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Abstract 
Med utgångspunkt i halvstrukturerade intervjuer är syftet med denna studie att studera hur 

gymnasielärare resonerar och argumenterar kring hur och huruvida de resonerar om sina 

möjligheter att utnyttja planeringstiden. Vidare vill studien undersöka i relation till detta hur 

lärarnas undervisning påverkas av tillgänglig planeringstid. 

Studiens konklusioner visar att lärare upplever sig ha tillräckligt med planeringstid samtidigt 

som de på grund av elevinteraktioner, dokumentation och dylika uppgifter finner det 

problematisk att nyttja denna tid till just planering. I fråga om hur lektionerna påverkas av 

tillgänglig planeringstid ter sig bilden mer problematisk då de båda mer erfarna lärarna har 

mycket av lektionerna redan planerade medan de båda yngre lärarna måste formulera många 

av sina lektioner från grunden, och därmed kan tänkas vara i behov av större planeringstid de 

första åren i yrket. Anmärkningsvärt är den variationsvidd som finns hos lärare i fråga om hur 

man prioriterar sin planeringstid där det framkommer att vissa lärare har en ovilja att faktiskt 

planera och förbättra sin undervisning trots att tid finns. 

Nyckelord: Planeringstid, planering, kunskapssyn, 
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Kapitel I Inledning 

1.1 BAKGRUND 
Lärarförbundet publicerade en rapport 2013 som visar att lärarna står inför en allt större 

arbetsbörda i form utav dokumentation och rättning vilket minimerar det utrymme som finns 

tillgängligt inför och efter schemalagd lektionstid. Åtta av tio lärare upplever att de inte har 

tillräckligt med tid till sådant för- och efterarbete liksom att de administrativa 

arbetsuppgifterna successivt ökat med åren. (Lärarförbundet, 2013). 

Detta samband mellan lärare och brist på planeringstid borde te sig mer problematisk än så. 

Det faktum att lärare har olika erfarenhet av att planera och egna individuella egenskaper eller 

motiv till hur man planerar bidrar till en mer komplex bild. Denna går utöver att enbart 

generalisera kring att alla lärares behov av planeringstid är större än utbudet. 

Samma år presenterade Skolverket en kartläggning gällande vilka arbetsuppgifter som lärare 

ägnar sig ut under sin arbetsdag. Utifrån 3 626 tidsdagböcker kunde man konstatera att 

undervisning i form utav schemalagda lektioner tog ca en tredjedel av lärarnas tid. Därefter 

lades tio procent vardera till, bedömning, dokumentation, administrativt och praktiskt 

kringarbete, planering av undervisningen samt omsorg och ordning. Utöver detta spenderas 

resterande tjugo procent till återhämtning, fortbildning eller andra lärarrelaterade aktiviteter 

(Skolverket, 2013). 

Återigen presenteras en bild av läraryrket som en relativt enhetlig, statisk yrkesgrupp där inga 

större åtskillnader görs inom yrkeskåren. Denna studie vill utifrån ett mer djupgående 

tillvägagångssätt undersöka huruvida lärare resonerar olika inför dessa fenomen. Samtidigt 

vill studien undersöka huruvida undervisning skiljer sig lärare emellan i relation till lärarnas 

individuella förhållningssätt och möjlighet till planering inför lektioner. 

Denna studie kommer försöka bidra till en ökad förståelse kring hur lärare resonerar, 

argumenterar, motiverar samt prioriterar sin tid utöver schemalagd undervisning. Samtidigt 

kommer studien undersöka huruvida det finns något samband mellan hur lärarna förhåller sig 

till sin tillgängliga planeringstid och hur de bedriver sin undervisning (Hedin & Svensson, 

2011. s. 16-17). Därför kommer studiens intervjuer fokusera dels på hur lärarna bedriver sin 

undervisning utifrån sin planeringstid och huruvida det går att identifiera hur lärarna upplever 

sin planeringstid. Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv är det högst relevant att studera 
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just hur lärare upplever sitt yrke och sina möjligheter att planera samt undervisa och hur detta 

ter sig i dagens skola. 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ undersökning och se hur gymnasielärare 

resonerar och argumenterar kring hur och huruvida de resonerar kring den faktiska 

möjligheten att utnyttja planeringstiden. 

1. På vilket sätt går det att utläsa hur lärarnas behov av tid till planerings skiljer sig lärare 

emellan? 

 

2. I vilken utsträckning går det att identifiera huruvida lärares undervisning påverkas av 

deras upplevde tillgängliga planeringstid? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 
För att studien ska bli hanterbar i dess omfång är fokus centrerat på lärare i den svenska 

gymnasiala skolan i en medelstor kommun. Antalet intervjupersoner uppgår till fyra 

legitimerade lärare, vilket motiveras av studiens och datainsamlingens begränsningar i tid. 

Antalet är dock tillräckligt för studiens behov i att ha en variation bland intervjupersonerna i 

fråga om yrkeserfarenhet vilket de fyra intervjupersoner tillgodoser. Till grund för studien 

ligger just lärarnas upplevelser och studien kommer bortse från annat som hanterar något som 

ligger utanför de behandlade lärarnas upplevelsevärld. 

1.4 TIDIGARE FORSKNING 
I denna del kommer tidigare forskning att presenteras utifrån de teman som är relevanta för 

studiens syfte, främst planeringstid. Studier som sett till vad lärares tid utanför lektioner 

används till samt vilka begränsningar som finns på detta området gentemot att nyttja denna till 

just planering kommer också vara del av planeringstidstemat. Efter tidigare forskning är 

presenterad förs ett kritiskt resonemang kring den. 

1.4.1 Lärares kunskapssyn 
Det finns en rad kvalitativa studier med en behavioristisk och/eller med utgångspunkt i 

episteme, phronesis och techne (se. Eklund & Hallberg, 2007; Johnfors, 2013). I samma ådra 

som denna studie genomförts har forskningsrapporten Gymnasielärares syn på demokrati, 
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kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och 

värdegrundsfrågor kartlagt tolv lärares syn på kunskap och hur denna syn påverkar deras 

undervisning. Rapportens konklusioner utifrån halvstrukturerade intervjuer är att lärare med 

en kunskapssyn som är inriktad mot faktakunskaper nyttjar en förmedlandeundervisning med 

fokus på fakta och skriftliga prov. Lärare som har, utifrån detta, avvikande kunskapssyn visar 

på att använde mer mångsidig undervisning (Johansson, Brogren, Petäjä. 2011). 

1.4.1 Lärares planeringstid och begränsningar i skolvardagen 
Fokus för denna studie är inte att i detalj undersöka hur lärare distribuerar sin arbetstid eller 

att i tid mäta hur lärare prioriterar den ena arbetsuppgiften över den andra, då detta är sedan 

tidigare gjort ett flertal gånger. Istället ligger fokus på lärares upplevelser kring planeringstid. 

Däremot är det av relevans att presentera tidigare forskning som undersökt just vad lärare kan 

och vill spendera sin tid på, för att få perspektiv på vad tidigare studier visat att lärare faktiskt 

gör utanför sin undervisningstid. 

