planering i 
skola B än i skola A, mer detaljplanering. Detta skulle kunna bero på att skola B har 
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elever från åk 6 medan skola A har från åk 7. Den striktare planering som lärarna ansågs
krävs i åk 6 kanske följer med högre upp i årskurserna. Kan även bero på att skola B är 
mer heterogen och uppgiften att skola in eleverna i för dem obekanta normer anses 
behöva mer strikt och exakt planering. Även att många elever inte har språket kan kräva 
en tydlighet och exakthet varpå följer striktare planering.

5.2.3 Att planera utifrån egenintresse
Större påverkan än vi väntade oss utgjorde lärarens egna intressen, vilja och behov. 
Lärarna uttryckte en glädje över sitt arbete och något som gör det roligt är just att de 
själva kan bestämma vad de ska syssla med under arbetsdagarna. Vi fann att 
respondenterna i relativt hög grad planerade med sitt eget intresse för ögonen många 
gånger. Deras val i planeringssituationerna är beroende av dem som individer, vad de har 
för intressen, vilken ork eller lust de tillfälligt har. Variation i ämne och arbetssätt angav
samtliga lärare vara viktigt för deras egen skull, för sin arbetssituation, för att själv hålla 
gnistan uppe. Även i Stukáts undersökning framkommer med särskild tydlighet inre 
styrning som påverkande faktor (Stukát, 1998). Läraryrket är ett yrke där läraren måste 
vara engagerad för att nå bra resultat och att ständigt göra samma sak engagerar inte. En 
av respondenterna uttryckte det som att det måste engagera denne själv för att denne skall 
kunna entusiasmera eleverna. Och kanske är det så. Hur skall läraren orka med att 
engagera eleverna om läraren inte engageras själv? Genom den fria 
läroplanen/kursplanerna ges respondenten utrymme för att göra detta, vilket inte sägas 
vara fel så länge eleverna uppfyller de av läroplanen angivna målen. Vikten av att vara
den sig själv uttrycktes av flera respondenter. Samtidigt utgör det ett problem att elever 
kommer till gymnasiet, och ut i samhället för den delen, med ibland väldigt olika 
förkunskaper, vilket skapar problem då det gäller progression, att bygga på tidigare 
kunskaper. En skillnad mellan skola A och skola B är att respondenterna i skola A i högre 
grad angav att de planerar utifrån egna intressen. Att legitimera valen med att något är 
roligt, intressant och andra sådana resonemang förekommer i högre grad på skola A. En 
tolkning är att skola A har högre tillit till att eleverna får lära sig saker ändå, hemma, på 
gymnasiet och så vidare, om skolan inte behandlar det. Den höga studiemotivationen och 
välutbildade föräldrarna som nämndes av respondenterna stödjer denna tolkning. Skola B 
ser sig då kanske som en viktigare kunskapsförmedlare i elevernas liv i förhållande till 
vad skola A gör, att många elever inte har en sådan chans som i skola A att få 
kunskaperna utanför skolan. En tolkning är att skola B ser sig mer som en ”lära för livet 
plats” medan skola A ser sig som ”en språngbräda mot vidare utforskning” och även 
planerar utifrån det.

5.3 Skolkontextens påverkan
Här tydliggörs de inre ramfaktorernas betydelse i denna studie. De yttre ramfaktorerna 
utgörs av sådant som till stor del tas hänsyn till i läroplan medan de inre är sådant läraren 
arbetar mer med. Dock finns läroplanen och därmed de yttre ramfaktorerna som en grund 
att utgå ifrån, vilket vi upplever att respondenterna gör.

