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Titel: Den planerande läraren. En undersökning av svensklärares didaktiska val i 

planeringsarbetet   

Title: The Planning Teacher. A Study of Swedish Teachers’ Didactic Choices in Planning 

Abstract  

Teaching is a complex profession. From planning to evaluations and classroom interaction 

with students, not to mention the administrative work that is part of a teacher’s duty. 

Everyday work consists of input from student/teacher relations in the classroom and also 

from the school organization, the policy documents and school laws and regulations, the 

media and, of course, from the teacher's own pedagogical knowledge and experience. This 

essay examines what factors play a key role when teachers make their decisions in the work 

of planning lessons. As a consequence, the research questions are:  

- According to teachers, what factors do they experience affect their didactic choices 

while planning their work?  

- What awareness does the teachers show when it comes to those factors that have an 

impact on their planning?  

The method used for data collection is semi structural interviews with three Swedish teachers 

at an upper secondary school in Stockholm, Sweden. With a sociocultural perspective the 

teacher’s situation in school is framed as it illustrates a way to look at how knowledge is 

gained in the interaction between individuals in an institutional setting. Critical discourse 

analysis is used to identify and examine the key discourses that are at work in the interviews 

with these teachers. The conclusion is that all three teachers’ experience that three major 

discourses affect their planning: student’s needs, national policy documents and national 

testing and time factors. Both the planning of how work is organized in the classroom and the 

subject content is affected, but to different extents. To a certain degree all of the teachers 

express knowledge of the fact that their planning is affected by different factors. They feel 

that they are limited by national policy documents to the extent that they do not experience 

the curriculum to be as creative as they first envisioned it. They also express that a shortage 

of time is a factor that has negative impact on their work, explaining that they have too little 

time to plan their lessons. Each teacher also express that they very much adapt their teaching 

to meet their students’ needs.  

Key words: teacher, education, upper secondary school, sociocultural perspective, critical 

discourse analysis, Fairclough, national policy documents.  

Nyckelord: lärare, undervisning, gymnasieskola, sociokulturellt perspektiv, kritisk 

diskursanalys, Fairclough, styrdokument. 
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1 Inledning och bakgrund  

När jag i början av min utbildning reflekterade kring identiteten som lärarkandidat och tänkte 

vidare på hur jag skulle undervisa när jag väl fått min examen uppstod så många frågor att jag 

knappt visste i vilken ände jag skulle börja söka efter svar. Ämnesinnehåll, ledaregenskaper, 

och undervisningsmetoder var alla delar av den helhet jag försökte bygga ihop till någon som 

kunde stå i klassrummet och undervisa.  

Jag blev efterhand mer och mer säker på att jag skulle vara tvungen att titta på den specifika 

konsten att undervisa i klassrummet, att titta på samspelet mellan lärare och elev och hur 

förutsättningarna för detta samspel kan ta sig ut. Det vill säga, jag intresserade mig för 

didaktik. Enkelt uttryckt behandlar didaktiken följande frågor: vad ska läras, hur ska det läras 

och varför ska något läras? Michael Uljens menar att didaktiska teorier och modeller är 

värdefulla instrument för att läraren på̊ ett professionellt sätt ska kunna hantera sitt arbete och 

utveckla verksamheten (1997, s. 166). Den professionelle läraren har således ett antal verktyg 

för att realisera sina pedagogiska idéer i undervisningen och utvecklas i sin verksamhet. Det 

var de verktygen jag upplevde som intressant för min vidare utveckling mot en ”färdig” 

lärare.  

Undervisningen, den konkreta verksamheten i klassrummet, föregås av en planering där 

läraren ska försöka rama in vad som ska försiggå under en kortare eller längre tid tillsammans 

med en klass. Läraren är den som förbereder lektioner, och är den som måste ta ställning till 

vad lektionerna ska innehålla och hur de ska utformas. Flertalet faktorer påverkar lärarens 

ställningstaganden när det kommer till planeringen: erfarenheter, forskning, utvärdering av 

tidigare lektioner, kollegiala möten, formella styrdokument och faktorer innanför skolans 

väggar såväl som faktorer i samhället utanför dessa. I skollagen 1 kap 5 § står att 

undervisning ska vila på̊ vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). 

Skolverket definierar begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som två 

likvärdiga utgångspunkter för ett forskningsbaserat arbetssätt. “Vetenskaplig grund innebär 

att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter 

förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning” (Skolverket 2015). Beprövad 

erfarenhet har inte en lika exakt formulering i lagtext men definierar det som kunskap som 

använts ofta på flertalet platser under en längre tid och är systematiskt dokumenterade (ibid.). 

Lärarens didaktiska val ska bland annat göras utifrån en avvägning mellan vetenskaplig grund 
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och erfarenheter från skolans värld. Här uppstår en fråga som den här uppsatsen avser belysa: 

vad vägs in när läraren gör sin planering? Vilka faktorer spelar in? 

I den här uppsatsen utgår undersökningen från svenskämnet. Svenska är ett ämne som 

fokuserar på språket som identitetsskapande. Samtidigt kan vi i dagens samhälle se det som 

att ägandet av ett funktionellt språk är av yttersta vikt (Boström, Damber & Ivarsson 2010, s. 

9). Språk fyller olika funktioner och är intimt förknippat med lärande. Hur lärare ser på 

svenskämnets innehåll skiljer sig dock åt, menar Bergman i sin avhandling Gymnasieskolans 

svenskämnen och ämnessynen formas delvis under studietiden men påverkas även mycket av 

lärarens bakgrund i övrigt (2007, s. 15). Svenskämnet är ett stort och brett ämne som spänner 

över språk och litteratur och har kontaktytor med många andra ämnesområden och på så sätt 

inte helt enkelt att definiera. För svenskläraren gäller att hitta en väg till en undervisning som 

fungerar i olika situationer och samtidigt skapa förutsättningar för eleverna att kunna tillägna 

sig språkkunskaper som går att bära med sig i övriga ämnen men likaså vidare ut i samhället. 

I planeringen kan läraren väva in allt detta för att skapa en fullgod undervisning. Att lyfta 

kunskaper kring hur lärare kan medvetandegöra och reflektera kring sin planering inför en 

undervisningssituation är relevant för alla inom utbildningssystemet, eller borde så vara.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Läraren har en komplex uppgift när det kommer till undervisningen och själva utformningen 

av verksamheten i klassrummet. En mängd faktorer påverkar planeringsarbetet: allt från den 

uppmärksamhet lärare får från samhället till de behov varje enskild elev har. Dessutom tas 

uppmaningar och förordningar från styrdokument och krav från skolans huvudmän med i 

beräkningen. Icke att förglömma finns lärarens egna pedagogiska referensramar och 

bakgrund.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka svensklärarens didaktiska val och de faktorer 

som läraren tycker påverkar och ligger till grund dessa val. Lärarens förståelse av vad som 

påverkar arbetet är även det en del av undersökningen för att lyfta kunskaper om vilken insikt 

lärare har kring sin arbetssituation. Syftesbeskrivningen ger två frågor att undersöka: 

- Vilka faktorer upplever lärare påverkar deras didaktiska val i 

planeringsarbetet?  

- Vilken grad av medvetenhet uttrycker läraren kring vad som ligger till grund för 

de didaktiska valen i planeringsarbetet?  



3 

Den första frågan ämnar studera lärarens uppfattning av faktorer som utövar påverkan på 

deras arbete i planeringsstadiet för att se om det finns några dominerande faktorer, och vilken 

karaktär de kan tänkas ha. Den andra frågan undersöker lärarens medvetenhetsgrad kring 

dessa faktorer. Den andra frågan är även tänkt som utgångspunkten för en diskussion kring 

hur läraren förhåller sig till det forskningsbaserade arbetssättet som skollagen uttrycker: att 

undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna består av tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. I 

uppsatsen används det teoretiska perspektivet för att förklara lärarens kontext. Tidigare 

forskning består av avhandlingar och artiklar som ligger nära uppsatsens ämne.  

 

2.1 Tidigare forskning på området 

Den här uppsatsen fokuserar på lärarens planering av undervisning i ämnet svenska. Tidigare 

forskning som gjort detta (eller sett på andra ämnen) har alla lyft fram nya kunskaper inom 

det didaktiska området, vilket verkar behövas då didaktik som forskningsämne är relativt nytt 

och fortfarande omdiskuterat som en egen gren vid sidan av eller under pedagogiken (se 

Englund 2004). Mycket av den nutida forskningen har inte “hunnit med” reformen Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 11), utan är 

fokuserad på den föregående stora reformen som kom 1994 (Lpf 94). Det finns likheter 

mellan dessa reformer, men även stora skillnader. Målet i denna uppsats är inte att jämföra 

dessa, men det är viktigt att komma ihåg detta när tidigare forskning beskrivs1. 

Katarina Schiöler har i en licentiatuppsats under rubriken Forskning om lärares planering 

gjort en genomgång av tidigare forskning av lärares planeringsaktiviteter och kan konstatera 

att mycket av lärarens planering styrs av lärarens förhållningssätt till styrdokument, även om 

det finns en skillnad i hur erfarna och etablerade lärarna är (2012, s. 27-28). Den största 

påverkansfaktorn menar Staffan Stukat, som Schiöler refererar till, är något som kan kallas 

den inre styrningen och är lärarens egna uppfattningar. De kan beskrivas som “latenta 

kulturer, egna teorier och pedagogiska åskådningar” (ibid., s. 27). Schiöler gör i sin text en 

undersökning om hur två lärare utifrån olika perspektiv planerar sina gymnasiekurser i ämnet 

historia och har försökt urskilja vilka faktorer som påverkar planeringsarbetet. Det 

                                                 
1 Ett exempel på en sådan jämförelse är Ekberg & Fredrikssons Läroplan i förändring (2013) och Sofia Asks 

Språkämnet svenska (2012). 
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framkommer att de båda lärarna i undersökningen förhåller sig olika till kursplanernas texter, 

vilket påverkar det praktiska planeringsarbetet. Schiöler menar att skillnaderna i tolkningarna 

av styrdokumenten visar på hur avgörande dessa tolkningar är när beslut ska fattas i 

planeringen. Det här har skett på olika plan av medvetenhet, avsiktlighet och reflektion, 

menar Schiöler (ibid., s. 132).  

Lotta Bergman har i sin avhandling Gymnasieskolans svenskämnen gjort en ämnesdidaktisk 

studie om fyra gymnasieklasser och deras lärare. Hennes syfte med avhandlingen är att förstå 

varför undervisningen i svenska ser ut som den gör och hur lärarna motiverar sina val när de 

planerar innehåll och form för lektionerna, vilket leder till den första av frågeställningarna: 

“Vilket innehåll väljer lärarna, hur motiverar de sina val och vad är det som styr deras val?” 

(2007, s. 16-17). I avhandling följer hon litteraturvetaren Lars- Göran Malmbergs uppdelning 

från 1997 när han definierade förekomsten av tre olika uppfattningar av ämnet hos 

svensklärare: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och ser att uppdelningen lever kvar (ibid., s. 

39). Bergman konstaterar att svenskämnet är ett ämne med vissa problem där tradition och 

värderingar lever kvar hos lärarna (medvetet och omedvetet) och där nyare forskning har 

svårt att slå igenom (ibid., s. 331). Ambitioner tycks finnas hos både elever och lärare att hitta 

alternativ till traditionerna, men att det är svårt att realisera dem. Det resultatet visar, menar 

Bergman, är att svenskundervisningen i samtliga klasser som undersökts mer eller mindre 

prioriterar den formella färdighetsträningen, vilket även kursplanerna2 tycks förorda som det 

viktiga (ibid., s. 332). Dock menar hon att det är en viss skillnad mellan kursernas mål och 

kriterier och kursplanernas övergripande mål. I de övergripande målen menar hon att det 

tydligare fokuseras på det kunskapsbyggande arbetet som grund för färdighetsträning av 

språket. I Bergmans avhandling går att se hur traditionens makt och kursplaner idkar 

inflytande över lärarens planering, i olika stor utsträckning. Bergman har även haft ett kritiskt 

tillvägagångssätt i sin studie vilket resulterar i ett förslag till utvecklingen av undervisning i 

svenskämnet. Hon förordar relevanta kunskapssammanhang för eleverna som den avgörande 

och viktigaste uppgiften som lärare har i skolan (ibid., s. 333).  