En rad studier har gjorts sedan tidigare med fokus på lärares planering där fokus ligger på hur 

lärare planerar sin undervisning. (se exempelvis; Salman & Saymirza, 2012). Däremot uteblir 

ett kritiskt perspektiv på i vilken utsträckning planering är möjlig under schemalagd 

planeringstid. Med avseende på nyexaminerade lärare har en studie påvisat vikten av 

planeringstid de första åren inom läraryrket. Intervjupersoner hävdar planeringstidens 

relevans för att kunna garantera någon slags kvalitet på lektionerna. Vissa av de intervjuade 

lärarna menade att de antingen hade för lite planeringstid, tid till för- och efterarbete eller att 

de var tvungna att arbeta femtio timmar i veckan de första åren för att hinna med sin planering 

(Ehrenstråhle & Silander, 2014). 

Det finns vidare inga svårigheter med att hitta kvalitativa studier med fokus på begränsningar 

i lärarens vardag. Flera intervjustudier med olika ingångar har kartlagt negativa influenser i 

lärares vardag. Bland annat har Liselott Christensson i sin studie påvisat hur en stor del av 

hennes intervjupersoner upplever att deras arbetsmiljö påverkas av den stora 

arbetsbelastningen som främst består utav administration och att detta står i direkt konflikt 

med möjligheter för att arbeta direkt med elever (Christensson, 2014). 

Det oändliga arbetet - en litteraturstudie om lärares arbetstid har en konkret ingång i det att 

studien kartlägger hur lärares arbetstid faktisk disponeras och vad som styr denna disponering. 

De befäster att lärares arbetstid präglas av stor tolkningsfrihet i fråga om hur tiden ska 

disponeras, utifrån statliga och fackliga regelverk. Studiens konklusioner visar vidare att 
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fördelningen av arbetstid är mest präglad av arbetsuppgifter i anknytning till eleverna, i 

förstahand undervisning och till denna relevant planering (Svensson & Widmark, 2006). 

Svensson och Widmarks resultat kan problematiseras då Lärarförbundet i en senare 

undersökningar har kunnat påvisat en, från lärarnas sida upplevd, brist i fråga om tillräcklig 

planeringstid per lektionstimme (Lärarförbundet, 2009). Frågan blir i så fall vad som är 

tillräcklig arbetstid och huruvida det faktum att lärare lägger mycket tid vid både undervisning 

och planering upplever denna planering tillräcklig, även om den får stor tid från lärarnas sida. 

Det faktum att lärare lägger det mesta av sin arbetstid på undervisning och planering har även 

bekräftats i en liknande studie; hur fördelar en lärare sin arbetstid? (Sundström, 2002). Att 

lärare upplever sitt yrke tröttande och under hård press stärker Karin Nordänger (2002) i sin 

avhandling kring lärares raster som konstaterar att lärare sällan hinner ägna sin rast till just 

rast utan använder den till andra uppgifter. 

Carola Aili och Göran Brante har likaså i en rapport kartlagt hur lärare spenderar sin tid 

utanför klassrummet. De ställer sig frågan huruvida det finns någon grund i att skapa ett mer 

professionaliserat läraryrke med grund i det arbete som lärare faktiskt gör. Studien visar att i 

en fjärdedel av de studerande fallen kan man identifiera att professionell kunskap appliceras. 

En lika stor del spenderar lärare på privata aktiviteter såsom hämta sina barn på dagis, en 

minimal del på lunch och rast och en knappa tio procent på semi-kvalificerande läraruppgifter 

såsom kommunikation med elever utanför klassrummet, schemalagda möten eller 

administration. Hela fyrtio procent på arbete som inte nödvändigtvis är specifikt för läraryrket 

utan kunde utförts av "vem som helst" exempelvis frånvarorapporten eller rengöring av 

undervisningsmaterial (Aili & Brante, 2007). 

1.5 KRITISKT PERSPEKTIV PÅ TIDIGARE FORSKNING 
Redogörelsen för tidigare forskning ovan visar att det inte finns någon brist på tidigare studier 

kring lärare, lärares kunskapssyn och läraryrket i övrigt. Kvalitativa intervjustudier finns som 

studerat allt ifrån hur lärare planerar, vilka administrativa uppgifter som tvingar lärare att 

omprioritera sin tid samt hur lärares kunskapssyn påverkar undervisningen. 

Å ena sidan ser vi en tvetydig bild i fråga lärares planeringstid. Som vi såg i Lärarförbundet 

studie upplever inte lärare att de har tillräckligt med planeringstid samtidigt som vissa 

forskningsresultat påvisar att lärare spenderar lika stor andel av sin tid till undervisning som 

till planering inför dessa lektioner. Därmed måste man fråga sig vad tillräcklig planeringstid 

är. Samtidigt ser vi å andra sidan hur lärare spenderar en stor del av sin tid på uppgifter som 
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inte är specifika för yrket  och minimal tid till elevinteraktion utanför klassrummet. Denna 

studie ämnar därmed att, utifrån tidigare forskning, se hur lärare resonerar kring sin 

planeringstid och om denna räcker till. Men också hur de bedriver sin undervisning med 

avseende på huruvida de har möjlighet att bedriva en önskvärd undervisning. 

Kapitel II Metod & Teori 

2.1 METOD 
Denna studie ämnar att kartlägga lärares individuella upplevelser och därmed lämpar det sig 

med en kvalitativ datainsamlingsmetod, i syfte att söka en förståelse för hur verkligheten 

upplevs av de intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Data kommer att samlas in 

genom enskilda intervjuer och valet av denna metod istället för gruppintervjuer kan motiveras 

med att gruppinteraktionen gällande frågororna kan vara en delvis känslig karaktär och 

påverka till ett större bortfall i fråga om trovärdiga svar. Eftersom studien är intresserad av 

just lärarnas upplevelser, självuppfattning och syn på olika ting kan enskilda intervjuer som 

metod ses som fördelaktig enligt Kvale och Brinkmann (2009). 

Studien kommer ha en fenomenologisk ansats för att fokusera på att framhäva lärarnas 

upplevelser av fenomen och skapa en berättelse utifrån detta. Lärarens individuella upplevelse 

och synsätt är utifrån detta det mest relevanta och står över realiteten i vad som faktiskt sker. 

Huruvida det finns några andra synsätt hos de intervjuade lärarna blir därmed inte relevant då, 

återigen, den upplevda världen är den som framhävs. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 96). 

Undersökningens insamlade data har analyserats i syfte att kategorisera lärarnas syn på 

kunskap och deras upplevelser av planeringstiden. Det insamlade materialet, som spelats in, 

har transkriberats, bearbetats och sedan analyserats i syfte att lyfta fram olika centrala teman, 

gemensamma eller avvikande syn lärare emellan. Materialet har dock inte bearbetas utifrån en 

specifik analysmetod, vilket redogörs för mer ingående under operationalisering. 