Att skola A ses som en kunskapsskola med goda resultat betygsmässigt, med ett 
genomsnittligt meritvärde på 212,6 medan skola B har ett meritvärde på 192,3 
(Skolverket, E 2008) påverkar både elever och lärare, även i planeringsfasen. 
Elever/föräldrar utanför upptagningsområdet som väljer att eleven ska gå i skola A vet att 
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det valet innebär en viss typ av skola och visar att de önskar sig viss typ av kunskaper,
som en respondent uttryckte det. Förväntningarna från föräldrar och eleverna på skolan 
men även från läraren och skolan på eleverna, skapar och upprätthåller denna syn. Vi 
tolkar det som att respondenterna även förväntar sig att elever har vissa kunskaper när de 
kommer dit i sjuan, exempelvis veta vad begreppet ”normen” betyder och innebär. 
Lärarna på skola A talade i högre grad om vikten att spara på och fördela sina krafter än 
skola B:s lärare. Detta kan bero på högre ambition hos lärare och elever på skola A och 
därmed högre arbetsbelastning eller kanske att de har mindre struktur på skola A, färre 
fastlagda saker att hålla sig till, därigenom mer att planera. Skola B:s respondenters 
uttalanden är istället att det kanske inte är de mest motiverade som går där, att eleverna
bara går till närmaste skola. Detta ansåg vi kan göra att planeringen i högre grad går ut på 
att motivera och engagera i skola B, exempel från skola B är att planera undervisningen 
runt en retsticka, spännande detalj som kan locka fram intresse. I skola A förväntas 
engagemanget finnas där ändå. 

Finanskrisen togs på skola A upp som något som ändrar planeringen hos flera. 
Respondenterna såg detta som en tydlig koppling till elevernas privatliv, något som inte 
framkommer i skola B. Vilket vi ansåg kan tolkas som att skola A:s respondenter ser 
detta som något som ligger nära eleverna på ett sätt som skola B:s respondenter inte gör 
då Skola A ligger i ett område där många har god ekonomi och därför finns ett antagande 
hos respondenter att krisen påverkar familjernas ekonomi konkret, Det visar skillnaden på 
hur lärarna ser på elevunderlaget och vad lärarna anser är viktigt för eleverna. 

Det skulle kunna vara så att de som avviker på något sätt i en mer homogen skola 
utgör en tydlig påverkansfaktor och något att reflektera över i undervisningsplaneringen. 
I så fall skulle ett antagande kunna göras att det i skola A, med andelen 4.3% utländska 
elever (Skolverket, E 2008) tas hänsyn till elevens etniska bakgrund. Skola A angav sig 
anpassa efter exempelvis familjesituationen och frireligiösa elever, dock inte etnicitet. 
Detta kan bero av att de med invandrarbakgrund inte skiljt ut sig så mycket kulturellt, 
utan mest bestått av västerlänningar. Detta tolkar vi som att avsaknaden av en tydlig 
påverkansfaktor gör att skolan och dess lärare till stor del ser till andra påtagligare 
faktorer i omgivningen. När det väl kom elever där den kulturella bakgrunden skiljde sig 
mer, det finns helt enkelt ingen tradition av sådan anpassning. En respondent i skola A 
angav också att de invandrarelever som går där vill försvenskas, enligt vår tolkning både 
språkligt och kulturellt, att de söker sig till skola A av den anledningen.

Respondenterna i skola B, med andelen 22 % (Skolverket, E 2008) utländska 
elever, ansåg sig anpassa planeringen till viss del efter etnicitet och lyfter fram det som en 
påverkansfaktor. Dock anges blandningen av elever från olika bakgrund, skola B:s 
heterogena elevunderlag, utgöra en större utmaning då det gäller utformandet av 
undervisningsplaneringen.

5.4 Metoddiskussion
Vi ansåg att vår metod hjälpt oss att uppfylla syftet på ett bra sätt. Något som kunde 
förbättras från vår sida var första kontakten med respondenterna då några respondenter 
dröjde länge med sina svar på informationsbrevet trots påminnelser där svar ombads, 
vilket fördröjde arbetet till viss del. Då detta sköttes via e-post kanske ytterligare 
tydliggörande i ämnesrutan hade kunna lösa detta då de på grund av mängden e-post
kunde haft svårt att upptäcka vårt. Alla tillfrågade accepterade att ställa upp vilket var 
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positivt. Något som vi kände hade varit ett komplement för vår studie hade varit 
möjligheten till uppföljningsintervjuer för att fördjupa och förtydliga. Detta hade kanske 
hade varit en möjlighet om tid hade funnits eller om vi hade fått svar från respondenterna 
tidigare. Vi har även stött på tillfälliga problem att strukturera upp och rensa, men då har 
handledaren hjälpt oss att gå vidare. Om vi skulle göra studien igen kanske vi skulle ha
avgränsat oss ännu mer, vilket skulle göra det lättare att fördjupa sig ytterligare.