I avhandlingen Mellan retorik och praktik gör Edmund Knutas en ämnesdidaktisk och 

läroplansteoretisk studie av svenskämnena och svenskundervisningen hos fyra 

gymnasielärare efter gymnasiereformen 1994. Studiens syfte är att undersöka lärares 

                                                 
2 Lpf 94 
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didaktiska val i relation till de faktorer som kan tänkas påverka dessa val (2008, s. 11). I den 

vidare syftebeskrivningen lyfter författaren fram att han vill belysa den komplexitet som 

omgärdar svensklärarnas undervisning. Lärarna kan då få ökade kunskaper och producera 

redskap för lärarprofessionen för att medvetandegöra sina didaktiska val (ibid., s. 12). Knutas 

refererar till Bergmans avhandling och beskriver att hennes studie knyter an till ett antal 

andra forskares slutsatser, nämligen att lärare saknar ofta tid för reflektion, samtal med andra 

svensklärare och frånvaro av ämnesdidaktiska diskussioner på skolan, vilket alla är faktorer 

som spelar in i lärarens hantering av sitt uppdrag - att undervisa (ibid., s. 50). Resultatet i 

Knutas avhandling kan sägas bekräfta det som nämns i Bergmans avhandling. Svensklärarna 

lutar sig ofta mot kursplanen som stöd men problematiserar inte innehållet i denna, vilket 

skapar ett mer instrumentellt sätt att undervisa. Den starkaste påverkansfaktorn tycks komma 

från just styrdokumenten. Ett problem tycks även vara att svensklärarna inte alltid undervisar 

ämnesdidaktiskt utifrån svenskämnets innehåll utan ofta som ett underordnat ämne till 

skolprogrammet och/eller i relation till andra ämnen (ibid., s. 275).  

En avslutande didaktisk studie som är värd att lyftas är en artikel av Boström, Damber och 

Ivarsson från 2010: Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska 

utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. Dels är syftet med 

artikeln att exemplifiera senare års forskning inom svenskämnets didaktik och ge ökade 

insikter och förståelser inom området (s. 2) och dels innehåller artikeln en god 

sammanvägning av olika teorier kring begrepp inom didaktik, ämnesdidaktik, språkdidaktik 

med mera. Ett exempel är beskrivningen av den didaktiska kompetensen: “Med hjälp av 

didaktisk teorikunskap i kombination med analys av praktiskt arbete kan vi bättre och 

effektivare få kunskaper om och utvärdera effekter av t.ex. undervisningsmodeller” (ibid., s. 

7). Här menar de att den praktiserande läraren kan med hjälp av sådan kompetens 

medvetandegöra sin handlings- och metodrepertoar. I sin egen studie vill de lyfta resultaten 

som visar på att undervisning, på grund av stora skillnader mellan eleverna, bör planeras 

utifrån varje enskild individ där intresse, motivation, stöd från andra (lärare, kamrater, 

föräldrar med flera) och goda lär- och läsförebilder är bra utgångspunkter (ibid., s. 17). Det 

blir likaledes viktigt och nödvändigt att studera elevernas “lärande ur ett holistiskt perspektiv 

för att den praktiska undervisningssituationens komplexitet ska göras rättvisa, bli synlig och 

kunna analyseras med hjälp av teoretiska verktyg, så att vardagsteorier kan utmanas och 

utvecklas inom skolans verksamhet.” (ibid.). 
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Forskningen visar således på flera saker. Uppfattningen om vad svenskämnet är 

(ämneskonceptionen) påverkar planerandet för läraren. Även förhållandet mellan den 

beprövade erfarenheten och vetenskaplig grund är inte helt problemfri. Många lärare tycks 

inte ha tillgång till nutida forskning utan går på den beprövade erfarenheten, dels den som 

finns på skolan och dels den egna erfarenheten. Den ämnesdidaktiska forskningen finns där, 

om än fortfarande i tillväxt, men den når inte in i klassrummet (eller in i planeringen före 

tillträdet i klassrummet).  

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

När jag i denna studie vill undersöka läraren i sin arbetsmiljö och vad lärarna anser påverka 

planeringsarbetet tänker jag beskriva en bild av synen på lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Genom att förklara detta teoretiska perspektiv ges en förklaringsmodell till 

lärarens arbetsförhållanden, vad som ingår i lärarens vardag. Först beskrivs det 

sociokulturella perspektivet som kontext för läraren och därefter diskursanalys som fokuserar 

på språkligt meningsskapande. 

2.2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är inte en teori utan rymmer flera olika teorier som alla 

fokuserar på människans lärande och utveckling och kan sägas ta avstamp i Lev Vygotskijs 

arbeten från tidigt 1900-tal (Jakobsson 2012, s. 153). 

Läraren befinner sig i en komplex position i sin dagliga verksamhet i skolan eftersom hen 

ständigt påverkas av sin omgivning samtidigt som hen ska försöka förmedla kunskap till sina 

elever. Att försöka analysera lärarens arbete är på grund av denna komplexitet inte helt enkel 

eftersom så många faktorer ska vägas in. Med olika glasögon kan forskaren se på olika saker 

och få skilda svar. Det sociokulturella perspektivet kan vara fruktbart och ge en förklarande 

kontextuell ram till lärarens mångfacetterade verksamhet där kommunikation mellan olika 

positioner (samhälle, skola, lärare, elev) är central. Säljö menar på samma sätt i sin bok 

Lärande i praktiken att det är en svår uppgift att studera hur människor agerar i skolan, dels 

på grund av skolans kommunikationstraditioner som på många sätt styr verksamheten och 

dels för att verksamheten är så varierad och omfattande, men att det är just analys av 

kommunikation i formaliserad undervisning som är väsentlig (2002, s. 207).  

Centralt i ett sociokulturellt perspektiv är att förstå hur ett samspel fungerar mellan olika 

nivåer, från makronivå till mikronivå, och att se hur dessa nivåer fungerar och skapar 
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förutsättningar för varandra, vilket leder till att lättare förstå lärarens position (ibid., s. 43). 

Människors tänkande eller kunskaper kan enbart förstås genom analys av språk och handling 

i relation till användandet av sina kulturella och sociala resurser, menar Vygotskij (Jakobsson 

2012, s. 152). Människan både formar och formas i sin kommunikation, det är inte en 

envägsöverföring utan ett fortgående samspel mellan individer och kollektiv, och denna 

kommunikation ser olika ut beroende på kontexten, vilka ramar vi befinner oss inom. I skolan 

är det läraren och eleven som samspelar i klassrummet med hjälp av de sociala och kulturella 

redskap - språkliga/intellektuella och fysiska resurser - de har tillgång till. Dessa redskap 

bygger på historiska erfarenheter och insikter som interagerar i den givna kontexten (Säljö 

2002, s. 22, även Englund 2009, s. 13). I skolan kan intellektuella redskap exemplifieras med 

de samtal lärare och elevers har i klassrummet där det språkliga innehållet skiljer sig från det 

som finns i hemmet eller i kompisgänget eller en annan kontext där det formaliserade 

lärandet inte är i centrum. Om läraren uttalar att: “idag ska vi prata om verbets 

böjningsformer”, konstituerar detta ramen för dagens ämne i klassrummet men uttalandet bär 

med sig sina sociokulturella resurser och förklarar likaledes att alla är del i en situerad 

undervisningskontext, en överenskommelse byggd på erfarenheter. Våra handlingar i skolan 

är i sitt utförande del av och medskapande till de sociokulturella praktiker som gör att vi 

tänker och agerar på ett visst sätt där vi är (Säljö 2002, s. 104).  

Elevens aktiva deltagande i kommunikation och i interaktion med läraren är en viktig aspekt 

av lärandet i klassrummet där meningsskapandet sker i de kommunikativa processer som 

förekommer i den kollektiva undervisningskontexten, och inte i det individuella medvetandet 

(Bergman 2007, s. 29). Elever och lärare kommunicerar fram kunskaperna, det är detta 

sociala samspel som är utgångspunkten för synen för lärande i ett sociokulturellt perspektiv, 

men vad för typ av kunskap det handlar om är värdebemängd, inte neutral. Den kunskap som 

förmedlas och sättet den förmedlas på är diskursiv (ibid., s. 208), vilket gör att det finns en 

maktaspekt i frågan kring hur, vad och varför ett visst innehåll förmedlas i klassrummet. 

Diskurs diskuteras nedan ur ett kritiskt diskursanalysperspektiv men kan i enlighet med Säljö 

uttryckas som att “beteckna sammanhängande meningssystem i vilka man innesluter och 

utesluter mening” (s. 209).  

Det sociokulturella perspektivet i föreliggande text sätter fokus på, och försöker beskriva, 

lärarens kontextuella ram - vilka förutsättningar som läraren kan sägas befinna sig inom och 

påverkas av. Som framgår visar perspektivet på ett sätt att skapa förståelse för hur mänskligt 

lärande fungerar i en given kontext med fokus på hur olika nivåer samspelar med varandra 
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och ger samtidigt insikter i hur individ/kollektiv tillägnar sig och använder praktiska och 

språkliga resurser. Skolämnen är historiska och sociala konstruktioner som bär på 

traditionstyngda normer, värderingar och perspektiv (Bergman 2007, s. 35), vilket gör att det 

finns ett behov av att granska dessa traditioner och skapa kunskaper där läraren kan reflektera 

över de sociala praktiker hen medverkar i. Det ska poängteras att i denna uppsats undersöks 

inte klassrumsinteraktionen direkt, eftersom fokus ligger på planeringsarbetet. Däremot är 

undervisningssituationen central för lärarens fokus när planeringen läggs, vilket sätter fokus 

på interaktionen.  

2.2.2 Diskursanalys 

På samma sätt som det sociokulturella perspektivet är något som beskriver flera olika 

teoretiska inriktningar är diskursanalys något som sträcker sig tvärvetenskapligt över flera 

olika discipliner och används olika, men en gemensam grund är att diskurs är “ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen […]” (Winther Jørgensen & Phillips 2011, s. 7). 

Diskursanalys kan både ses som teori och metod. Den teoretiska delen kommer beskrivas 

under detta kapitel, och verktyget för diskursanalys, operationaliseringen av teorin, kommer 

att presenteras under kapitel 3. Metod och material nedan.  

Det sociokulturella perspektivet beskrivs ovan som en ram för att i föreliggande text ge 

förutsättningarna för lärarens arbete. Diskursanalys kompletterar och ger en vidare bild av 

samma ram, men utvecklar även det maktperspektiv som kommer fram i det sociokulturella 

perspektivet. Båda teoretiska utgångspunkterna har en socialkonstruktionistisk grund utifrån 

premisserna att det finns (ibid., s. 11-12): 

- en kritisk inställning till självklar kunskap. 

- en historisk och kulturell specificitet - vi präglas av vår syn på kunskap som är färgad 

och formad av vår specifika historia och kultur, det finns ingen essentiell grund som 

gäller alla. 

- samband mellan kunskap och sociala processer. 

- samband mellan kunskap och sociala handlingar.  