2.1.1 Semistrukturerat frågeupplägg 
Denna studie har nyttjat en semistrukturerad intervjumetod. Detta val utgår från den stora 

variationsbredd som studiens frågeställningar och intervjufrågorna kan ge utlopp av. Frågorna 

kommer i alla intervjuerna se likartade ut till sin karaktär men ordningen i vilket de ställs är 

inte tvunget detsamma och kommer påverkas av dialogens karaktär, intervjupersonerna 
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emellan, precis som frågorna är öppna för alla möjliga svar. Eventuella följdfrågor 

karaktäriseras också av stor differentiering och kan te sig olikartade av intervjuernas innehåll. 

2.1.2 Urval 
Studiens intervjuobjekt utgörs av fyra personer som alla är legitimerade lärare. I syfte att 

bredda urvalet råder ett erfarenhetsspann på närmare ett decennium. Intervjupersonerna skiljer 

sig även åt fråga om ålder samt undervisningsämne. Alla lärarna har minst ett ämne där 

undervisningen antingen i klassrummet eller i planering utgår från lärarna själva. Därmed har 

exempelvis idrott valts bort. I vilka ämnen som lärarnas intervjuas utifrån specificeras nedan i 

redogörelsen för intervjupersonerna. De kriterier som intervjupersonerna är valda utefter 

utgörs alltså av ålder, undervisningsämne och yrkeserfarenhet. Detta är främst för att kunna 

avgöra huruvida det finns någon avgörande skillnad i fråga om hur disponering av arbetstid 

förändras utefter ökad yrkeserfarenhet. 

2.1.3 Tillvägagångssätt och beskrivning av intervjufasen 

Med tanke på lärarnas arbetsbörda har intervjuerna genomförts inom ramar som för lärarna är 

tillgängliga och villiga. Samtalen har med deltagarnas tillåtelse spelats in men har även 

kompletterats med anteckningar för att ta till vara på vissa aspekter av intervjuerna. Redan 

före intervjun är lärarna informerade om första frågan i syfte att förbereda dem för frågan som 

eventuellt kan behöva en viss tid att tänka ut och svara på. Intervjuplats har lärarna själva fått 

bestämma med avseende på var de känner sig trygga att delta i en intervju. Materialet från 

intervjuerna har kort efter intervjutillfällena transkriberats och analyserats. 

2.1.4 Etiska överväganden 
Denna studie tar naturligtvis hänsyn till de forskningsetiska principer som är gällande inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002). Eftersom det 

finns en risk att vissa lärare upplever det problematiskt att tala om vissa aspekter som denna 

studie undersöker finns det behov av att kort redogöra för etiska överväganden som tagits i 

beaktande inför intervjuerna och under datainsamlingens gång. I första hand är 

intervjupersonerna försäkrade om sin konfidentialitet samt att deras samtycke är informerat 

med avseende på studiens ändamål och mening. Intervjupersonerna är likaså 

uppmärksammade på att materialet från intervjuerna inte är ämnade för något annat än 

forskning, utifrån nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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2.1.5 Reliabilitet och validitet 
Studiens generaliserbarhet är problematisk av dess kvalitativa karaktär och då utgångspunkten 

är lärares egna upplevelser kan man enbart i slutändan eventuellt se gemensamma drag och 

kausala samband mellan just de intervjuade (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 37-39). Däremot 

kan studiens resultat problematisera de generella undersökningar som görs kring läraryrket, 

vilka presenterades under inledning och diskuteras i studiens slutsatser. 

I syfte att undvika bortfall från lärarnas sida kommer intervjuerna att ske så enskilt och 

avskärmat från övriga lärare och anställda på skolan. Att de upplever det obehagligt att tala 

om egna perspektiv och prestationer i sitt yrke som man själv kanske upplever brister i fråga 

om att inte räcka till i realiserandet av sin vision är ytterligare ett problem som är svårt att på 

förhand att avskärma sig ifrån. 

2.2 OPERATIONALISERING 
Intervjumaterialet kommer i analysdelen ej behandlas utifrån en specifik analysteori eller med 

förutbestämda begrepp. Istället ämnar jag att finna strukturer och förbindelser intervjuerna 

emellan som skapar en mening som är relevant för forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 251-253). Det är främst intressant att lyfta fram gemensamma eller avvikande 

meningsbildningar lärarna emellan och åskådliggöra dessa olika i åsikter i flera teman. Dessa 

teman kommer att beröra undervisningspraktik, huruvida lärarna upplever sig ha någon 

avvikande idealbild från denna praktik, hur planeringstiden disponeras och vilka attityder som 

råder i relation mellan planeringstiden och dess inverkan i undervisningen.  

2.3 TEORI 

2.3.1 Kunskap och kunskapssyn 

Den kunskapssyn som råder i läroplanen behöver nödvändigtvis inte stämma överens med den 

syn på kunskap som lärare har. Läroplanen påpekar vikten av lärande i processen i formandet 

av egna redskap för varje elev (Långström & Viklund, 2006. s. 20). Detta kan man beskriva 

som en relativt ny framväxt syn på kunskap som i relation till den gamla framställs som mer 

"progressiv". Bernt Gustavsson (2000) definierar den äldre synen på kunskap som "kunskap 

som paket" där kunskapen är färdig och levereras till eleverna utifrån en 

förmedlingsundervisning. Den andra pedagogiska traditionen fokuserar istället på 

subjektivitet i relation till kunskapen. Den har växt fram tillsammans med tekniska framsteg 

och i och med att fakta blir mer lättingängligt blir denna syn på kunskap benämnd som 



8 
 

"kunskap som katalog". Fokus ligger alltså på förmåga att söka kunskap (Gustavsson, 2000. s. 

28). Denna syn menar att människor lär sig genom någon grad av aktivitet, där man genom 

reflektion, analysering och diskussion med andra lär sig. Roger Säljö argumenterar ur ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv för hur lärande sker i samspel mellan 

människor innan det blir en del av individen och påverkar hur denna tänker om världen och 

handlar (Säljö, 2000). 

2.4 PLANERING OCH PLANERINGSTID 
Det är nödvändigt att göra ett förtydligande i fråga om vad som menas med planeringstid 

inom ramen för detta arbete vilket följer nedan. Planeringstid inte angränsat till tid enbart 

inför lektioner utan även efterarbete om sådant är möjligt utifrån lärarnas schema. Christer 

Stensmo (2008) presenterar tre kompetenser som en lärare bör ha i dagsläget i syfte att kunna 

förverkliga sitt uppdrag. Lärare bör ha dels ämneskompetenser, en uppdaterad kunskap om 

ämnet/ämnena de undervisar i, didaktisk kompetens, förmåga att kunna planera, genomföra 

och utvärdera undervisningen i relation till lektionens innehåll, metod och val av dessa. Tredje 

kompetensen Stensmo lyfter är ledarkompetensen som åsyftar egenskapen att kunna leda 

klassrummet och hantera disciplin, ordning och oplanerade händelser (Stensmo, 2008, s. 7). 