6.5 Slutsatser
Vi ansåg oss ha fyllt syftet och svarat på frågeställningarna. Vi har undersökt lärares 
erfarenheter av sin egen undervisningsplanering. Det drag som har framkommit med 
särskild tydlighet genomgående i resultatet gällande planeringen tillblivelse, 
påverkansfaktorer och legitimering är kontextberoendet. Men även lärarnas syn på 
elevernas mognad och lärarnas eget intresse framträder tydligt. 

På grund av luckan som finns i detta ämne i svensk forskning så går det att 
fördjupa sig bland annat i enskilda påverkansfaktorer. Vi finner att det skulle vara 
intressant att se hur gymnasielärare upplever att grundskolans lärares fria planering 
påverkar deras arbetssituation. Detta är en vid undersökning av lärares planering och 
vilka påverkansfaktorer de upplever. Men på grund av tidsmässiga skäl har vi inte kunnat 
gå in på djupet vad varje påverkansfaktor innebär, något som vore intressant att 
undersöka vidare.

Utifrån att studien kartlägger hur lärare upplever skapa sin planering och vilka 
påverkansfaktorer på sin planering upplever kan bidra till skapandet av planeringshjälp. 
Genom att bidra till forskningen med aktuellt material kan visa vad som är viktigt för 
lärare i yrket i dagsläget. Vilket kan bidra forskning som kan ta fram verksamma 
modeller.
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Bilaga 1 Målbeskrivning och betygskriterier 1(4)

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva 
efter att eleven
– undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid 
samt reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden,

– förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka, bilda och 
använda kunskap om samhällsfrågor,

– utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa,

– utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska 
värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle,

– deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön, 

– förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som centrala 
idéer och livsåskådningar format och formar samhällen, 

– utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda 
sin förståelse vid egna ställningstaganden,

– utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till 
variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer,

– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar 
avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar,

– gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet,

– utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och 
handlingar,

– utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda 
resurser, 

– utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av 
konst, litteratur och musik.



Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall 
– förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna 
problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen,

– kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem,

– känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor 
förr och nu och i olika delar av världen,

– förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle 
med kulturell mångfald,

– kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur 
de kan vara beroende av tid och kultur,

– förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika 
handlingsalternativ i miljö-, livs- och samhällsfrågor, 

– kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska 
och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder centrala begrepp och symboler inom det samhällsorienterande 
kunskapsområdet samt har insikter i den betydelse dessa har.
Eleven förstår demokratins principer och gör överväganden för att formulera egna 
ståndpunkter vid tillämpningen av dessa.
Eleven identifierar etiska frågor och problem, bearbetar dem, urskiljer olika synsätt samt 
diskuterar och reflekterar kring dessa.
Eleven ger exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger samman 
samt hur de kan förklaras även i ett historiskt perspektiv. Eleven använder olika källor, 
sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och 
argumenterar utifrån dessa.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven använder begrepp och modeller från det samhällsorienterande kunskapsområdet 
vid tolkning av nya sammanhang.
Eleven är väl orienterad i aktuella händelser och urskiljer faktorer som kan förklara dem.



Eleven exemplifierar hur människan såväl påverkas av som påverkar samhället och dess 
traditioner, kultur och materiella villkor.
Eleven ger förklaringar till hur skilda förutsättningar har betydelse för sättet att leva och 
agera i olika delar av världen och i olika tider.
Eleven argumenterar för ställningstaganden utifrån sina kunskaper inom det 
samhällsorienterande



Bilaga 2 Intervjufrågor 2(4)

Intervjufrågor

Vi presenterar oss själva, informerar om syftet med intervjustudien samt påminner om att 
intervjun är frivillig och att materialet kommer behandlas konfidentiellt, att utsaga inte 
kommer att kunna kopplas till enskild person. Berättar att detta är en intervju i form av ett 
samtal och att de gärna får ge konkreta exempel.

Berätta lite om din tid som lärare.
Hur länge har du arbetat som lärare?
Som SO-lärare för grundskolans senare år?
Vilka klasser har du nu?
Vad har du läst på högskolan/universitetet?
Är du speciellt intresserad/personligt intresserad i något av de ämnena du 
undervisar i?

Vad betyder planering för dig?

Hur går det till då du planerar?
När gör du planeringen?
Har du ett bestämt sätt att planera?
Planerar du själv eller tillsammans med kollegor/elever?
Delar du upp SO- ämnena eller blandar du dem?