Diskurs är ett brett begrepp men gemensamt för flera inriktningar är att begreppet fokuserar 

på språket som skapandet av representationer av verkligheten och dessutom på vilket sätt 

människor har en möjlighet att påverka sin diskurs. Det går att se det som att det finns en 

kamp på den diskursiva nivån som både kan förändra men också reproducera den sociala 

verkligheten (ibid., s. 16). Den diskursiva praktiken formar den sociala världen. Till exempel 
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kan sägas att den inom skolan traditionstyngda föreställningen om att kunskap är något som 

ska föras in i elevens huvud av någon har genom tider reproducerats genom språket och 

institutionaliserats i skolan (Säljö 2002, s. 27). Även om skolan har förändrats finns mycket 

av de tidiga tankegångarna inbyggda i vårt system, på både en språklig och fysisk nivå - 

klassrummets möblering och lärarens position vid tavlan är båda en kvarleva av 

katederundervisningens överföringsidé: någon bär på kunskaperna och ska föra över dessa till 

den som inte har det.  

Inom diskursanalytiska inriktningar finns skillnader i sättet att se på hur språk och kunskap är 

konstituerande och konstituerade. Synen på att kunskap endast är konstituerat av en diskursiv 

makt företräds av Foucault (Winther Jørgensen & Phillips 2011, s. 19-21) och kan ses som 

diskursanalysens utgångspunkt, historiskt sett. Så snäv i definitionen av diskurs är inte 

exempelvis Fairclough kritiska diskursanalys, vilket är den utgångspunkt jag väljer att följa i 

uppsatsen. En viktig aspekt av Faircloughs diskursteori är att han skiljer på diskursiv praktik 

och annan social praktik - diskursbegreppet handlar om “text, tal och andra semiotiska system 

som exempelvis gester och mode” (ibid., s. 25). Hans sätt att se på text, diskursiv praktik och 

annan social praktik och deras inbördes förhållanden illustreras enklast genom att sätta de tre 

inom ramar för varandra: 

 

 Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (ibid., s. 74). 

 

Det här är den analytiska ramen som visar hur de tre dimensionerna i en kommunikativ 

händelse förhåller sig till varandra, där relationen mellan text och social praktik medieras av 

den diskursiva praktiken (ibid., s. 74-75). På så sätt kan sägas att de inte förhåller sig endast i 

en hierarkisk ordning där den yttersta ramen står över de andra, utan att det förhåller sig som 

en förmedling av innehåll mellan de tre dimensionerna. För att göra en (kritisk) diskursanalys 

måste alla nivåerna tas i beaktning. I textanalysen undersöks hur diskurser skapar grupper och 
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identitet. I analys av den diskursiva praktiken fokuseras relationen mellan de grupper som 

deltar i diskursen och i analys av den sociala praktiken är det diskurser i relation till ett större 

sammanhang som undersöks. Alla nivåer är viktiga i den kritiska diskursanalysen men alla 

delarna behöver inte ha lika stort fokus i en analys, metoden kan skräddarsys för behovet 

(ibid., s. 81).   

Det centrala i Faircloughs diskursteori är att diskursen inte bara är konstituerande utan även 

konstituerad - diskursanalysens fokus riktas mot både de praktiker som formar världsbilderna 

och de grupper som främjas av dessa diskursiva konstruktioner (ibid., s. 69). Här är det 

kritiska i analysen, att visa på den diskursiva praktikens roll i att upprätthålla en social värld 

men även att kunna skapa en förändring mot ett mer jämlikt samhälle.  

 

2.2.3 Sammanfattning och motivering av teoretiskt perspektiv 

Både det sociokulturella perspektivet och diskursanalysen har valts för att beskriva en ram för 

läraren i skolan och därigenom förtydliga en utgångspunkt för analys av resultat. Det 

sociokulturella perspektivet ger den kontextuella inramningen av de processer som läraren är 

del av och diskursanalysen fungerar som grund för det de kommunikativa kontexterna och 

förklaring för lärarens position i förhållande till sina diskursiva ramar. Andra sätt att se på 

språk och kunskap skulle skapa andra förklaringar. Exempelvis kan lyftas kognitivistiska 

förklaringsmodeller, företrätt av Piaget, där lärandet ska förstås som psykologiska förlopp i 

individen, och hänsyn inte tas till sociala påverkningar på samma sätt som de sociokulturella 

förklaringarna gör (Säljö 2002, s. 49). Det behaviouristiska perspektivet utgår istället från att 

individen utvecklas i sin omgivning där kunskapen tillförs systematiskt med hjälp av 

förstärkning av beteenden (betingning). Språket är endast en form av ett verbalt beteende som 

utvecklas med hjälp av imitation (ibid., s. 53). Det sociokulturella perspektivet ser istället 

språkliga resurser som det centrala för överföring av kunskaper. Det är detta språkliga 

samspel mellan de resurser människan besitter som kollektiv och individens lärande som är 

motiveringen för användandet av perspektivet i uppsatsen.  

 

2.3 Centrala begrepp 

Diskurs. Fairclough använder diskurs på två sätt: substantivet diskurs som språkbruk såsom 

social praktik: “diskursen är konstituerad och konstituerande”, och som substantiv med 

artikel: “en skoldiskurs, en nyliberal diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72). I 

denna uppsats förekommer båda sätten att använda diskurs, exempelvis: “färdighetsdiskursen 
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inom svenskämnet”. Diskursbegreppet i uppsatsen utgår från den kritiska diskursanalysens 

beskrivning som jag beskrivit ovan.  

Diskursordning. Diskursordning är summan av alla diskurser och genrer i en social 

domän/institution, exempelvis utbildningssystemets diskursordning eller en specifik skolas 

diskursordning. Diskursordning är en form av system som har vissa strukturer men som kan 

påverkas och förändras av aktörerna inom diskursordningen (ibid., s. 73-76). 

I kapitlet Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori (1997) presenterar Michael Uljens en 

modell på de olika nivåerna i den pedagogiska sekvensen: planering, förverkligande och 

evaluering (utvärdering) (s. 174-184). Jag använder inte denna modell teoretiskt för att 

beskriva en väg för läraren att gå, eller att förklara hur den pedagogiska processen bör se ut. 

Den används mest som ett preciserande verktyg för att tydliggöra vilken nivå som avses i 

planering, undervisning eller evaluering i informanternas arbete. Övergripande kan sägas att 

P1-P3 i modellen beskriver planeringens handlingsnivåer: från planering med hänsyn till 

styrdokument på nationell nivå (P1), till planering med hänsyn till skolkontexter på lokal 

nivå, exempelvis ämneslag eller elevers behov (P2), till lokala situerade planering som 

läraren utför i undervisningssituationen (P3). I uppsatsen förekommer hänvisningar till dessa 

förkortningar. Funktionen av referenser till Uljens modell och begrepp är att skapa en tydlig 

bild av var planeringsarbetet och de övriga nivåerna i den pedagogiska sekvensen.  
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Figur 2. Den pedagogiska verklighetens verksamhetsformer, handlingsnivåer och kontextuella dimensioner i en 

skoldidaktisk teori (Uljens 1997, s. 176).  
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3 Material och metod  

Här nedan kommer jag presentera de etnografiskt inspirerade metoderna med intervjuer och 

observationer, samt den metodologiska delen av kritisk diskursanalys. 

3.1 Val av metod 

För insamling av empiri har jag i uppsatsen valt att göra intervjuer och observationer i fält på 

de skolor där lärarna har sin arbetsplats. Fältarbetet har sina egenheter och genomförandet av 

dessa följer inte alltid det planerade utan bygger på oväntade insikter från den empiri man 

möter (Öhlander 1999, s. 11). Frågor som från början utformats för att inhämta kunskap av 

mina informanter har endast varit grundläggande och förändrats i intervjusituationen. Även 

forskningsfrågorna kan förändras på grund av det som kommer fram i intervjuerna, vilket är 

en förutsättning när man har en induktiv ansats som i föreliggande text. Förändringarna gör 

att teorin byggs upp efter vad som kommer fram i intervjuer och observation och mot 

bakgrund av det teoretiska perspektivet.   

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer då det passar forskningsområdet väl. Kvalitativa 

intervjuer har oftast karaktären av att söka efter människors individualitet och kollektivitet i 

det de formulerar för att kunna hitta länkar mellan “individen och de större sociala, historiska 

och diskursiva sammanhang som omsluter henne” (Fägerborg 1999, s. 109). I den 

intervjuades egna berättelse går det att utläsa deras egna tankar och perspektiv men eftersom 

dessa är kulturellt bestämda går det även att utläsa vad som påverkar dessa perspektiv, 

materialet är i sig en konstruktion av den intervjuades sociala och kulturella kontext (ibid., s. 

95-96). Forskningsintervjun är besläktad med det informella vardagssamtalet, men har vissa 

av forskaren bestämda strukturer. Den semi/halvstrukturerade intervjun (som bygger upp 

empirin i den här uppsatsen) definieras som en intervju där syftet är att få den intervjuades 

beskrivningar av sin livsvärld, vilket ligger grund för den tolkning av det fenomen som ska 

undersökas (se Kvale 1997).  

De observationer som använts har skett i samband med intervjuerna, då jag fått möjlighet att 

betrakta lärarens arbetssituation utanför klassrummet. Jag har fått följa med lärarna i deras 

arbetsrum och även i de klassrum som de delvis arbetat i, för att få en bild av hur vardagen 

kan se ut. Observationerna används som bakgrund för att belysa delar av den verklighet 

läraren befinner sig i men är i sig inte specifikt analyserade utifrån planeringsarbete, eftersom 

det inte funnits tillfälle att följa sådant.  
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Med valet att göra etnografiskt inspirerade intervjuer och observationer kommer som följd att 

min egen roll, den som privatperson och forskare, blir en del av undersökningen. Resultat och 

analys påverkas av min närvaro och mina egna erfarenheter, vilket kräver att jag som forskare 

behöver lyfta blicken och se mig själv utifrån, för att medvetandegöra att min egen person 

färgar undersökningen. Att vara medveten om sin egen medvetenhet är något som följer med 

den reflexivitet som forskaren bör ha med sig i den här typen av arbete, vilket leder till att 

den färdiga texten är ett resultat präglat av både informanter och forskaren (Ehn & Klein 

1994, s. 10-11). 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Observationerna har utförts på ett gymnasium i Stockholm under november och december 

2016. Valet av att följa och intervjua tre lärare kan motiveras av att tre lärare ger möjlighet att 

ställa deras resultat mot varandra. Ett större antal lärare hade varit bättre för jämförelse men 

på grund av tidsbrist var det ej möjligt. De tre lärarna har olika bakgrunder och har arbetat 

olika länge som lärare vilket kan motivera urvalet - det går att få fler perspektiv på 

planeringsarbetet. Att de ingår i samma ämneslag på samma skola gör att undersökningens 

perspektiv begränsas till de tre lärarnas påverkansfaktorer inom liknande kontexter, vilket gör 

att resultaten kan ställas mot varandra med utgångspunkt från liknande erfarenheter av sin 

arbetsplats. Därmed behöver inte andra faktorer vägas in, som exempelvis olika skolors 

policydokument, lokala kursplaner och sociala aspekter som skiljer sig åt mellan skolor.  

Att uppsatsen avgränsats till att fokusera på planeringsfasen i lärarens undervisning har både 

att göra med ett egenintresse kring lärarens arbetsmetoder i planeringsfasen - hur fungerar 

egentligen planeringsarbetet inför själva undervisningen? Som forskare har det varit relevant 

att undersöka bara en specifik del av undervisningsprocessen (planeringsfasen), dels på grund 

av tids och platsbrist och dels för att kunna fokuserat göra analys av en del av lärarens arbete 

och inte riskera att tappa fokus om jag behövt analysera alla delar av arbetet: den 

pedagogiska sekvensen och/eller evalueringen. Däremot har intervjuer visat att dessa olika 

delar intimt är sammankopplade, vilket syns i resultatet. 

3.3 Forskningsetiska aspekter 

Materialet i studien består av intervjuer av några personer på en gymnasieskola. Ur en 

forskningsetisk aspekt har jag följt några principer. Jag har informerat alla informanter om 

uppsatsens innehåll och hur intervjusvaren kommer att användas. Alla intervjuade har getts 

möjlighet att avstå från att delta eller att inte svara på frågor de inte velat svara på. Det 
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inspelade materialet har vid transkriptionen anonymiserats - personerna och skolan har givits 

påhittade namn. Emma, Michael och Emelie har således andra namn och jag har försökt att så 

långt det varit möjligt att beskriva dem så att det inte på något sätt kan avslöjas vilka de är.  

Materialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 

3.4 Genomförande 

Denna studie tog sin början tidigt under höstterminen 2016 med fokus på att följa tre eller 

fyra lärare i ett ämneslag där de inom ramarna för kollegialt lärande skulle utveckla ett nytt 

projekt. Tanken var då att fokusera på kollegialt lärande inom svenskämnet på skolan. 

Eftersom deras projekt inte löpte vidare som det var tänkt förändrades studiens syfte till att 

undersöka individuella lärares planeringsarbete. De tre lärarna var alla med på att fortsätta 

delta i studien, även om deras tid var begränsad.  

Den inledande intervjun skedde sent i november och alla tre lärarnas första intervjuer skedde 

inom en veckas tid. Varje lärare var införstådd med att intervjuerna spelades in (på en 

iPhone). Själva inspelningstiden var ungefär en timme, vilket var överenskommet i förväg. 

Kring intervjun förekom informellt samtal som inte direkt tagits med i studien men som 

säkerligen påverkat bilden av läraren. De tre lärarna var alla beredda på uppföljande intervju 

om så behövdes.  

Intervjufrågor fanns nedskrivna och var uppdelade efter tre teman: lärarens bakgrund, 

lärarens syn på svenskämnet och lärarens planeringsarbete. Eftersom frågorna var av öppen 

karaktär utvecklades varje fråga till att mer likna ett samtal men med den skillnaden att jag 

följde upp med frågor och kommentarer som var direkt kopplade till det tema jag ville veta 

mer om. Om den intervjuade ville berätta något utanför temats ram försökte jag föra tillbaka 

samtalet till temat utan att för den skull avbryta någon tankegång, det viktiga var att få en 

bred bild av hur läraren tänkte och reflekterade. Centralt har varit att få tillgång till lärarens 

egen upplevelse av hur arbetet påverkas av olika faktorer. 

Under intervjuerna gjordes anteckningar som stöd för vidare frågor och efter varje intervju 

gjorde jag egna inspelningar av reflekterande karaktär där jag pratade om vad som 

framkommit under intervjuerna, digitala fältanteckningar. 

Varje lärare tillfrågades om det fanns planeringsmaterial att tillgå, men endast Emelie var den 

som direkt hade material att lämna ut. Emma hade inget material, vilket framgår av 

intervjuerna och Michael skickade inget material trots förfrågning. 
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3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlandet av data har materialet genomlyssnats och transkriberats i olika omgångar. 

Den första genomlyssningen och jämförelsen med anteckningar och egna inspelade 

reflektioner skapade tre eller fyra teman för fortsatt analys. Jag tog fasta på vad som verkade 

ha varit mest påverkande av lärarnas planering. Det har varit främst ett fokus på innehållsliga, 

och inte språkliga, aspekter i transkriptionsarbetet. När den första omgången av transkription 

blev klar hade jag fått en någorlunda klar bild av vad de olika lärarna sagt i förhållande till 

det jag ämnade undersöka. Transkriptionsarbetet är inte enbart ett sätt att föra över det som 

sägs av de som är inblandade i intervjusituationen, det är en del av forskningsarbetet och på 

så sätt upplagt för en del av den tolkningsprocess som pågår i undersökningen - 

transkriptionen är således konstituerande (Ayaß 2015, s. 508). Jag har valt att inte skriva ut 

hela intervjuerna utan bara de delar som jag funnit intressanta, ett tolkande urval, och 

transkriberat endast dessa. Hela intervjuerna finns digitalt tillgängliga. 

Som beskrivits i kapitel 2.2.2 Diskursanalys finns det en teoretisk och en metodologisk del av 

diskursanalys. I den metodologiska delen kan texten undersökas både som text och som 

diskursiv praktik för att sedan sättas i relation till den yttersta delen (social praktik) i bilden 

(bild 1.1) föreställande de tre “boxarna” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 90). I 

analysarbetet i föreliggande text undersöker jag relationen mellan text och social praktik 

medierat genom den diskursiva praktiken (ibid., s. 75), genom att titta på vilka diskurser som 

kan utläsas i mina informanters uttalanden (vad som medieras) i intervjuerna. Jag försöker 

analysera den bredare sociala praktiken genom att använda mig av det sociokulturella 

perspektivet. I uppsatsen har tagits fasta på vad lärarna förmedlar kring de olika diskurserna 

och hur det påverkar deras arbete. Det är fokus på planeringen av både organiseringen av 

arbetet i klassrummet och ämnesinnehållet. Den bredare sociala praktiken beskrivs utifrån 

mitt eget kunskapsområde om skolan men även det sociokulturella perspektivet. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Valet av metod kan sägas påverka resultatet. En annan metod hade gett ett annat resultat, 

exempelvis enkätundersökningar eller studier av lärares utsagor i tidningar eller bloggar med 

mera. Intervjuer har dock varit en metod som fungerat väl med uppsatsens syfte, att förstå 

lärarens arbetssituation utifrån vad läraren själv har att säga. I syfte att ha en hög reliabilitet 

har jag så långt det varit möjligt ställt samma frågor till de intervjuade men på grund av den 

semistrukturerade intervjuns upplägg har frågor omformulerats i stunden. Dock har som 



17 

helhet intervjuerna följt den mall jag ställde upp i förväg. Min egen roll som blivande lärare 

påverkar intervjuerna, både positivt och negativt. Det samtal som kunde uppstå är ett resultat 

av att vi båda kunde prata “samma språk”. En utomstående forskare utan insyn i skolvärlden 

hade säkert fått andra svar och gjort andra tolkningar under intervjuerna. Dock har 

forskningsfrågorna varit i fokus och jag har varit tydlig inför mig själv och informanterna vad 

som ämnas diskuteras.  

Som helhet fungerar intervjumetoden bra för studiens syfte, men med en metodtriangulering 

hade säkert reliabiliteten ökat. Exempelvis hade observationer under den pedagogiska 

sekvensen gett material som kunnat belysa delar av det informanterna berättade. Hade även 

lärares planeringsmaterial analyserats hade en möjlighet givits att verifiera det som 

framkommit i intervjuerna. 

Intervjumaterialet har återgivits så korrekt det varit möjligt i transkriptionen, men vissa saker 

har inte tagits med för att förenkla vid läsning. Materialet finns tillgängligt digitalt för att en 

granskning av intervjuerna ska vara möjlig för en läsare om så önskas, se kapitel 7.   

 

4 Analys- och resultatredovisning  

Resultat och analys i undersökningen av de tre lärarnas planering kommer här nedan 

presenteras under sina egna namngivna kapitel. Varje kapitel är disponerat utifrån tre 

dominerande diskurser, vilka beskrivs nedan, och avslutas med en sammanfattning. Därefter 

kommer ett kapitel med jämförande analys.  

 

4.1 Inledande kommentar kring dominerande diskurser 

De tre intervjuade uttrycker det som att de har en planering för undervisningen i den 

pedagogiska sekvensen, men den ser olika ut för alla de tre. I Emmas fall handlar det om att 

försöka ha en lös planering som är flexibel för att det ska finnas utrymme inne i klassrummet 

för lärare och elever att kontinuerligt utveckla en situerad planering (P3). I Emelies fall 

handlar det om att planeringen funkar bäst om den får ta tid innan själva undervisningen 

börjar (P1-P2), men att den även kan förändras på grund av händelser i och efter 

undervisningen. I Mikaels fall är det en fråga om att försöka planera så gott det går utifrån 

egna kunskaper och intressen men med hjälp av kollegor för att hitta ett bra material som går 

att använda. Det framkommer även att de tre lärarna har varierande grad av medvetenhet 

kring vad som påverkar deras planeringsarbete. 
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Enligt Faircloughs diskursteori förekommer flertalet diskurser inom en diskursordning, 

exempelvis på en arbetsplats, vilket påverkar utformningen av arbetet men även påverkar 

arbetsplatsen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). I intervjumaterialet kan utläsas att 

det finns flertalet diskurser på de intervjuades arbetsplats, men att det är några som urskiljer 

sig, eller som verkar starkast. Att definiera dessa diskurser är inte helt enkelt och de påverkar 

och glider in i varandra. De tre tydligaste diskurserna som ändå har utkristalliserats definieras 

här och fungerar som disposition i de enskilda analyserna och som grund i den jämförande 

analysen.  

- Styrdiskursen. Det här är den diskurs som förekommer gällande hur styrdokument, 

Skolverket, nationella prov och mediala inslag påverkar lärarens planering. Det är 

ingen i undersökningen, och kanhända ingen lärare alls, som inte medger att 

styrdokument påverkar undervisningen, men den påverkar på olika sätt. Skolverkets 

undersökning av lärarens förhållande till innehållet i de nationella proven visar bland 

annat att undervisningens planering i allt högre grad påverkas av de nationella proven 

(Vlachos 2016). PISA-undersökningens inslag i medier är en del av denna diskurs.  

- Tidsdiskursen. Lärarens arbetstid är reglerad enligt lag men undersökningar visar att 

arbetsbördan ökar och att för många tillämpas inte arbetstidsregler korrekt och följden 

blir en form av gränslöst arbete (Lärarnas riksförbund 2011). Vilka valmöjligheter 

läraren har att fördela sin arbetstid skiljer de intervjuade åt, även om alla tycks känna 

en tidspress när det kommer till planeringsarbetet. 

- Elevdiskursen. Det råder inget tvivel om att skolan är en plats för möte mellan elev 

och lärare, och att interaktionen dem emellan är central i undervisningen. I det 

sociokulturella perspektivet är det mötet och kommunikationen som sker i 

klassrummet som är utgångspunkten för lärandet (se Säljö 2000). Hur detta möte 

påverkar lärarens planering tycks vara något som alla intervjuade lärare upplever på 

samma sätt - den evaluering som sker i de olika nivåerna (E3 & E2) ligger till grund 

för vidare planering.  

 

4.2 Emma - Om att vara planerat oplanerad 

Emma är den första intervjuade läraren och jag möter henne i ett klassrum där vi slår oss ner 

på varsin sida av ett bord. Vi samtalar informellt innan själva intervjun tar sin början då jag 
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sätter på inspelningen på min telefon. Rummet är en lektionssal för ungefär 30-35 personer, 

ljust och ordnat med bänkpar riktade mot tavlan. Emma själv pekar på tavlan några gånger 

under intervjun för att illustrera sin arbetsmetod i undervisningen. Hon upplevs som väl 

bekant med rummet och justerar även ljus och stänger av störande ljud innan intervjun. 

Genom hela intervjun är Emma samlad och lugn. 

4.2.1 Styrdiskursen 

Emma är en lärare som framstår som mycket kunnig kring hur styrdokumenten är utformade 

och vilken effekt de har på hennes och andra lärares arbete - från planering till evaluering. 

Hon är ämnesansvarig på skolan och har arbetat som lärare på denna gymnasieskola i ungefär 

fem års tid. Erfarenheter inom ämnet svenska hämtar hon från tidigare studier, sitt yrke som 

manusförfattare och ett intresse för språket. Mot bakgrund av sina egna erfarenheter kring 

ämnet som kreativt och utmanande tycker Emma att svenskämnet i skolan är relativt stelt och 

styrt och menar att ämnet mer är formulerat som ett färdighetsämne än ett 

identitetsutvecklande bildningsämne. Det moment som just för stunden ska påbörjas är 

argumenterande text och samma klass har haft ett moment som heter muntlig framställning. 

