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Sammanfattning 
 
Att eleven skulle vara delaktig i planeringen av sina arbeten blev uppmärksammat i och med 
Lgr 62 och Lgr 69 då man påpekade vikten av att elever skulle vara delaktig i en process. 
Tidigare hade slöjden varit fokuserad på produktion och nu ville man att undervisningen även 
skulle koncentreras på de två första stegen, ide och planering. Detta synsätt har utvecklats i de 
kommande läroplanerna fram till idag. I kursplanen för slöjd är planering av slöjdarbeten en 
viktig del av slöjdprocessen och ett mål att uppnå för de elever som slutar nian är att kunna 
planera arbeten Studien bygger på tre textillärares sex elevers syn på planering samt lärarnas 
uppfattningar om planering och elevens delaktighet i den. Resultatet visar att eleverna ofta 
planerar sitt arbete, antingen på papper eller tillsammans med läraren genom diskussioner. 
Däremot är viljan hos eleverna att planera inte alltid stor och tekniker och material gör att det 
inte alltid är så lätt för eleverna att planera sitt arbete. Undersökningen visar dessutom att 
lärarna gärna skulle vilja att elever planerar sina arbetsuppgifter bättre men att det är lätt som 
lärare att ryckas med i elevernas iver att skapa, att planeringen faller åt sidan. 
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Bakgrund 
 
När slöjden trädde in i skolan som ett obligatoriskt ämne var det läraren som stod för 
planeringen av ämnet och arbetsuppgifterna. Under lång tid var förebilder ett viktigt inslag i 
svensk skolslöjd, då fungerade bilder som mallar att kopiera i en serie av arbetsuppgifter. Det 
handlade om bilder som vuxna bedömt som bra förebilder till slöjdarbeten. Det var slöjdlärare 
eller slöjdpedagoger som planerat och bestämt hur slöjdföremålen skulle se ut och hur arbetet 
skulle genomföras för att produkten skulle efterlikna bilden/mallen.1 Bilder har alltid 
förekommit som delmoment av slöjdarbeten. Skillnaderna har varit hur dessa bilder har 
använts i slöjden.  
 
En stor förändring kom i och med Lgr 622 och Lgr 693. Nu betonade man betydelsen av att 
elever själva planerade sina arbeten i slöjden. Eleverna skulle planera även enkla föremål och 
kunde exempelvis välja material och färg. Genom att planera arbeten skulle eleverna lära sig 
att bli självständiga, ansvar var någonting som successivt skulle byggas upp. Planeringens 
betydelse fick allt större utrymme i Lgr 804. Elevens arbete skulle börja med en skiss eller en 
arbetsritning och material och metod skulle vara någonting som eleven diskuterade med 
läraren om. Enligt Lpo-945 ska elever ta ett allt större ansvar för det egna lärandet, det handlar 
om ansvar, planering och inflytande i undervisningen. I slöjden är detta naturliga inslag i 
undervisningen då arbetet ska utgå från elevens egen idé. I nuvarande kursplan6 betonar man 
inte bara planeringen utan hela processen som innebär idé – planering – genomförande – 
utvärdering.  
 
Jag har i mötet med elever i slöjden sett hur missnöjda elever kastar sina arbeten eller rent av 
gömmer dem i hopp om att slippa färdigställa dem, jag har många gånger undrat om det är i 
planeringen som grunden till detta läggs. Under praktikperioder har jag upplevt att  lärare 
arbetar på olika sätt för att betona planeringens inslag i slöjden och slöjdprocessen. Därför 
tyckte jag att det vore intressant att undersöka lärares och elevers tankar och erfarenheter av 
planering av slöjdarbeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Lundberg, Thorsten . (1975), Redaktör för: SLÖJD - pedagogiska artiklar och debattinlägg under 15 år vid 
slöjdlärarseminariet i Linköping 1960-1975. 
2 Skolöverstyrelsens skriftserie nr.60. (1962), Läroplan för grundskolan. Stockholm: SÖ-förlaget, 
skolöverstyrelsen. 
3 Skolöverstyrelsen. (1969), Läroplan för grundskolan. Stockholm: Utbildningsförlaget. 
4 Skolöverstyrelsen. (1980), Läroplan för grundskolan, Slöjd, Lgr 80. Stockholm: 
5 Skolverket. (1994), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo-94.  
6 Skolverket. (2000), Kursplaner och betygskriterier för grundskolan.  