Planerar du på samma sätt i de olika ämnena?

Vad påverkar sättet att planera?
Vad bestämmer metoden? 
Vad/vem har påverkat dig att planera som du gör?
Hur ser relationen mellan din egen ämneskunskap och planeringsmetod ut?
Tänker du på examination redan vid den första planeringen?
Hur viktigt är kärnområden?
Hur viktigt är centrala ämnesfrågor?
Hur viktigt är centrala begrepp?
Ska innehållet vara i logisk/kronologisk ordning?

Vad är ditt motiv till att du valt detta innehåll/denna struktur?

Vilka faktorer upplever du påverkar din planering och i vilken grad?
styrdokument, läroplan och kursplaner?
Lokala kursplaner?
Lokala skolmål?
Kollegors planering?
Läroböckers uppbyggnad och innehåll?



Materialtillgång?
Aktuella skeenden?
Elevers intresse?
Eget intresse?

Finns planering för hela elevens utbildningstid, klass 6-9?
Vem gör den? Hur görs den?

Finns planering för läsår?
Vem gör den? Hur görs den?

Finns planering för termin?
Vem gör den? Hur görs den?

Vilka elevhänsyn tar du då du planerar?
Skiljer sig planeringen beroende på eleverna? 
Tar du hänsyn till elevernas utveckling? Abstrakt tänkande? 
Går du tillväga så samma sätt i planeringen även då du har olika åldrar? (väger 
samma faktorer du tar hänsyn till alltid lika tungt)

Vad är värt att kunna/veta? Vad planerar du utefter?
Ligger fokus på ämneskunskap eller arbetssätt?
Vilka är de viktigaste målen? Faktakunskaper, färdighetskunskaper,  
socialisering?
Varför är dessa kunskaper nödvändiga?

Vad kan få dig att ändra i en planering?

Är du nöjd med din planering?
Finns det något gällande din planering som du skulle vilja ändra på?

Är det något du kommit att tänka på under intervjun som du vill tillägga?

Informerar om att intervjun kommer att skrivas ut och skickas för påseende med 
möjlighet att stryka eller förtydliga innehållet.
Tackar för tid och deltagande.
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Till SO-lärare på XXX (den aktuella skolans namn)

Vill du delta i en studie om lärares planering? 

Planering är en av läraryrkets många uppgifter och vilar till stor del på den enskilde 
läraren. Det finns relativt lite svensk forskning rörande lärarens egna planeringsstrategier 
vilket gör detta till ett område viktigt att undersöka. 

I syfte att utveckla kunskaperna om lärares planeringsprocesser avser vi att göra en studie 
i form av intervjuer. Deltagande sker anonymt och frivilligt och intervjun beräknas ta ca 
1 timme. Svar kommer ej kunna kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer 
behandlas konfidentiellt. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.

Vänligen återsänd mail med ditt svar senast måndag den 20 oktober. Bifoga förslag på för 
dig passande intervjutillfälle om du beslutar att deltaga. 

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna.

Tack på förhand för Er medverkan. 

Elin T Nyström Nadia Wågnert
Tel: xxx Tel: xxx
Mail: xxx Mail: xxx

Handledare Jan Grannäs
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Högskolan i Gävle
Tel:
E-mail:
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Tabell 1

Skola A 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andel utländska 
elever födda 
utomlands

5 % 3 % 1 % 2 % 4 % 3 %

Andel utländska 
elever födda i 
Sverige

1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 %

Andel pojkar 51 % 44 % 54 % 48 % 52 % 44 %

Föräldrars 
sammanlagda 
utbildning

2,37 2,24 2,31 2,28 2,26 2,24

Uppnå målen 82 % 86 % 88 % 80 % 78 % 82 %

Meritvärde 220 214 215 208 209 210



Tabell 2

Skola B 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andel utländska 
elever födda 
utomlandes

14 % 18 % 19 % 18 % 20 % 13 %

Andel utländska 
elever födda i 
Sverige

2 % 3 % 6 % 6 % 7 % 6 %

Andel pojkar 55 % 50 % 57 % 61 % 53 % 48 %

Föräldrars 
sammanlagda 
utbildning

2,06 2,26 2,13 2,19 2,11 2,07

Uppnå målen 72 % 76 % 71 % 72 % 69 % 72 %

Meritvärde 196 198 201 190 187 182

     