Skälet till att dessa finns med under höstterminens långsiktiga planering är för att det är 

ungefär detta som det nationella provet (NP3) kommer ta upp under vårterminen för samma 

elever. Det här är ett sätt att förbereda eleverna på vad som ska komma, men även för lärarna 

att kunna se om eleverna kan tillräckligt och inte är “ute och cyklar”. Den långsiktiga 

planeringen sker ofta i samarbete med ämneslaget på skolan men momenten planeras av den 

enskilde läraren. Emma planerar moment utifrån kunskapskraven utan att förmedla dessa till 

eleverna. Istället beskriver hon att eleverna får utföra vissa arbeten där de tror att de svarar på 

lärarens förfrågningar, men samtidig är svaren relaterade till en del av kunskapskraven.  

Emma tycks på många sätt vara medveten om vad som efterfrågas av det kringliggande 

samhället, styrdokument, prov och så vidare när det kommer till utformandet av innehållet i 

planeringsarbetet. 

Emma: “Jag tror att det är… Samhället i övrigt är ute efter quick fix på  

många sätt och då, då vill man ha… då lär man ut sånt som går att mäta,  

det går att mäta om någon har en fungerande citat- och referatteknik.” (Emma, 

intervju 1). 

Hon återkommer flera gånger till just detta explicita i hur styrdokument med mera 

“bestämmer” över hennes arbete. Styrdiskursen tycks påverka hennes handlingsramar hur 

                                                 
3
 I uppsatsen används förkortningen med versaler NP för Nationella proven. 
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medveten hon än är om dem. Hennes syn på det kreativa i svenskämnet krockar med hur 

ämnesinnehållet i svenska är utformat i kursplanen, och hon väljer att utforma undervisning 

på ett visst sätt som mer följer styrdokumenten.  

Emma: “Jag skulle vilja vara mycket mera… Idag så skriver vi dikter, va kul! 

liksom… Du börjar på första raden! Du kommer med andra!... Jag skulle vilja  

att det var mycket roligare och spontanare, men det känns som att vi inte  

hinner med det [...] allting måste betas av, det är knappt man hinner med  

det som ska med i kursplanen tycker jag.” (ibid.). 

Här kommer även tidsdiskursen in och påverkar, men det är främst tydligt att styrdiskursen 

gör att Emma upplever att hon inte kan utforma undervisningen som hon vill. Styrdokument 

som exempelvis läroplaner och nationella kursplaner är tänkta som verktyg för att skapa 

utgångspunkter för en likvärdig utbildning och underlätta för en gemensam syn på innehållet 

i skolan. Det tänkta innehållet i styrdokumenten skulle gå att tolka som att innehållet i 

styrdiskursen är positiv så till vida den reglerar riskerna med en olikvärdig skola, men i 

Emmas fall förmedlar hon intrycket att styrdokumenten är för kontrollerande och låter inte 

läraren arbeta utifrån vad som skulle vara utvecklande för henne och eleverna.  

 Jag: “Vad tror du eleverna själva vill… hur uppfattar dom svenskämnet?” 

Emma: “(lång paus) Det jag kan höra är väl… Alltså det som närmar sig min 

synpunkt är väl så här: “kan vi inte få skriva novell?”. Det finns inte med att  

man ska skriva novell… [...] man kan gå genom hela gymnasiet utan att  

skriva en enda kreativ text egentligen.” (ibid.). 

Hon menar vidare att för mycket fokus läggs på formaliainlärning och hon tycker att det hade 

varit lättare att gå vägen genom elevernas kreativa skrivande och smyga in formaliakunskaper 

som en del i deras arbete med texten.  

I Emmas planeringsarbete tycks det som att hon uttrycker att val av ämnesinnehåll i stor 

utsträckning påverkas av styrdiskursen. När det kommer till arbetets organisering i 

klassrummet verkar hon inte tycka att samma diskurs påverkar hennes planering lika mycket 

(i den mån hon har någon formell planering). Där verkar andra diskurser spela större roll.  

4.2.2 Tidsdiskursen 

Även om Emma är den som uttrycker sig som att hon inte har någon planering, tycks inte 

detta bero på att hon lider av tidsbrist. Som nämnts i kapitlet om styrdiskursen handlar 

Emmas förhållande till tidsdiskursen, att läraren ska hinna med så mycket på begränsad tid, 

att hon mer ser problemet som att man inte hinner med allt ämnesinnehåll som kursplanerna 

består av. Exempelvis uttrycker hon en svårighet att kunna undervisa i litteraturhistoria då det 
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bygger på kunskaper som eleverna inte har. Det skulle kunna avhjälpas med att samarbeta 

med ett annat ämne, men att det skulle kräva en annan planering, menar hon.  

En annan aspekt av Emmas förhållande till tid och planering är elevdiskursen som kommer 

beskrivas i nästa kapitel. På grund av elevrelationen och hur den pedagogiska sekvensen 

utvecklar sig blir Emmas planering mer av en situerad planering i P3, vilket sker 

kontinuerligt i den interaktionella processen mellan lärare och elev.  

Även om Emma uttrycker att det finns tidspress för lärarna på skolan tycks hon inte ha 

problem med det när det gäller planeringen av organiseringen av arbetet i klassrummet, då 

det mesta av planeringen ändå måste revideras under den pågående undervisningen4. 

4.2.3 Elevdiskursen 

Emma: “Det är fåfängt att tro att jag kan planera särskilt långt i förväg,  

för att jag lär mig ju någonting nytt om klassen hela tiden… På det  

som fungerar och inte fungerar.” (ibid.). 

Den viktigaste faktorn Emma uttrycker sig påverkad av tycks vara förhållandet till eleverna. 

Hon säger att hon vill ligga nära eleverna, och eftersom klassen ser ut som den gör, gör hon 

en planering som utgår från enkelhet och inte något alltför abstrakt. Det blir små bitar i taget, 

och undervisningen utgår från boken, för då kan eleverna lättare arbeta.  

Trots Emmas syn på styrdokumentens krav på vad som ska ingå i undervisningen och trots att 

hon själv inte finner undervisningen utmanande förhåller sig Emma positiv till elevernas 

behov, det är de som får styra mycket av planeringen inför lektionerna. I den klass som precis 

ska arbeta med argumenterande text, beskriver Emma klassens sammansättning, vad som 

behöver göras för att de ska uppmärksamma lektionsinnehållet och hur hon måste arbeta med 

metoder som lägger fokus på vad som ska göras här och nu, inte för långt fram. Läroboken 

blir central för att de ska ta till sig innehållet och lätt kunna följa vad som sagts tidigare, eller 

vad som kommer att hända. Planeringen ändras kontinuerligt (P3) på grund av vad som 

händer i den pedagogiska sekvensen. Emma kan även se att hon stödjer och hjälper de elever 

som har mest behov av det, medan de “högpresterande” eleverna lämnas åt sig själva och 

kanske upplever lektionerna som mindre utmanande. På grund av klassens förutsättningar 

väljer hon att jobba processartat där hon inte försöker introducera och prata för mycket. 

                                                 
4
 Utanför intervjun uttrycker Emma att hon kan se en skillnad på hennes liv utan små barn till skillnad med dem 

som har små barn. Hon kan ta tid från sig själv på kvällar och helger om hon måste, vilket hon menar att lärare 

med små barn inte har lika stor möjlighet att göra. Tidsdiskursen påverkar således olika beroende på 

livssituation, men det visar även på att lärare jobbar utanför sina ordinarie arbetstider såsom beskrivs ovan med 

“gränslöst arbete”.  
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Emma: “Det är bättre att dom får skriva en ganska dålig argumenterande text  

som jag i sånt fall får in, som dom får bearbeta en gång till... Och att jag  

bara säger lite grand, så får dom lära sig under tiden.” (ibid.).  

Emma uttrycker flera gånger att elevernas behov och kontinuerlig utvärdering och planering 

blir nödvändig eftersom elevsammansättningen ser ut som den gör. Elevdiskursen är positivt 

laddad och bygger på interaktionen mellan lärare och elev. Emma, precis som de andra 

lärarna, har elevernas behov och utveckling framför sig när planeringen läggs, även om den i 

Emmas fall resulterar i att hon inte kan planera för mycket i förväg. I en annan klass menar 

hon att det går att hålla föreläsning på ett annat sätt eftersom den klassens sammansättning 

ser annorlunda ut. Emma artikulerar att elevdiskursen påverkar främst arbetssättet i 

klassrummet, organiseringen av arbetet, men även innehållet eftersom det måste ligga nära 

eleverna, på deras “nivå”. Det gör att hon genom val av innehåll och genom metoderna kan 

stödja elevernas utveckling till nästa nivå.  

4.2.4 Sammanfattning 

I det Emma uttrycker så framstår det som att hon är väl medveten om hur planeringen 

påverkar och påverkas av elevernas behov. Elevdiskursen tycks verka starkast på hennes 

arbete, både innehållsmässigt och organisering av arbetet. Även styrdiskursen påverkar starkt 

hur Emma arbetar, men det sker på en innehållsmässig nivå eftersom kraven i 

styrdokumenten gäller vad som ska hinnas med under alla läsår. Dessutom spelar de 

nationella proven in när den övergripande planeringen läggs. Tidsdiskursen är inte en lika 

tydlig påverkansfaktor på Emmas planering, menar hon, vilket möjligen kan förklaras med att 

mycket av planeringsarbetet pågår i undervisningssituationen.  

 

4.3 Mikael - Om att konstruera i farten 

Vi möts i receptionen och Mikael visar mig till ett rum som han uppfattar är ledigt, vilket det 

är i ungefär 15 minuter innan vi flyttar oss till ett annat på grund av ett möte som ska ta sin 

början där vi satt oss. Det andra rummet, som vi chansartat tar plats i, är ett rum inklätt med 

ljus- och ljuddämpande väggar, ett slags mediaklassrum, där bänkarna står placerade i 

grupper och med eluttag vid varje bord, som för att underlätta inkopplandet av datorer eller 

laddare för andra medium. Under intervjun talar Mikael tydligt med mycket kroppsspråk för 

att ofta illustrera någonting han säger.  
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4.3.1 Styrdiskursen 

Mikael är vikarie och har endast jobbat i fem månader på skolan. Han är precis färdigutbildad 

från högskolans lärarutbildning (men med examensarbetet kvar). Mycket av det Mikael 

artikulerar i intervjun handlar om hur han som ny lärare får lära sig mycket efterhand som 

han jobbar. Han menar att mycket är nytt och saker man jobbar med i skolan inte kommer 

med utbildningen. Tack vare kollegornas hjälp har en hel del av lektionerna gått att 

genomföra, särskilt det momentet som planeras nu: argumenterande text. Samtidigt har 

styrdokumenten kommit att spela en större roll under den korta tiden.  

Jag: “Tittar du något på dom5 när du gör din planering?” 

Mikael: “I början gjorde jag inte det alls, men det gör jag nu, gör jag. Och  

jag tror att det är något som kommer med tiden för mig [...] Nu skulle  

jag inte kunna sätta mig och göra en uppgift om jag inte kunde titta  

på kriterierna.” (Mikael, intervju 1). 

Han uttrycker att han fått lära sig att hitta fram till hur matriserna ligger till grund för 

planeringen av ett moment. Mikael hämtar mycket av sitt material från andra lärare på skolan, 

vilket gör att han förhåller sig till styrdiskursen genom hur andra lärare gör. Han påverkas 

direkt och indirekt av styrdokumenten. På grund av att Mikael är vikarie tycks det däremot 

som att han inte har tagit med vårterminens NP i åtanke när han planerat hösten, den delen 

har kommit från den läraren han vikarierar för.  

Mikael: “Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte hur de6 är uppbyggda heller” (ibid.). 

På det sättet som Mikael talar om NP ser han att de finns, men han ser inget styrande krav på 

att momenten ska syfta framåt mot dem. 

Eftersom Mikael är vikarierande lärare på skolan tycks det som att styrdiskursen till en början 

har påverkat planeringsarbetet i mindre utsträckning, enligt honom. När styrdokumenten väl 

kom in i planeringen handlade det mestadels om ämnesinnehållets utformning och inte hur 

arbetet har organiserats i klassrummet. Däremot påverkas detta arbete indirekt av 

styrdiskursen då Mikael tagit del av andra lärares arbetsmaterial och metoder.  