Detta examensarbete kommer fokusera på just den andra kompetensen, didaktisk kompetens, 

och det följer en mer utförlig redogörelse för denna, utifrån Stensmo nedan. 

Processen att planera en lektion eller liknande kan delas in i två faser. (1) Upptäckt innebär att 

läraren bedömer vad som är möjligt att i klassrummet genomföra för olika verksamheter som 

är lämpligt i relation till skolans samhällsuppdrag och lärarens egen uppfattning om yrket. (2) 

Utformningen innebär att läraren beslutar sig om verksamheter och utformar en plan i detalj. 

Denna process, från steg ett till två, är självfallet inte linjär utan sker både innan, under och 

efter mötet med eleverna (Stensmo, 2008, s. 31). 

Den kontext inom vilken läraren verkar benämns begränsningar och definieras utifrån vad 

läraren förväntas eller inte förväntas att göra, främst styrt utifrån läroplanen. Vad varje lärare 

lägger fokus på i sitt planeringsarbete är upp till var lärare. Stensmo understryker att 

planeringen tenderar att variera mellan s.k. resultatorienterad planering eller processorienterad 

planering.  Resultatorienterad planering utgår ifrån målen, utifrån läroplanen, som vägs i 

relation till dess mätbarhet. Eleverna arbetar sedan utifrån målet tills det är uppfyllt. 

Efterarbetet mäter utfallet gentemot målet. Den processorienterade planeringen fokuserar på 

klassrumsaktiviteten i sig, fokus flyttas från målen till undervisningstillfället och 
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lärandeprocessen som äger rum i klassrummet. Utfallet är mer individuellt i högre grad och 

mäts inte utifrån målen utan utifrån klassrumsaktiviteten (Stensmo, 2008, s. 32 & 48-50). 

Sammanfattande kring planering bör sägas att planeringen kring hur ens lektion bör se ut är 

högst individuellt och tankar och vision kring varje lektion är upp till var lärare. Huruvida 

lärare är medvetna och i vilken grad i planeringsstadiet är svårt att utläsa då mycket av 

lärarens yrke kan samlas under läraryrkets tysta kunskap. Lektionsplaneringar kan se väldigt 

annorlunda ut utifrån vad läraren vill uppnå och vilka begränsningar läraren upplever att 

denne har. Planeringstid är även svårt att befästa i tid då planeringen sker inte enbart före en 

lektion utan kontinuerligt. Planering är samtidigt ett brett fenomen och varierar från planering 

inför en termin eller detaljplanering inför morgondagens lektion. 

2.5 LÄRARES ARBETSTIDSREGLERING 

Läraryrkets arbetstid är uppdelad i ordinarie arbetstid samt företroendetid. Eftersom skolan 

har lov ett visst antal veckor om året så arbetar lärare fyrtiofemtimmarsveckor för att 

kompensera sin ledighet. Av dessa fyrtiofem är tio förtroendetid som lärara kan nyttja hur 

helst den vill och även i hemmet om så önskas. Resterande trettiofem timmar står till 

arbetsgivarens förfogande och denna tid brukar spenderas i skolan. Hur dessa 

trettiofemtimmar sedan används ligger i arbetsgivarens händer och det finns inga generella 

riktlinjer i fråga om planeringstid kontra undervisningstid utan varje lärares schema i fråga om 

undervisning är individuellt. Därmed finns det inte några riktlinjer att referera till som 

rekommenderar huruvida planeringstiden schemaläggas och i vilken utsträckning (Lärarnas 

Riksförbund, 2011). Det kan därför vara aktuellt att lärare nyttjar de tio timmars förtroendetid 

till just planering men detta kan mycket väl vara tid som spenderas till andra aktiviteter inom 

skolans ramar. 

 

Kapitel III Resultat 

Här nedan följer redovisningen av studiens fyra intervjuer utifrån tre olika teman som 

uppdagat sig under intervjuerna och under bearbetningen av dem. I nästföljande kapitel sker 

en jämförelse och analys av lärarnas svar sinsemellan för att sedan ställas i relation till det 

tidigare forskningsläget. Innan redovisningen av intervjuerna sker presenteras 

intervjupersonerna nedan. 
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 Intervjuperson 1 kommer här att benämnas som Anders. Anders är en nyexaminerad 

lärare i tjugoårsåldern med snart sex månaders erfarenhet i läraryrket. Anders 

undervisar i naturkunskap och matematik. För intervjun är svaren främst baserade på 

naturkunskapsundervisningen. 

 

 Intervjuperson 2, ca 40 år, kommer i delen under att benämnas Birger som är en lärare 

med över nio års erfarenhet på gymnasiet och mer därtill inom läraryrket. Birger 

undervisar i samhällskunskap och historia. 

 

 Intervjuperson 3 är likaså i tjugoårsåldern och kommer i delen under att benämnas 

Sofia. Sofia har närmare sex månaders erfarenhet inom yrket. Sofia undervisar i 

svenska och historia och är vikarie på den skola hon arbetar. 

 

 Intervjuperson 4, närmare 40 år, kommer i delen under att benämnas Lasse. Han har 

över nio års erfarenhet inom yrket och undervisar i samhällskunskap och idrott. För 

intervjun är svaren främst baserade på samhällskunskapsundervisningen. 

 

*** 

3.1 LÄRARNAS TANKAR KRING UNDERVISNING 
Här följer en sammanställning av hur lärare resonerar kring kunskap och lärande som har 

framträtt i intervjuerna samt hur lärarna upplever sin tillgängliga tid kopplat till undervisning. 

Slutsatserna kring dessa grundar sig i lärarnas egna lektions-/uppgiftsbeskrivningar, hur de ser 

sin egen samt elevernas roll i klassrummet. 

I intervjuerna med lärarna finns det tendenser i fråga om hur man med fördel bör bedriva sin 

undervisning. Samtidigt som faktiska begräsningar i vardagen eller svårigheter i hur man 

faktiskt bedriver den typen av undervisning finns hindrar att detta ger avstamp i praktiken. På 

min inledande fråga huruvida läraren skulle bedriva en typisk lektion svarade Anders att  

"Mitt mål är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt... De ska få en uppgift och kunna 

jobba själva med denna... jag kan då fungera som någon form av coach." (Anders) 

Tydligt utifrån citatet och i vidare intervjun talar Anders för att eleverna ska vara den som är 

mest aktiv i klassrummet och i lärandet. Även Birger och Sofia överensstämmer med denna 
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attityd medan Lasse avviker i det avseende att ge eleverna för stor frihet problematiserar 

själva lärandet. Alltså att eleverna är aktiva men inte på det som lektionen handlar om. Lasse 

föredrar därför att inte släppa kontrollen över lektionen och använder i större utsträckning än 

de andra en så kallad förmedlarundervisning. 