 5



Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur elevers möjligheter att planera arbeten i 
slöjdundervisningen har förändrats, från det att slöjden blev ett ämne som alla andra omkring  
sekelskiftet 1900, fram till idag. Eftersom att elever, enligt kursplanen i slöjd7, ska kunna 
planera arbeten i slöjden är jag intresserad av att undersöka hur elever planerar arbeten samt 
vilka erfarenheter de har av planering av slöjdarbeten.  Dessutom vill jag ta reda på hur lärare 
tänker om planering av arbeten i slöjden  och hur de upplever elevers planerande. 
 
 
Problemformulering 
 
• Hur har elevers möjligheter att planera arbeten i skolslöjden förändrats från sekelskiftet 

1900 fram till idag? 
• Vilka erfarenheter har elever av planering i slöjden? 
• Hur upplever lärare elevers planerande? 
• Vilka tankar har lärare om planering av arbeten i slöjden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Skolverket, (2000) 
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Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången börjar med en förklaring av begreppet planering i dagens slöjd innan 
en historisk del presenteras. Denna del visar hur elevers möjligheter har förändrats från det att 
slöjden blev ett ämne som alla andra omkring  sekelskiftet 1900, fram till idag. Dessutom har 
jag tittat i nuvarande läroplan och kursplan utifrån begreppet planering samt vad tidigare 
forskning kommit fram till. 
 
 
Definition av begrepp 
 
Kursplanen för slöjd8 betonar att ett arbete i slöjd kräver planering. Med planering menar man 
att eleven ska tänka efter och göra medvetna val utifrån utseende, funktion hållbarhet och 
ekonomi. Planering innebär att eleven måste fundera och tänka igenom vad han eller hon vill 
göra. Eleven kan rita en skiss föreställande det hon eller han vill göra i slöjden eller göra en 
ritning på föremålet eller konstruera olika modeller.9 Dessutom kan planeringen innehålla 
förklaringar till vilken arbetsmetod och teknik som ska användas samt vilket material eleven 
har tänkt att använda sig av för att förverkliga idén.10 För att kunna ta ansvar vid planering 
måste elever skaffa sig erfarenhet av olika arbetsmetoder samt kunskaper om verktyg, redskap 
och material.11 
 
 
Historik 
 
I denna del av litteraturgenomgången beskriver jag i huvuddrag slöjdens framväxt i skolan 
fram till 1900 talets slut, utifrån elevers möjlighet att vara delaktiga i planering av 
undervisningen samt i hur stor utsträckning elever själva har fått planera slöjdarbeten. 
 
 
Planering – lärarens arbete 
 
När slöjden blev ett obligatoriskt ämne mot slutet av 1800 talet var syftet med undervisningen 
att lära flickor att ta hand om hemmets textilier och förbereda flickorna inför vuxenlivet. I och 
med slöjdens inträdande i skolan tog skolan över mycket av den kunskap som föräldrarna 
vanligtvis hade förmedlat till sina barn. Tidigare gick kunskapen i hemmen mellan 
generationerna, …från mor till dotter, från mormor till dotterdotter, mellan kvinnor i samma 
hushåll…12  
 
En kvinna som betytt mycket för skolslöjdens utveckling är Hulda Lundin. Hulda upprättade 
ett slöjdlärarseminarium och på så sätt spreds hennes metoder för undervisning i slöjd. Hon 
hämtade inspiration till sin undervisning från den Schallenfeldska metoden som hon kom i 
kontakt med i Tyskland under ett studiebesök. Enligt denna metod skulle eleverna undervisas 
i helklass och alla skulle lära sig samma saker, i en bestämd ordningsföljd då de tillverkade 
likadana saker. Hulda Lundins undervisning gick från det enkla till det mer komplicerade och 