4.3.2 Tidsdiskursen 

Intervjuns inramning präglas av ett behov för Mikael att gå iväg för att göra en planering 

inför morgondagens lektion och vid ett tillfälle går han och hämtar sin dator för att visa sin 

                                                 
5 Kunskapskrav och bedömningsmatriser 
6
 Nationella proven. 
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planering så som den ser ut än så länge. Det han visar är en tidig skiss för honom själv och 

vad han har för syfte med lektionen. Han visar även en PowerPoint som en kollega gett 

honom som han kan utgå från. Mikael uttrycker flera gånger under intervjun hur han inte har 

hunnit med att planera till lektionerna, att tiden inte räckt till. Det blir ofta planering dagen 

innan eller på morgonen. Han upplever att andra lärare på skolan har precis samma 

erfarenheter, vilket han finner stöd i för att då är han inte ensam. 

 Mikael: “Hur hinner ni med det här?  ... Vi hinner inte med.” (ibid.).  

Som ny lärare menar han att det bara gäller att överleva och syftar på tidsfaktorn som gör att 

han inte hinner med allt som behövs. Hans arbete i klassrummet har dock hittills präglats av 

att han har kunnat göra det han har tänkt i de moment han haft, och att det fungerat. Han 

menar dock att det kan bero på tur att det fungerat att ha lektioner utan planering och att i en 

annan klass hade kanske samma förhållningssätt inte alls gått lika bra. Planeringen är viktig 

slår Mikael fast flera gånger, men har själv svårt att se hur han skulle ha hunnit med det.  

Mikael: “Jag har ingen riktig planering, och jag menar det liksom. Det är inte  

av val heller. Det skulle förmodligen vara bättre om jag hade mer  

planering, jag vet bara inte när jag ska göra den planeringen.” (ibid.). 

Mikael tycker att tidsdiskursen påverkar väldigt mycket när det gäller planeringen, vilket gör 

att själva ämnesinnehållet påverkas. Dels har läraren som han vikarierar för gett honom vissa 

moment han måste förhålla sig till, och dels tvingas han använda material från andra lärare på 

grund av tidspress. Organiseringen av arbetet i klassrummet påverkas inte i lika stor grad men 

eftersom visst material kommer från andra lärare säger han att han inte helt fri i hur det 

pedagogiska arbetet kan fortsätta under lektionen. Däremot verkar inte Mikael se något 

problem med det, hade han inte fått hjälp från kollegor hade kanske ingenting fungerat.  

4.3.3 Elevdiskursen 

Mikael talar om svenskämnet som ett kreativt ämne som omfattar allt i samhället och ser det 

som en form av bildningsämne med drag av livskunskap - det är ett ämne som är lämpligt för 

eleverna att utveckla sin identitet: språket formar identiteten. Han beskriver att han vill låta 

lektionerna påverkas av eleverna, genom deras möjlighet att börja prata om livserfarenheter, 

men att det beror på hans livssyn menar han: 

Mikael: “jag inbillar mig att det är så mer på svenska än på något  

annat ämne, men det kan ju va för… jag är fortfarande är idealist…” (ibid.). 
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Han återkommer till detta flera gånger när han pratar om hur lektionerna får utvecklas. Han 

menar att det är viktigt att lyssna på vad som händer i klassrummet för att kunna 

vidareutveckla lektionen han leder (P3 och E3), men även hur det kan påverka planeringen av 

nästa lektion. Lärandet bygger på principen att lyssna på eleverna i stunden och inte strikt 

följa en planeringsmall, menar Mikael. Han tycker att han utvecklats under sin korta tid på 

skolan till att kunna ta till vara på elevernas behov. 

Mikael: “Nu vet jag vilka elever som behöver vad. Nu vet jag att vissa  

elever inte klarar av det sättet som jag var på i början. Då behöver jag  

anpassa på något sätt [...] Det hade varit idiotiskt av mig att köra på i 

samma spår om jag märker att jag tappar vissa” (ibid.). 

Utvärderingen av undervisningen har inte bara skett under den pedagogiska sekvensen (E3), 

tycker han, utan har även fortsatt in i planeringsarbetet inför andra lektioner där han blivit 

mer tydlig och skrivit upp saker på tavlan på ett sätt han inte gjorde innan. Det här menar han 

är för att vissa elever har ett behov av denna tydlighet. Mikael tycks ha en klar bild av hur 

interaktionen mellan elev och lärare ger ett bra resultat både i klassrummet men likaså som 

förutsättning när planering inför nästa lektion eller moment ska läggas. En hel del tycks 

bygga på den entusiasm han känner inför ämnet och vad det kan innehålla. 

Mikael uttrycker att han påverkats av elevrelationen i en riktning där han omprövat sin tidiga 

teknik att undervisa genom sin egen entusiasm för svenskämnet till att lyssna på vad eleverna 

har behov av och bland annat blivit tydligare med vad lektionerna ska innehålla. På det sättet 

tycks diskursen påverkat själva organiseringen av arbetet, men det har även styrt 

ämnesinnehållet, enligt Mikael. De första momenten han undervisade i handlade om kreativt 

skrivande, vilket han uppfattar att eleverna vill syssla med. Samtidigt är det något som han 

själv brinner för, eller som han själv uttrycker det: 

“Jag skriver rätt mycket själv [...] då tänkte jag att jag skulle försöka  

använda mina egna erfarenheter en del och försöka elda på kreativiteten.” (ibid.). 

 

4.3.4 Sammanfattning 

Mikael har utvecklats mycket under den korta tid han varit lärare på skolan och mycket är 

nytt för honom, säger han. Det som enligt honom själv verkat vara dominerande i planerandet 

är tidspressen, vilket har gjort att planeringen har blivit lidande eller stressad och arbetet lagts 

utanför arbetstid. Organiseringen av arbetet och ämnesinnehållet påverkas, i olika grad, av att 

han fått anpassa lektioner efter andra lärares material han tagit efter. Elevdiskursen har även 

den haft stort inflytande och Mikael tycker att det gjort att planeringen har formats efter 



26 

elevernas behov, men mest på det sätt att arbetet i klassrummet har förändrats. Styrdiskursen 

tycks på ett sätt inte påverka Mikael i lika stor grad, vilket delvis kan förklaras med att han är 

vikarie och inte behövt planera utifrån vad som ska komma längre fram. De styrdokument 

som senare kommit att påverka planeringen var inte alls lika närvarande i början, menar 

Mikael. 

 

4.4 Emelie - Om behovet av en ordentlig planering 

Det är sent på eftermiddagen när jag träffar Emelie i all hast på väg från ett medarbetarsamtal 

och vi stannar kort i hennes arbetsrum innan vi går iväg till ett ledigt klassrum där vi påbörjar 

intervjun. Vi sitter på varsin stol vid ett elevbord och genom intervjun förefaller hon 

avslappnad och lugn. Under intervjun framkommer flera gånger att hon har noggrant planerat 

sina undervisningsmoment och att det är av stor vikt för henne som lärare, vilket leder till att 

vi vid intervjuns avslut går och hämtar en del av planeringsmaterialet. Hon visar på sin dator 

att hon har sparat och organiserat allt material sedan tidigare.  

 

4.4.1 Styrdiskursen 

Redan i början av intervjun, när vi pratar om Emelies förhållande till ämnet svenska och 

varför hon valde att bli svensklärare kommer hon in på att det råder en diskrepans mellan vad 

hon tycker att ämnet är för henne och vad hon tycker att ämnet är i undervisningen.  

Emelie: “Svenskan är ju så otroligt styrd… av… den där ingången som jag  

har haft i svenskan; att det är roligt att skriva, det är roligt att läsa... den  

kan jag inte riktigt få in min undervisning än så länge. För att jag är  

fortfarande väldigt mycket att jag tittar... asså att jag utgår väldigt  

mycket ifrån kunskapskraven; vad ska hinnas med. Hur ska jag kunna  

göra det här?” (Emelie, intervju 1). 

Kunskapskrav och centralt innehåll återkommer flera gånger som utgångspunkt i Emelies 

planering, menar hon, och hon ser till att få med det som behövs redan i planeringen inför ett 

nytt moment, så hon inte missar något. När hon pratar om planeringens vikt för lektionen är 

styrdiskursen påtaglig i hur hon tycker att styrdokumentens utformning påverkar hennes 

planering. Särskilt tydligt syns det när hon pratar om de nationella proven och vårterminens 

tänkta litteraturundervisning (åk 1).  

Emelie: “Om dom ska skriva om en roman så kommer jag ju vilja  

ha med källhänvisning. Inte för att jag personligen tycker att det är  

viktigt när man pratar om en roman, utan för att det är bra för dom  
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att kunna inför nationella.” (ibid.). 

Nationella proven på vårterminen styr mycket av höstens planering för Emelie och hon 

uttrycker det som att hon har en oro kring om eleverna ska klara sig eller inte, vilket gör att 

hon tycker att planeringen läggs utifrån vad som kommer på NP. I Emelies fall yttrar hon 

även hur resultaten på NP fokuseras av skolverket, media, rektor och kollegor, vilket 

påverkar hur hon lägger upp undervisningen. Hon är rädd att eleverna ska få vissa betyg på 

NP, men att hon själv vill sätta andra betyg på eleverna, eftersom hon ser att de kan mer. På 

så sätt upplever hon att planeringen läggs utifrån vad som behövs göras för att eleverna ska 

förstå vad som kommer på NP, och samtidigt tycks det som att det är för att läraren känner 

sig utsatt.  

Emelie: “Om alla mina svenskklasser skulle ha mycket F på det  

nationella … Om det blir mycket F på den, det blir ju skitjobbigt för  

mig... Som lärare [...] Dels så här: “vad har jag lärt ut då? Då måste  

jag ha lärt ut fel grejor, varför kan dom inte det här?” (ibid.) 

Styrdokumenten, uttrycker Emelie, påverkar inte bara planeringen av lektionerna (planering i 

P1 till evaluering i E1) utan hela lärarrollen upplevs som påverkad.  

I den planering som Emelie gjort som även lämnas i en kopia till eleverna finns 

bedömningsmatrisen med, där det framgår hur bedömningen görs (se Bilaga 1). Det här 

skulle kunna tolkas som att styrdiskursen gör att Emelie känner sig tvungen att förmedla 

styrdokumenten till eleverna för att på något vis säkerställa att de på samma sätt vet vad som 

förväntas av dem. Det finns inget formellt krav att läraren måste förmedla 

bedömningsmatriser till eleverna, men Skolverket är tydlig med att deras råd bör följas av 

skolorna, och i råden lyder det att man bör vara tydlig med vad som ska läras i varje moment 

(Skolverket 2012, s. 11-12). Styrdiskursen påverkar ämnesinnehållet i Emelies planering, mer 

än organiseringen av arbetet i klassrummet. Det blir dock en indirekt påverkan på grund av 

att styrdokumenten ska förmedlas till eleverna.  

4.4.2 Tidsdiskursen 

“Arbetsbördan”, svarar Emelie på min fråga om vad hon tycker påverkar hennes planering. 

Hon upplever att hon måste ha nästa veckas planering klar när veckan är slut, och blir 

stressad om den inte är klar. Planeringen är viktig och grunden i allting, menar hon, och 

uttrycker att hon har alldeles för lite tid till planering. Hon ger ett exempel på tidspress med 

en uppgift som hon fick från en kollega.   

Emelie: “För att jag var stressad inför att ha årskurs 1… Och så fick  
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jag den här uppgiften och man är lite stressad, så bara: “jag tar den här  

uppgiften”, så den hann inte landa i mig, jag hann inte riktigt tänka ut  

syftet och jag förstod inte riktigt vad resultatet skulle bli.“ (ibid.). 

Resultatet blev dessvärre så dåligt att hon funderar på att stryka uppgiften till nästa år.  