Gemensamt hos intervjupersonernas svar är den negativa attityden gentemot föreläsningar och 

att i för stor utsträckning hålla lärarledda moment. Sofia påvisar att hon inte gillar 

genomgångar inför hela klassen men hon håller ändå genomgångar i stor utsträckning. Ett av 

de främsta verktyget för alla fyra lärare är PowerPoint. Egentligen skulle Sofia vilja göra 

något annat men hon upplever detta dels svårt att hinna med och dels svårt att faktiskt 

genomföra som ny lärare, hon har svårt att veta hur. Samtidigt upplever hon praktiska 

begränsningar i att leda en dynamisk lektion som hon själv menar växlar mellan genomgångar 

och eget arbete då mycket av lektionens tid och Sofias energi skulle gå till att samla eleverna. 

Sofia strävar efter att eleverna ska vara aktiva även under hennes genomgångar där hon 

uppmanar till diskussion. Sofias erfarenhet säger att eleverna vid eget arbete inte gör vad de 

ska vilket också framhålls av de lärarna. Anders upplever också genomgångar och 

föreläsningslektioner som något negativt. 

"På vissa lektionerna måste jag ibland vara en klassisk tråkig lärare... en som bara använder 

skitpowerpointredovisning med uppgifter efter..." (Anders) 

Birger som varit lärare en längre tid beskriver sitt användande av PowerPoint som något gott. 

Istället för att skriva på tavlan kontinuerligt kan han genom PowerPoint vara vänd mot 

eleverna och göra de mer aktiva i lektionerna. Från att haft nytt en inställning att eleverna ska 

kopiera den kunskap han formulerar på tavlan beskriver han det som att eleverna är mer 

involverade i själva formuleringen av kunskaperna lektionerna kretsar kring och att 

diskussioner är centrala för både lärare och elev. En ren föreläsning är problematisk då det är 

svårt att upprätthålla intresse och Birger påpekar hur intresset brukar krascha efter femton 

minuter. 

"Det är svårt att vara en föreläsare... åtminstone en bra föreläsare." (Birger) 

Däremot framkommer inte samma negativa attityd hos varken Birger eller Lasse gentemot att 

bedriva genomgångar. Märkbart blir en uppdelning mellan de två lärare med längre 

yrkeserfarenhet som snarare talar om fördelarna med lektionsmoment där de är förmedlare av 

kunskap. Birger beskriver sin tendens till att inleda med en genomgång som ofta följs av 
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frågor eller gruppuppgifter. Huruvida eleverna kan vara aktiva menar Birger avgörs främst 

beroende på vilket ämne det handlar om. Lasse i större utsträckning är mindre positivt inställd 

till att eleverna själva ska vara aktiva och påvisar även problematiken som kan uppstå då 

eleverna är för inblandade i undervisningssituationer och sidospår kan uppstå som avviker för 

mycket från lektionens tänka innehåll. Lasse menar att vissa saker måste sägas.  

"Vissa saker måste jag ta upp. [...] och det är viktigt att jag säger dem." (Lasse) 

Därav kan man utläsa en tanke om att kunskapen finns framme vid tavlan och det Lasse säger, 

som måste sägas, är ett färdigt kunskapspaket eleverna bör absorbera. Lasse menar att 

lektionerna blir mer levande de gånger då eleverna bidrar med kommentarer eller argument 

som han kan spinna vidare på, så länge det inte avviker från lektionens innehåll och den fakta 

som ska hanteras under denna. Den perfekta lektionen menar Lasse är den som väcker intresse 

och som leder till givande diskussioner där man även får med de tysta eleverna. Däremot 

föredrar Lasse att ansvaret för lektionen ligger hos honom och att låta eleverna ansvara för 

lektionen i form utav egna presentationer är inget han tillåter längre. Samma tendens kring att 

främst hålla lärarledda lektioner finns hos Birger även om Birger påpekar fördelen med att 

eleverna själva leder lektionen exempelvis genom egna redovisningar. Även om kunskapen 

inte blir rätt så menar Birger att det finns annat eleverna lär sig då de redovisar, exempelvis 

förmågan att tala inför grupp. 

När det gäller frågan om hur fyra lärarna ser på sin egen roll i klassrummet framkommer en 

större variationsvidd sinsemellan. De beskriver alla sitt uppdrag olika. Anders vill främst vara 

en coach. Vad Anders beskriver som en coach är en involverad, vägledande, formativ och 

stödgivande lärare. Att vara coach förutsätter att eleverna kan agera självständigt och sedan 

självmant uppsöka hjälp. Däremot beskriver han sitt coachande som problematiskt då det tar 

väldigt mycket energi, både i görandet men också i planerandet inför lektioner där han kan 

coacha eleverna. 

"Två lektioner om dagen orkar man[vara coach]...det är mycket som tar energi nu när jag är ny 

lärare... Jag försöker bland annat bygga upp min portfolio[en egen mattebok] men också 

elevhantering tar mycket energi." (Anders) 

Birger menar att det finns många coachande inslag som han definieras som mycket formativa 

metoder och som ett led i detta ledande frågor som kommunikationsmedel med eleverna. Men 

han ser sin roll främst som undervisare och ledare. Utifrån Birgers attityd som undervisare 

kan man identifiera ett tankesättet är att man som lärare ska förmedla kunskap till eleverna. 
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Likaså överensstämmer detta med hur Lasse ser på sin roll då han menar att hans främsta 

uppgift som lärare är att konkretisera. Han vill göra elevernas omvärld begriplig och knyta an 

till elevernas vardag utifrån skolverkets centrala innehåll som han menar är det abstrakta som 

är i behov av konkretisering. 

Sofia upplever sin roll som lärare som fåraherde och inspiratör. Hon menar att hon måste 

nyttja mycket tid till att få eleverna till att göra det de ska göra och ge idéer till deras arbeten. 

Hon föredrar när eleverna är mer självständiga och aktiva samt att hon mer kunde fungera 

som resurs då de var i behov av hjälp för att komma vidare men menar att detta är svårt att 

realisera då hon upplever sig låst i sina genomgångsmoment. 

3.2 MÖJLIGHET OCH BEGRÄSNINGARTILL PLANERINGSTID 
Angående planeringstid kan man utläsa hur lärarna delar liknande åsikter. Samtidigt går det 

att identifiera ett avvikande element mellan de äldre och nyare lärarna. När det gäller 

efterarbete, som ju är en del av planeringsarbetet, är alla lärare överrens överens om att det 

varken finns tid eller behov av att efter varje lektion genomföra någon form utav utvärdering. 

De intervjuade lärarna föredrar att lägga fokus på utvärdering vid arbetsområdets slut. De 

båda äldre lärarna har blivit mindre reflekterande allt efter vad man har varit aktiv i yrket. 

Anders påpekar problematiken att genomföra någon form utav efterarbete i det att man inte 

har energi. 

"Och efter varje coachlektion är man trött, riktigt trött... då får man ladda upp med vila och kaffe." 