                                                           
8 Skolverket, (2000) 
9 Slöjdlärarseminariet. (1972), Ritning eller modell. En jämförande studie av planeringsmetoder i slöjdarbetet.  
10 Skolöverstyrelsen, (1969) 
11 Skolverket, (2000) 
12 Trotzig, Eva. (1992), Qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål. Kvinnlig skolslöjd i Stockholms 
folkskolor  decennierna runt 1900. s.43 
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hon ville att eleverna successivt skulle utveckla sina kunskaper. Hulda Lundins kursplan gav 
eleverna möjlighet till viss valfrihet och medbestämmande men det handlade om vad klassen 
som helhet kom överens om, inte vad eleven som individ ville. Hulda Lundins undervisning 
följde en modellserie där modellerna var enkla och tillvägagångssättet var förutbestämt och 
planerat av läraren.13 
 
Ett av målen med slöjdundervisningen var att eleverna skulle utveckla självverksamhet. Med 
självverksamhet menades inte att eleven skulle ha möjlighet att göra egna val utan att läraren 
skulle planera undervisningen så att eleven ställde de ”rätta” frågorna och kunde tillgodogöra 
sig undervisningen på bästa sätt. Eleverna skulle alltså arbeta som läraren planerat och kunde 
inte förändra stygn eller maskor efter egna önskemål. Självverksamheten var en del av 
pedagogiken i slöjden, och tanken var att eleverna skulle lära sig att i framtiden kunna ta hand 
om sitt hems textilier.14  
 
Maria Nordenfelt var en annan kvinna som betytt mycket för skolslöjden. Maria var elev hos 
Hulda men valde att frångå de modellserier som Hulda förespråkade, istället såg Maria att 
innehållet i slöjden kunde förmedlas på annat sätt. Maria ville att skolan skulle ge eleven 
möjligheter att öva minnet, fantasin, känslan samt viljan och förmågan att handla 
självständigt.15  
 
I 1919 års undervisningsplan påpekade man vikten av att arbetsmetoderna i slöjden behövde 
förändras. Man ville att slöjden skulle lära eleverna självverksamhet och utveckla hela eleven. 
Man ville ge större utrymme åt de praktiska ämnena i skolan.16 
 
Det fanns en tydlig skillnad mellan slöjd för pojkar och slöjd för flickor. Pojkarnas slöjd 
skulle utveckla dem till att arbeta självständigt med sina arbetsuppgifter medan slöjden för 
flickorna fortfarande handlade om att tillverka nyttiga föremål till hemmet och lära sig hur 
man tog hand om ett hem. Man ville frångå de modellserier* som uppstod vid slöjdens 
införande i skolan. Man ansåg att dessa kunde ses som hjälp, men att de skulle anpassas till 
verksamheten de användes i. Carl Malmsten, en verksam lärare i trä och metallslöjd, 
kritiserade modellserierna och talade om att barnet själv skulle skapa sitt föremål genom 
frihandsteckning och planering av sitt arbete. Hans idéer levde vidare i andra lärares 
undervisning innan de fick allt större utrymme i kommande läroplaner.17 
 
Efter 2:a världskriget blev demokrati ett viktigt begrepp i skolan. Barnet ställdes i centrum, 
undervisningen skulle främja elevens förmåga att själv söka kunskap och den enskilde 
individens utveckling blev viktig. 18 I 1954 års undervisningsplan blev elevens möjlighet att 
påverka undervisaningen större, i slöjden visade sig detta i de arbeten som eleverna skulle 
göra. Eleverna skulle nu ta ansvar för sitt arbete och prova olika slags material och tekniker 
även om det var läraren som stod för den mesta av planeringen. I de allmänna anvisningarna 
för slöjd stod det att man borde låta eleverna rita förslag till sina arbeten, dessutom tillägger 
man att elever i trä- och metallslöjdsundervisningen på högstadiet borde använda sig av 
ritningar för de föremål som tillverkas. I textilslöjden innebar planeringen att välja tyg och 
                                                           