Det märks hur viktigt Emelie tycker att planeringen är när hon pratar om behovet av att ha ett 

fungerande arbetslag på skolan som kan samplanera, och att det på grund av för lite tid inte 

ges möjlighet att göra den typen av samplanering som skulle underlätta arbetet. Kollegor som 

inte har samma behov av att planera på liknande vis gör att planeringen läggs individuellt, 

vilket blir ännu ett stressmoment på grund av att det tar tid att planera själv när man är osäker 

på nästa moments innehåll. Det kollegiala samarbetet menar Emelie skulle kunna vara en 

faktor som minskar oro och stress. Hon menar att det är något hon kommer att ta upp i 

ämneslaget, att fokusera mer på att de tillsammans ska titta på exempelvis samplanering och 

bedömning. För Emelie som tycker att planeringen är viktig och känner att hon inte kan 

släppa den blir tidsdiskursen något som påverkar hennes liv även utanför arbetet. Kollegornas 

stöd och samarbete skulle i så fall vara en hjälp för att inte behöva låta arbetet bli gränslöst, 

menar hon. Här visar Emelie ett behov av att förändra diskursen, vilket jag kommer att 

återkomma till i den gemensamma analysen. 

Tidsdiskursen påverkar Emelies planering och det ger effekter på både ämnesinnehållet och 

organiseringen av arbetet i klassrummet, men eftersom Emelie oftast har en god planering 

påverkas inte undervisningen så mycket att det blir ett problem. I längden verkar det dock 

som att tidspressen kan påverka i större grad. 

4.4.3 Elevdiskursen 

Som framkommit tidigare har Emelie ett behov av att planera och tycker att planeringen är 

viktig för undervisningen. Hon planerar noggrant (när tid finns) hur lektionerna ska se ut och 

ställer de didaktiska frågorna till sig själv för att få en tydlig struktur i planeringsfasen (P1-

P2), men även i själva den pedagogiska sekvensen tillsammans med eleverna. “Jag tänker att 

lite fyrkantigheter kan vara bra ibland”, säger hon och syftar på att eleverna har behov av 

tydlighet. Utifrån tidigare lektioner har hon förstått att om hon skriver och följer upp det som 

står på tavlan, då skapas det ett fokus i klassen och lektionsinnehållet hinns med. 

Organiseringen av arbetet i klassrummet sker mycket på planeringsstadiet, menar Emelie som 

tar med olika övningar, variation och tydligt förmedlade instruktioner.  

Emelie: “Vissa saker bara måste man ju hinna med, annars spricker det ju.  
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Men så vill man ju följa det som händer i klassrummet” (ibid.). 

 

Trots att stora delar av Emelies planering bygger på att få med det som styrdokumenten 

kräver lyssnar hon mycket på sina elever, och vilka deras behov är. Hon har flera gånger 

använt sig av så kallade exit tickets där eleverna kortfattat får utvärdera lektionerna, vilket 

hon sedan har tagit med i nästa planering. Skolverket efterfrågar elevernas deltagande i sin 

egen undervisning (2012, s. 10), vilket Emelie tycks realisera när hon säger att hon planerar 

sina lektioner utifrån elevrespons. Ett exempel har att göra med inramningen kring 

lektionerna, menar Emelie. 

Emelie: “Som min trea, i utvärderingen vi hade i våras (åk 2), så var  

dom väldigt tydliga med att dom ville att jag skulle bli strängare…  

Då blev jag det [skrattar] [...] Så då gjorde vi regler till hösten.” (ibid.). 

Det blev ett bra resultat trots en viss invänjningsperiod för elever och Emelie själv. Även 

ämnesinnehållet påverkas av utvärderingar och behov, exempelvis berättar Emelie att hon 

kunde se att en övning hon hade haft med tidigare elever hade varit lyckad, men att hon 

missat att föra in vissa saker i momentet och som egentligen efterfrågas i kunskapskraven. Då 

förändrade hon planeringen till nästa gång. Det här är ett exempel på hur elevdiskursen och 

styrdiskursen båda kommer in och påverkar Emelies planering.  

Emelie planerar in olika moment och övningar som hon vill arbeta med i klassrummet, säger 

hon och menar att det är viktigt att eleverna har kul i klassrummet. Hon har även börjat öppna 

för att tillåta längre diskussioner i klassrummet.  

Emelie: “Med en klass jag har kan man ställa en fråga, asså om det är en het fråga, 

typ: “finns det mer än två kön?” Och sen så, nåt som dom går igång på, då bara har 

man 45 minuters diskussion. Så jag kan ju kunna glida på den har jag märkt. Det har 

jag aldrig gjort tidigare i mitt lärarskap” (ibid.). 

I det Emelie säger (flera gånger) framgår det att hon kan frångå sin planering för att antingen 

främja dynamiken i klassrummet eller för att det är viktigt för eleverna att få prata om saker 

som är relevanta för dem. 

 

4.4.4 Sammanfattning 

Emelies planeringsarbete är noggrant och i det hon uttrycker så tycks hon påverkas av alla tre 

diskurserna men styrdiskursen tycks dominera. Ämnesinnehållet är nästan helt styrt av vad 

styrdokument säger och vad NP innehåller, upplever hon. Tidsdiskursen påverkar innehållet 

men inte klassrumsarbetet i lika hög grad. Elevernas behov finns med som tydlig faktor 
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eftersom Emelie säger att utvärderingar ligger till grund för vidare planeringsarbete. I 

intervjun framkommer det att hon tycker att det är mest innehållet som påverkas, men till viss 

del arbetet i klassrummet.  

 

4.5 Jämförande analys 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur läraren upplever planeringsarbetet och vilka faktorer 

lärarna tycker påverkar de didaktiska valen de måste göra. I mina intervjuer av de tre lärarna 

framkommer att de i olika utsträckning upplever att de påverkas av flertalet faktorer. I den 

analys som gjorts framträder vissa faktorer som, enligt vad de upplever, påverkar valen 

starkare än andra, vilka även givit dispositionen i varje namngivet kapitel ovan. Här nedan 

följer en jämförande analys mellan de tre lärarna med hjälp av tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket.    

Som den tidigare forskningen visat har läraren en mångfacetterad vardag som skapar olika 

förutsättningar för att kunna bedriva sin profession. I delar av forskningen framkommer att 

svenskämnet ofta ses som ett färdighetsämne - det tekniska i svenskämnet är överordnat 

innehållet - vilket ses i styrdokument och i skolpraktiken (Bergman 2007). Lärarna i 

föreliggande undersökning uttrycker att de upplever samma sak - planeringen påverkas 

mycket av styrdokumenten som lägger vikt på att lärarna måste följa exempelvis kursplaner 

som utgångspunkt i lektionsplaneringen. Mikael är den ende av läraren som svarar tvekande 

på frågan om svenskämnet är ett färdighetsämne: 

Mikael: “Jag tror att du skulle få ett annat svar av mig om ett år  

ungefär, men jag skulle säga att det inte är så mycket  

färdighetsämne.” (Mikael, intervju 1). 

Han motiverar detta vidare med att han fått fria händer att planera nästan vad han vill av den 

lärare han vikarierar för. Han menar att när han arbetat som lärare ett tag så kommer han vara 

mer tvingad att följa styrdokumenten, vilket indirekt betyder att han ser sig själv som tvingad 

att göra ämnet till ett färdighetsämne. Både Emelie och Emma uttrycker att svenskämnet mer 

är utformat som ett färdighetsämne, vilket går emot deras idealsyn på ämnet som ett 

bildningsämne där lust, kreativitet och nyfikenhet istället är drivkraften i ämnet. Den 

överliggande terminsplaneringen är dessutom lagd, inom ämneslaget, som ett direkt svar mot 

behovet av att träna på färdigheter som kan komma att prövas på de nationella proven. 

Mikael berättar att han fått frihet att planera de första momenten som han vill och då haft 
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moment där eleverna analyserat och skrivit noveller. Emma menar i sin intervju att kreativt 

skrivande inte alls är något eleverna förväntas göra, enligt styrdokumenten. Mikaels 

novellmoment kan ses som en handling som går emot styrdiskursen, men han uttrycker att det 

är något som inte kommer hålla i längden. Han ser att han måste gå efter vad styrdokumenten 

kräver - styrdiskursen kommer påverka Mikael i framtiden. En tolkning av detta skulle vara 

att en ny lärare fortfarande ser sig friare i förhållande till styrdokumenten, och att den som 

jobbat längre formats av styrdiskursen.  

Diskursordningar kan påverkas och förändras av andra diskursordningar genom att andra 

diskurser förs in i den diskursordning som råder, exempelvis på en undersökt skola (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). Det skulle behöva göras analyser av andra 

diskursordningar för att kunna tolka huruvida diskursordningen på den undersökta skolan 

påverkats av andra, vilket inte har gjorts i föreliggande text. I den tidigare forskningen 

framkommer dock att politiska och mediala diskurser påverkar skolans diskurser (se Knutas 

2008, Bergman 2007). Både planeringsarbetet när det gäller ämnesinnehåll och utformningen 

av arbetet bär spår av diskurser som kommer utifrån. Emma är mest explicit i att uttrycka 

detta, men även Emelie formulerar det som att mycket av det som måste med i elevernas 

undervisning kommer på grund av att hon känner att hon måste förhålla sig till utomstående 

faktorer, förmedlade genom bland annat styrdokument och det omgivande samhället. I den 

kritiska diskursanalysen skulle detta vara exempel på diskurser som blandas på ett 

konventionellt vis för att upprätthålla en dominerande diskursordning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 77).  

Styrdiskursen och tidsdiskursen löper in i varandra hos alla tre lärarna. Emma tycks vara den 

som är minst påverkad av tidsdiskursen när det gäller planeringsarbetet, men hon är samtidigt 

den av de tre som uttrycker ett annat förhållande till planeringen - att hon inte har någon. 

Även om tidspressen inte uttryckligen påverkar hennes planering, upplever hon ändå att det 

är stressigt på arbetet. 

Emma: “Dom har lärt sig att jag kommer med andan i halsen  

en minut innan lektionen börjar och så skriver jag upp skitsnabbt  

på tavlan vad vi ska göra idag.” (Emma, intervju 1) 

Emelie och Mikael är båda mer tydliga med att berätta att tiden är avgörande för hur arbetet 

med planeringen läggs upp och att mer tid hade varit bättre. Alla tre säger att lärarjobbet 

upplevs gränslöst eftersom det följer med hem, och att det påverkar deras liv utanför skolan.  

Emelie och Mikael plockar båda in material från andra lärare på grund av tidsbrist och 



32 

upplevs som mest pressade av tiden när det kommer till hur arbetet ska organiseras i 

klassrummet. Emelie tycks visserligen få in det hon behöver i sin planering för att 

undervisningen ska fungera. En tolkning av de tre lärarnas förhållningssätt till tid och 

arbetssituationen är att den äldste och mest erfarne läraren tycks vara den som påverkas minst 

i sitt planeringsarbete.  

När de tre lärarna artikulerar problem med att hinna med sitt arbete, och hur planeringen blir 

lidande, följer de den allmänna tidsdiskursen i skoldebatten. I media går att läsa hur många 

lärare upplever att de inte kan sköta sitt jobb på grund av tidspress (exempelvis Skolvärlden 

2016). Diskursen på skolan där de tre lärarna arbetar tycks inte skilja sig från hur lärare på 

andra skolor uttrycker sig. För att en förändring av tidsdiskursen på skolan ska kunna ske 

skulle en form av kreativ diskursiv praktik behöva utvecklas, där andra diskurstyper blandas 

och ger uttryck för en sociokulturell förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). I 

denna undersökning artikulerar Emma något som skulle kunna vara del av en sådan 

förändring med sitt synsätt att tiden inte påverkar hennes planering. Detta är dock så vagt 

formulerat att det inte ska ses som en nuvarande påverkan på diskursen. De andra tycks mer 

vara påverkade av och reproducerar den rådande diskursordningen.  