(Anders) 

Alla lärare har planeringstid men centralt för denna studies frågeställning är huruvida lärare 

har möjlighet eller vilja att nyttja denna planeringstid till just planering. Anders upplever att 

det finns tillräckligt med planeringstid men att det är mycket annat som tar upp tid. Dels 

formulerar Anders en egen mattebok samtidigt som många elever söker upp honom då han i 

egenskap av mattelärare hjälper många elever i enskild undervisning. Denna "öppna dörr-

princip" återkommer i alla lärares beskrivningar av sin planeringstid och alla menar att den tar 

tid från planerandet.  

"Vissa elever är beroende av extrastöd, då kommer de till mig... Nu är det nästan tvåsiffrigt[antal 

elever] som kommer och vill ha hjälp, det tar mycket av min planeringstid." (Anders) 
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Samtidigt upplever alla lärarna att dokumentation och rättning kommer i vägen för deras 

planeringstid. Alla lärare beskriver hur de inför lektioner mer ofta än sällan sitter fem till tio 

minuter innan och formulerar frågor eller genomgångar. Lasse påpekar att: 

"Mycket görs tio minuter innan lektionen, ofta kommer jag på ett annat sätt att göra det på men då 

är det försent. (Lasse) 

Birger upplever det problematiskt att ägna sin planeringstid åt just planering. och känner att 

det därför är nödvändigt att formulera uppgifter till eleverna där de arbetar självständigt för att 

Birger ska ha möjlighet att rätta eller planera. Detta då han inte har mycket planeringstid att 

tillgå från början och istället måste skapa tid utifrån de lektioner han har. 

"Finns ej så mycket tid till planering och mycket av den går redan bort. Istället måste jag skapa tid 

till planering och rättning osv." (Birger) 

Anders upplever att det är roligare att planera lektioner och kan skjuta upp på 

dokumentationstiden. Ibland händer det att Anders planerar färdigt en lektion en dag tidigare 

eller upp till fem minuter innan lektionen. Tio eller fem minuter innan lektionen handlar det 

oftast om att skriva ihop frågor som eleverna kan arbeta med själva. Dessa frågor är oftast del 

av vad Anders menar är en sämre lektion i relation till sina "coachlektioner". 

Sofia upplever liknande begränsningar och att hennes mentorsrelation till sina elever tar en 

väldigt stor del av hennes tid som egentligen är ämnad till någon form utav planeringstid. Hon 

problematiserar även den öppna attityd som finns hos eleverna gentemot lärarrummet och fri 

tillgång till detta och egentligen skulle ett ostört rum vara att föredra. Sofia upplever 

egentligen att hon har tillräckligt med planeringstid men skolans vardag gör att hon har svårt 

att nyttja den till det som hon vill göra, planera. 

Lasse menar att det finns möjligheter för planeringstid, och upplever den tillräcklig, samtidigt 

som den är mycket mindre än i början, just i form utav lektionsplanering på schemalagd 

arbetstid. Men en kombination av den "öppna dörr-principen" med elever och lärare försvårar 

detta arbetet. Vidare menar Lasse att det finns ett behov för honom att ägna mer tid åt 

planeringstid men för egen del så spenderar han snarare denna tid istället med kollegor och 

privata aktiviteter. 

"Jag vill bli mer effektiv och fokuserad men jag är dålig på att rätta i tid vilket kommer i vägen... 

men jag är också bra på att fokusera på fel saker... privata saker." (Lasse) 
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3.3 OLIKA SYN PÅ PLANERINGSTID UTIFRÅN YRKESERFARENHET 
Den bild som finns hos de båda äldre lärarnas angående planeringstid i början av yrket efter 

närmare tio år i yrket stämmer väl överrens med den som de båda yngre lärarna har idag på 

deras egen. Alla parter menar att det finns ett större behov utav att planera sina moment i 

början av karriären och mycket tid går då åt till detta. Däremot beskriver både Lasse och 

Birger sig ha haft mer planeringstid i början av sina karriärer än vad som nu finns schemalagt 

då de påpekar att de var i stort behov av att planera mer då. Detta stämmer överens med vad 

de andra två yngre lärarna upplever idag då de känner att de har ett stort behov av att planera 

och att de måste formulera alla sina uppgifter och lektionsmoment från grunden. De påpekar 

hur de inte har någon referensram att stå på och mycket grovarbete måste göras nu, vilket de 

är medvetna om kommer gynna dem längre fram. 

På frågan huruvida Birger upplever att hans möjligheter till planeringstid har förändrats sedan 

han blev lärare för nästan tio år sedan svarar Birger "Ja!". 

"Det är lite enklare nu när man är mer rutinerad och har fler verktyg som PowerPoint, än i början 

[av min lärarkarriär]. I början hade jag sju eller åtta ämnen samtidigt. Idag har jag.... tre samhäll 

[...] och två historia. Men det är enklare för att jag är mer rutinerad och jag har redan mycket av 

den kunskapen som ska undervisas i mig. Jag har kört igenom den nu några gånger." (Birger) 

Det är enklare att improvisera efter flera år i yrket likaså. Allt måste inte vara detaljstyrt, 

upplever Birger, utan nu kan han vara mer flexibel och improvisera. Detta kommer från 

erfarenhet och att Birger kan mycket mer nu än när han började. Likaså Lasse beskriver sin 

förmåga att improvisera som mycket förbättrad vilket möjliggör för honom att ha en mer 

lättsamt inställning till sin planeringstid. 

Sofia känner sig tvungen att placera sin planeringstid till senare på dagen eller kvällen då 

skolan är stängd. De störningsmoment som kommer från vardagen i skolan måste vara borta 

för att Sofia ska kunna effektivt planera sina lektioner. Sofia beskriver skolvardagen till 15:00 

som någon form utav kaos. Mycket tid går också åt till att fräscha upp kunskaper, det som ska 

talas om på lektionerna. Skolvardagen i form av administration, dokumentation och 

elevinteraktion konsumerar all planeringstid som finns schemalagd på Sofias schema och 

majoriteten av Sofias förtroendetid ägnas därmed till planeringstid. Samtliga övriga lärare 

beskriver sig nyttja eller ha nyttjat sin förtroendetid likartat i början och ofta fått planera på 

sin lediga tid. 
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Lasses upplevelse av planeringstid har förändrats då han ursprungligen upplevde att han hade 

större ambitioner som han menar att han kontinuerligt fått minimera och anpassa till att 

matcha elevernas ambition. De flesta vill bara klara av kursen menar han. I början av sin 

karriär hade Lasse mycket mer schemalagd planeringstid men som ny lärare behövde han 

även nyttja sin förtroendetid till planering. Mycket av denna tid gick åt till att skaffa kunskap 

om ämnet, som idag är tagen förgivet. Däremot finns ett bristande intresse idag hos Lasse att 

involvera sig i liknande utsträckning i sin planering. 

"De första åren ville man göra riktigt bra ifrån sig... Men om jag ska vara lite cynisk så får jag inte 

ut så mycket av att lägga många mer timmar på min planering. Kanske skulle någon märkt det efter 

några veckor men skulle inte få någon uppskattning från chefen och skulle inte heller sett det i mitt 

lönekuvert." (Lasse) 

Kapitel IV Avslutning 

4.1 ANALYS OCH DISKUSSION 
Utifrån lärarnas tankar kring sin egen roll som lärare i klassrummet, huruvida i vilken 

utsträckning eleverna ska vara aktiva/passiva samt hur de tenderar att bedriva sina lektioner 

följer här en sammanfattning av lärarnas syn på detta. 