När det gäller elevdiskursen uttrycker alla intervjuade lärare att de upplever att de planerar 

utifrån elevernas behov. Gemensamt är att de uttrycker det som att utvärderingen (E3-E1) av 

lektionerna, med eleverna i fokus, ligger till grund för och påverkar mycket av planeringen av 

nästa lektion eller moment. Mikael känner att han måste förändra sin lärarstil för att inte 

”tappa några elever” (Mikael, intervju 1). De båda andra lärarna menar att de anpassar arbetet 

i klassrummet utifrån vilken klass de har. Även ämnesinnehållet anpassas delvis eftersom 

lärarna väljer material som ligger nära eleverna. Lärarna lyssnar på eleverna i deras 

utvärderingar. Elevdiskursen på skolan tycks på så sätt vara något som påverkar positivt. 

Ingen uttrycker att det är ett problem, även om Emma säger att hon själv kan känna sig 

ostimulerad på grund av elevernas kunskapsnivå. Dock uttrycker hon att det är ämnets 

utformning i styrdokumenten som gör att det blir tråkigt att undervisa, vilket mer hör till 

styrdiskursen.  

I ett sociokulturellt perspektiv, med fokus på Lev Vygotskijs teorier om den närmaste 

utvecklingszonen, är det rimligt att förstå att det är i interaktion med eleverna som lärarens 

arbetssätt påverkas. Den närmaste utvecklingszonen ses ofta som att det är en individ (eleven) 

som stöttas till nästa nivå av en annan individ (läraren), men det ska mer ses som att båda lär 
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sig i den situation de befinner sig i (Jakobsson s. 159). Lärarna i undersökningen uttrycker det 

som att elevernas utveckling är viktig, men att arbetet med hur kunskap bäst ska genereras 

(genom deras undervisning) påverkas av styrdokument och tidspress. Som lärarna uttrycker 

det: om lärarna själv får bestämma är det genom lust, kreativitet och nyfikenhet som det bästa 

resultatet uppnås. I det sociokulturella perspektivet menas att de kunskaper som genereras har 

en ”varm” karaktär där skapandet av kunskaper inte är något som bara tillfaller någon, det är 

ett resultat av en kamp och ett engagemang mellan individer (Säljö 2000, s. 26). En tolkning 

är att lärarna upplever att de har elevens behov i fokus men de har svårt att se hur de ska 

kunna ge den undervisning som skulle leda till den bästa formen av stöttning för eleven på 

grund av tidspress och styrdokument.  

De tre lärarnas syn på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:800) är likartad sinsemellan, men den skiljer sig från Skolverkets 

förklaring. Det är begreppet beprövad erfarenhet som skiljer sig åt. Skolverket menar att det 

inte är den individuella lärarens erfarenhet inom skolyrket som efterfrågas, utan en 

systematiskt dokumenterad kollegial utveckling av arbetsmetoder under längre tid och av 

flertalet lärare, på flera skolor, som är grunden för detta arbetssätt (Skolverket 2016). Alla tre 

lärarna i undersökningen använder dock definitionen att det är deras egen erfarenhet och 

deras kunskapsbank som är deras “beprövade erfarenhet”. Emelie menar visserligen att 

beprövad erfarenhet kan utgå från kollegialt lärande och skulle vilja utveckla ett större 

samarbete mellan kollegorna för att kunna bygga på gemensamma erfarenheter. Det behöver 

inte vara någon större skillnad mellan Skolverkets beskrivning och lärarnas egentliga 

arbetsmetoder, det är bara en fråga om att Skolverket vill definiera det som att det är en 

generaliserbar kunskap som går att använda på fler skolor.  

Att undervisningen baseras på vetenskaplig grund är för alla tre lärarna mer okomplicerat och 

de följer Skolverkets definitioner. Den vetenskapliga grunden som lärarna säger sig stå på 

kommer från deras studietid men även delvis genom att läsa och följa forskning idag. De 

menar att de låter forskningen påverka deras undervisning. Emma uttrycker det som att hon 

ofta artikulerar dessa kunskaper till sina elever för att skapa tyngd i det som sägs. Emelie 

menar att det är i planeringen det syns, och syftar på att hon exempelvis alltid ställer sig de 

didaktiska frågorna “Vad?”, “Hur” och “Varför?” i planeringsarbetet. På det sättet blir 

undervisningen vetenskapligt grundad, enligt henne. Ingen av de tre ser någon slags dikotomi 

mellan de två begreppen, de båda delarna behövs. En tolkning är att Skolverkets definitioner 

av begreppen är relativt tydliga, men lärarna har inte tagit del av dessa och gör egna 
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tolkningar av begreppen. På vilket sätt detta påverkar lärarens arbete är svårare att se 

eftersom det fortfarande kan vara så att lärarna följer Skolverkets definitioner, de är bara inte 

lika tydligt dokumenterade i verksamheten för de tre lärarna.  

5 Slutsatser och sammanfattning  

I uppsatsens första kapitel ställdes två undersökande frågor: 

- Vilka faktorer upplever lärare påverkar deras didaktiska val i planeringsarbetet?  

- Vilken grad av medvetenhet uttrycker läraren kring vad som ligger till grund för de 

didaktiska valen i planeringsarbetet? 

Analys av resultatet visar att lärarna upplever att deras planering främst påverkas av faktorer 

som hör ihop med lärarens interaktion med eleverna, där utvärderingen i och efter lektionerna 

leder vidare in i nästa lektions/momentplanering. Det gäller främst hur arbetet måste 

organiseras i klassrummet, didaktikens “hur”, då alla tre lärarna uttrycker det som att mycket 

av vad som sägs och görs i klassrummet är en direkt avspegling av vilka behov eleverna har 

för att kunna ta till sig av innehållet. Ämnesinnehållet väljs även det utifrån elevernas behov, 

men påverkas starkt av diverse styrdokument, vilket alla lärarna uttrycker. Nationella prov 

påverkar ämnesinnehållet då lärarna upplever ett behov av att förbereda eleverna inför NP. 

Efter elevers behov och styrdokumenten påverkar tidsfaktorn planeringen, upplever de tre 

lärarna. Här är det dock en skillnad i vad som påverkas. Ingen av lärarna säger att lektionerna 

misslyckas på grund av att tiden inte räckt till för planering, det verkar löst sig ändå. 

Planeringsarbetet tycker de må lida av brister men det fungerar ändå att hålla undervisning, 

vilket skulle kunna ses som att läraren ändå är en kompetent lärare som kan hålla lektioner på 

grund av sin professionalitet. Alla upplever på något sätt tidspressen, och att yrket är 

“gränslöst”, men den kompetens man besitter tycks i deras ögon lösa situationen. 

Det sociokulturella perspektivet i uppsatsen har varit användbart för att visa på lärarens 

kontextuella ramar och att titta på samspelet mellan den institutionella makronivån och den 

individuella mikronivån. Genom att ha det perspektivet har påverkansfaktorer på 

planeringsarbetet kunnat undersökas i lärarnas reflektioner genom att förstå vad läraren 

upplever att de har för förutsättningar för att göra relevanta didaktiska val. Själva planeringen 

är inte som sådan en interaktion mellan lärare och elev, men en av de mer dominerande 

faktorernas inverkan på planeringen utgår från utvärderingen av interaktionen, och behovet 

av att skapa bra fortsatta möjligheter för lärande. På det sättet är planeringsarbetet en viktig 
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förutsättning för att kunna ge eleverna den bästa möjligheten att utvecklas. Utvecklingen hos 

eleverna skulle kunna vara en av skolans främsta kännetecken och läraren är den individ som 

i klassrummet är den som kommunicerar denna kärna tillsammans med eleverna. Alla lärarna 

i intervjuerna ser planeringen som viktig, men den sker på olika sätt. Det gemensamma i det 

de artikulerar är att komma till klassrummet förberedd. Att planeringen sedan förändras i den 

pedagogiska sekvensen ses inte som ett problem, utan en förutsättning för att skapa en miljö 

där kommunikation är grunden för lärandet.  

Uppsatsen landar i slutsatsen i att lärarna upplever att deras arbete i planeringsstadiet 

påverkas av elevinteraktion, styrdokument och yrkets vardagssituation med pressande 

tidsförhållanden. Lärarens egen insikt kring dessa förhållanden och vad det kan leda till har 

varit svårare att undersöka men alla tre har en relativt hög medvetandegrad om vad som 

påverkar deras handlingar i det dagliga arbetet med planering av undervisningen. En 

intressant fråga som skulle vara relevant att undersöka i en vidare forskning är vilket 

handlingsutrymme lärare tycker att de har i förhållande till faktorer som påverkar 

planeringen. På det sättet skulle kunskaper kring lärarens autonomi i sin profession kunna 

lyftas.  

Att studera lärares arbete kan förhoppningsvis ge viktiga kunskaper som kan leda vidare till 

hur de som arbetar i skolan och de som utformar skolan hittar gemensamma vägar till en 

utbildning som gynnar alla. Ett intressant exempel i undersökningen är skillnaden i hur 

Skolverket definierar beprövad erfarenhet och hur lärarna tolkar begreppet. Det går att läsa in 

en tolkning att läraren inte tagit del av Skolverkets definition, men det går samtidigt att läsa 

in att Skolverket inte har förankrat sin begreppsapparat hos de professionella lärarna. En 

samstämmighet i begreppsanvändandet är inte det viktigaste men en diskrepans skulle kunna 

tolkas som att lärare och myndigheter inte lyssnar på varandra. Det om något är ett problem.  

Vad som kvarstår som starkast efter studiens undersökning och som knyter an till mitt 

sökande i inledningen, är att lärarens arbete med de didaktiska frågorna är otroligt centrala i 

undervisningen. Hur lärare arbetar med sina didaktiska val är något som borde lyftas till 

allmän kännedom - med förankring i (relevant) vetenskaplig grund och (lärarprofessionens) 

beprövade erfarenhet. 
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7 Förteckning över intervju och observationsmaterial  

7.1 Emma - intervju 1 

Information om Emma: Behörig lärare i två ämnen (svenska och historia) på gymnasiet. 

Undervisar även i filosofi, men ej behörig 

Tid för intervju: 20161125 

Längd: 57 minuter 

Plats för intervju: Lektionssal på den gymnasieskola hon arbetar på 

Dokumentationsmetod: Programmet Röstmemon på en iPhone SE 

Lagringsplats för åtkomst av intervju: Dropbox, kontakta författaren 

 

Observation har gjorts i anslutning till intervjusituationen. Reflektion kring observation och 

intervju har gjorts efter avslutad intervju i programmet Röstmemon på en iPhone SE. 

 

7.2 Mikael - intervju 1 

Information om Mikael: Undervisande vikarierande lärare i svenska och historia på 

gymnasiet. Examensarbete kvar för behörighet. 

Tid för intervju: 20161128 

Längd: 51 minuter 

Plats för intervju: 2 Lektionssalar på den gymnasieskola han arbetar på 

Dokumentationsmetod: Programmet Röstmemon på en iPhone SE 

Lagringsplats för åtkomst av intervju: Dropbox, kontakta författaren 

 

Observation har gjorts i anslutning till intervjusituationen. Reflektion kring observation och 

intervju har gjorts efter avslutad intervju i programmet Röstmemon på en iPhone SE. 

 

7.3 Emelie - intervju 1 

Information om Emelie: Behörig lärare i svenska och drama på gymnasiet.  

Tid för intervju: 20161130 

Längd: 58 minuter 

Plats för intervju: Lektionssal på den gymnasieskola hon arbetar på 

Dokumentationsmetod: Programmet Röstmemon på en iPhone SE 

Lagringsplats för åtkomst av intervju: Dropbox, kontakta författaren 
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Observation har gjorts i anslutning till intervjusituationen. Reflektion kring observation och 

intervju har gjorts efter avslutad intervju i programmet Röstmemon på en iPhone SE. 
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8 Bilaga 1 - Emelies planeringsmaterial
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