Man kan utläsa främst hur de yngre lärarna har en negativ syn gentemot metoder som är 

associerade med den en mer traditionell kunskapssyn. Båda två nyttjar i någon utsträckning 

rena lärarledda föreläsningar men beskriver detta antingen som icke önskvärt eller som ett 

nödvändigt ont för att kunna möjliggöra för andra mer genomtänka lektioner. Anders går så 

långt som att påpeka hur han medvetet "offrar" vissa lektioner till föreläsningar för att ha 

energi till att bedriva en annan typ av undervisning på andra lektioner och att energi och 

planeringstid inte räcker för att alla lektioner ska bedrivas optimalt. Sofia delar en liknande 

mentalitet men är begränsad utifrån sin planeringstid som är minimerad utifrån skolans 

vardag, främst elevinteraktion, som hon menar begränsar hennes möjligheter att planera och 

att hon därför måste planera utanför schemalagd tid. Det finns alltså planeringstid att tillgå 

men huruvida den räcker till det lärarnas önskar är mer problematiskt. 

Vi ser alltså ett önskvärt annorlunda tillvägagångssätt hos de båda yngre lärarna även om det 

alltså inte ser ut så i praktiken. Men utifrån begränsningar som de själva upplever måste de 

ofta eller inte sällan bedriva undervisning utifrån karaktärsdrag som snarast överrensstämmer 
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med en icke önskvärd kunskapssyn. De föredrar att bedriva undervisning där eleverna bör 

vara de mest aktiva. De båda nyare lärarna står inför det faktum att mycket av undervisningen 

måste planeras från grunden vilket de äldre lärarna bekräftade att de tidigare gjort och nu kan 

vila på i sin undervisning och planering. Detta stämmer överens med det forskningsresultat 

som Martin Ehrenstråhles & Rosanna Silanders studie visar där just nyexaminerade lärare 

upplever ett stort behov av planeringstid för att kunna säkra kvalité på sina lektioner samt 

vidare hur de tvingas arbeta långa timmar för att hinna med (Ehrenstråhle & Silander 2014). 

Samtidigt ser vi en åtskillnad mellan de båda äldre lärarna där den ena försöker finna tid till 

just planering och den andre inte har något större intresse av att just planera. 

De båda äldre lärarna har ett traditionellt ingångssätt i sitt sätt att beskriva hur deras 

undervisning bedrivs. Främst hos Lasse kan vi se mer klara associationer till lärarledd 

undervisning med avseende på både hans egen roll liksom elevernas. Lasse talar om själva 

kunskapsförmedlingen där det är viktigt att själva formulerande av kunskap sker hos honom, 

eleverna är passiva i formulerandet av kunskap och lärandet utgår främst ifrån de premisser 

Lasse definierar. 

Hos Birger kan vi identifiera en tudelad infallsvinkel som grundar sig i dels hans bruk av 

föreläsningar och dels hans positiva attityd gentemot att elever bör vara aktiva och arbeta 

självständigt. De begränsningar Birger upplever är också kopplade till planeringstid där han 

beskriver hur han själv måste skapa tid för planering i ett redan pressat schema samt hur olika 

ämnen möjliggör för olika tillvägagångssätt där eleverna kan vara mer eller mindre aktiva. 

Anmärkningsvärt är hur Birger påpekar vikten av vilket ämne det är han undervisar i och att 

vissa ämnen ger större möjlighet för varierande undervisningsmetoder. 

Utifrån Johansson, Brogren & Petäjä (2011) stämmer detta överrens med vad denna studie 

presenterar. Denna studie bekräftar alltså att det finns en tendens hos de båda äldre lärarna att 

nyttja just föreläsningar och förmedlarundervisning som ett sätt att förmedla kunskap till 

eleverna. 

Med avseende på planeringstid och planering upplever alla lärare att de egentligen har 

tillräckligt med planeringstid men att det för alla lärare finns begränsningar som hindrar deras 

möjligheter att just planera på denna avsatta tid. Detta ger nyans till forskningsresultaten som 

diskuterades under tidigare forskning där vi såg att lärare å ena sidan spenderade en relativt 

stor del till just planering (Sundström, 2002, Svensson & Widmark, 2006) samtidigt som 

lärareförbundet (2009) å andra sidan visade hur lärare upplevde att de hade otillräckligt med 
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tid. I denna studie ser vi hur lärarna ställer sig mot detta och menar att begränsningar hos var 

och en är vad som problematiserar tiden mellan lektionerna. Tid mellan lektionerna går alltså 

åt till mycket kringarbete utöver det som lärarna helst vill eller borde göra. Detta har även 

påvisats men inte visat i samma utsträckning i tidigare forskning (Nordänger, 2002, Aili & 

Brante, 2007). 

När det gäller hur lärarna upplever begränsningar i sin planeringstid, kan vi se en gemensam 

bild lärarna emellan där lärare upplever dessa begränsningarna i form utav dokumentation och 

övrig administration, elevinteraktion och ett behov av stöd till eleverna som går bortom 

schemalagd tid. Dokumentation, rättning eller stort behov av elevinteraktion minimerar 

planeringstiden. Detta resultat överensstämmer med tidigare studie där lärare upplever 

arbetsbelastningen begränsande (Christensson, 2014). 

4.2 SLUTSATSER 
I denna avslutande del kommer de två frågeställningar som formulerades i studiens inledande 

skede att besvaras. 

1. På vilket sätt går det att utläsa hur behovet av tid till planering skiljer sig lärare 

emellan? 

Hos samtliga lärare kan vi identifiera ett problematisk förhållningssätt till planeringstid. 

Överlag ser vi hur lärare menar att de dels har tillräckligt med planeringstid men dels upplever 

det problematiskt att nyttja denna tillägnade planeringstid till just planering. Detta kommer av 

det faktum att vardagen i skolan präglas av elevinteraktion, samt de arbetsuppgifter som går 

utöver det undervisningsrelaterade dokumentation, rättning och dylikt försvårar 

planeringsarbetet som kunde göras under planeringstiden. Vidare är lärarna av den åsikt att 

elevinteraktion mellan lektioner och en "öppen-dörrprincip" gör att de kontinuerligt finns 

tillgängliga för elever med behov av stöd eller i allmänhet, vilket vidare minimerar deras 

möjligheter till att planera. 

De båda yngre lärarna upplever att de är i stort behov av att planera då de inte har en katalog 

av erfarenheter och tidigare lektioner de kan nyttja. De måste göra mycket grundarbete vilket 

överensstämmer med hur de äldre lärarna ser på sina första år i yrket. De både äldre lärarna 

upplever ett fortsatt behov av att planera men detta är avsevärt mindre än i början av deras 

karriär. 
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Resultatdelen har även gett upphov till problematik kring den variationsvidd som finns bland 

lärare i deras gemensamma samt avvikande åsikter. Lärarna svarar likartat i fråga om 

planeringstid då nästan alla lärare påvisar hur deras verksamhet kunde förbättras utifrån en 

utökad tillgänglig planeringstid, ämnad till just planering. Samtidigt som hos ett avvikande 

fall det blir tydligt hur lärarens vilja att förbättra undervisningen brister, dels egen bristande 

motivation att förbättra undervisningen och dels bristande motivation från elever och skolans 

styrning. Därför går det inte att göra en enhällig åtskillnad i fråga om yrkeskåren som helhet 

då man talar om behovet av planeringstid då det i denna studie framkommer att nya lärare i 

yrket gynnas av mer planeringstid i syfte att formulera sin undervisning som de upplever 

måste byggas upp ifrån grunden. Detta problematiserar hur man talar om planeringstid då 

mindre erfarna lärare är i behov av mer planeringstid än mer erfarna lärare vilket de själva 

påpekar. Med detta menas att generaliseringar kring läraryrkets behov i fråga om 

planeringstid är problematiska att göra. 

2. I vilken utsträckning går det att identifiera huruvida lärares undervisning 

påverkas av deras upplevde tillgängliga planeringstid? 

Det är mer tydligt hos vissa av de intervjuade lärarna att det finns en önskan om att göra mer 

eller hinna med mer, men bristande tid eller egen vilja minimerar detta utrymme för att 

bedriva en önskvärd undervisning. Hos de båda yngre lärarna finns det en vilja att bedriva 

undervisning på ett sätt som aktiverar eleverna och minimerar deras egen roll, de talar utifrån 

att lärandet sker mycket i görandet hos eleverna. Detta beskrivs av en av de yngre lärarna som 

att tillgänglig planeringstid minimerar antalet lektioner som kan utformas på detta sätt. De 

yngre lärarna har överlag en negativ attityd till vad de menar är en traditionell lektion, de 

åsyftar då främst föreläsningar. Därav formulerar sig en av de yngre att de måste offra vissa 

lektioner till detta tillvägagångssätt därför den tid som krävs för att formulera en lektion som 

avviker från detta inte alltid finns tillgänglig. 

I fråga om de mer erfarna lärarna är det problematiskt att utgå från deras planeringstid och 

vilka möjligheter som här ges. De har i början av sin karriär gjort grundarbetet för sin 

undervisning, som de yngre lärarna idag arbetar med, och dessa ramar är de som de erfarna 

lärarna utgår ifrån idag i sin undervisning. Kvalitén på denna planering blir därmed avgörande 

då den influerar lärarens undervisning framåt i tiden. Vi kan se en tydligare vilja till förnyelse 

hos den ena av de två mer erfarna lärarna (Birger) som då delar samma upplevda 

begränsningar som de yngre lärarna. Samtidigt ser vi hos den andra av de mer erfarna lärarna 



20 
 

(Lasse) en ovilja att förnya sina lektionsmoment som sedan tidigare är definierade. Bristande 

motivation i fråga om respons från elever och lön påverkar leder till att läraren upplever det 

onödigt att göra mer än det som krävs och även då idéer finns till annorlunda lektionsmoment 

förverkligas dessa sällan då dessa ofta uppenbarar sig kort innan lektionen då lärarens faktiskt 

tar sig tid till att förbereda sig inför stundande undervisning. 

Att generalisera kring huruvida undervisningspraktiken och val av metoder varierar enbart 

utifrån tillgänglig planeringstid ter sig problematisk. Hos de yngre lärarna är det tydligt att 

mer av planeringstiden ärtillgänglig till planering, enligt de själva, skulle gynna 

undervisningskvalitén då fler lektioner kunde undgå, som de själva menar, att bedrivas utifrån 

traditionella lektionsmetoder. Att ge de mer erfarna lärarna möjlighet till ökad planeringstid 

behöver i denna studies fall inte nödvändigtvis resultera i en förändrad undervisningspraktik. 

Som visat ovan är den ena av de två mer erfarna lärarna inte intresserade av att nyttja sin 

tillgängliga planeringstid till just planering och förnyelse av sin undervisning. Samtidigt som 

den andra mer erfarna läraren själv menar ha genomgått en förnyelse på senare tid med 

avseende på ökad tillgång och fokus på teknologi. Detta påvisar att erfarna lärare i yrket 

liksom yngre fortsätter utveckla sin undervisning och det går därför inte heller att mena att 

mer erfarna lärare är i mindre behov av mer tillgänglig planeringstid för utveckling av 

undervisningen. 

4.3 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 
De slutsatser som kunnat dras utifrån denna studies resultat är av didaktisk relevans då det 

breddar förståelsen för lärarens arbetsvardag. Detta är betydelse för såväl lärare som 

lärarstudenter liksom alla som arbetar med eller i skolan. Studien har kunnat synliggöra dels 

hur lärare upplever sin planeringstid och dels att avgörande skillnader inte kan göras enbart 

genom att justera deras scheman då andra kringliggande fenomen kan ses som begränsande.  

4.4 VIDARE FORSKNING 
Relevant för vidare studier är att utifrån ett liknande tillvägagångssätt undersöka huruvida det 

finns en skillnad i hur lärare med två ämnen planerar och prioriterar sina ämnen. Relevanta 

variabler bör fortsatt vara yrkeserfarenhet för att anamma de skillnader som kan detta kan 

visa. Det kan även vara av vikt att göra samma studie med syfte att jämföra två eller flera 

skolor för att därifrån identifiera mönster utifrån lärarnas arbetssituation. 
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BILAGA - INTERVJUFRÅGOR 
0. Inledande 

 Presentation/Ålder 

 Yrkeserfarenhet 3m, 1,5m, 9år, 9år 

1. Kunskap och lärande 

 Hur skulle du beskriva en typisk lektion från det att du lämnar kontoret till att 

du lämnar lektionssalen? 

 Vad är din roll i klassrummet? 

 Vad föredrar du att eleverna gör på lektionen? Lyssnande, görande? 

 Vem föredrar du är mest aktiv/passiv i din klassrumssituation? 

 Skulle du säga att du har möjlighet att genomföra någon form av efterarbete efter 

varje lektion? 

 I kontrast till den lektionen du beskrev skulle du beskriva den annorlunda om 

jag bad dig beskriva en utopisk/optimal lektion? 

 På vilket sätt skulle dina lektioner se annorlunda ut om du fick mer tid tillgänglig till 

planering inför och efter varje lektion/moment? 

2. Planeringstid 

 Hur går det till när du planerar inför en lektion? Specifikt den lektionen som du 

beskrev, när planerade du den? 

 Brukar du få möjlighet att använda din planeringstid till just planering? 

 Känner du att du blivit bättre på att planera inför lektioner, hur planerar du 

annorlunda till skillnad från när du började? 

 Har dina möjligheter till planeringstid förändrats över tid? 
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