13 Trotzig, Eva, (1992) 
14 Trotzig, Eva, (1992) 
15 Göteborgs Universitet, (1991), Hjärna händer. 100 års textil slöjd. 
16 Isling, Åke. (1980), Kampen för och mot en demokratisk skola.  
* Modellserierna innebar att eleverna skulle arbeta utifrån olika serier av modeller. Dessa modeller skulle göras i 
en speciell ordning där nya moment successivt trädde in i undervisningen.  
17 Borg, Kajsa. (1995), Slöjdämnet i förändring 1962-1994.  
18 Carlgren, Ingrid, M.fl. (2000), Lärare av imorgon.  
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garn, i syfte att lära sig sätta ihop färger. Man påpekade att undervisningen inte fick bindas till 
de modellserier som tidigare varit viktiga i slöjdundervisningen.19 
 
 
Planering – elevens uppgift 
 
Vid grundskolans införande kom även den första läroplanen, Lgr 62. Målet med grundskolan 
var att man ville skapa en skola för alla. Dessutom ville man att praktisk kunskap skulle 
värderas lika högt som teoretisk kunskap. Läroplanen beskriver arbetssätt, lärostoff, 
undervisningsformer och bedömning av elevernas arbete m.m. Undervisningen i skolan skulle 
följa fem principer; Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete. 20 I 
slöjden gav man pojkar och flickor möjligheten att prova på båda slöjdarterna. Textilslöjden 
beskrivs ingående och produktstyrningen fanns till stor del kvar. Eleverna skulle öva på att 
själva planera och genomföra det arbete som läraren i förväg bestämt som lämpligt, detta 
gällde även de enklaste föremålen som skulle tillverkas. Planeringen innebar att eleven kunde 
välja material, färg, form, storlek m.m.21 Lgr 69 kom några år senare och skulle ses som ett 
komplement till Lgr 62, självklart med en del förändringar.22 
 
I Lgr 69 var inte innehållet i undervisningen lika betonat, utan elevens möjlighet att påverka 
arbetet ansågs viktigt, dessutom skulle lärarna variera arbetssätten i undervisningen.23 I Lgr 
69 fick slöjden för första gången en gemensam text för hela slöjdämnet. En stor skillnad i och 
med Lgr 69 var att eleverna skulle få lika mycket slöjd av båda ämnena i år 3-6.24 I den del 
som beskriver slöjden talade man om elevens självständighet och dess vikt i undervisningen. 
Man menade att självständighet kunde uppnås genom att eleven var delaktig i arbetet från idé 
till färdig produkt. Man betonade att lärare och elever borde planera undervisningen 
gemensamt, eleverna kunde exempelvis påverka arbetsområdet eller de arbetsmetoder som 
läraren ville skulle ingå i undervisningen. Tanken var även att eleven skulle planera 
arbetsuppgifter tillsammans med läraren och diskutera fram bra lösningar utifrån elevens 
förutsättningar. För att kunna arbeta självständigt och planera sina arbeten behövde eleven 
lära sig vissa slöjdgrunder. Därför var elevens ansvar vid planering någonting som successivt 
skulle övas upp.25 
 
I Lgr 80 behöll slöjden sin inriktning som introducerats i de tidigare läroplanerna, skillnaden 
var att läroplanen skulle kompletteras av lokala planer som skulle gälla för varje 
rektorsområde.26 I den allmänna delen för läroplanen talade man om skolans ansvar att ge 
eleverna ökade möjligheter att påverka sin utbildning.27 I kursplanen fanns inga detaljerade 
beskrivningar om vad som ska göras utan istället betonas det vad eleven ska lära sig i de tre 
stadierna (lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet). Slöjden skulle öva upp elevens förmåga 
att självständigt planera och genomföra ett arbete. Man ville att stor vikt skulle läggas vid 
planering av arbetet. Elevernas arbete skulle utgå från en idéskiss eller en arbetsritning. 
Elevernas självständighet skulle övas genom planering tillsammans med läraren där  

                                                           
19 Kungliga Skolöverstyrelsen. (1955), Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig 
enhetsskola. 
20 Hartman, Sven G. (1995), Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 
21 Skolöverstyrelsens skriftserie nr.60. (1962) 
22 Borg, Kajsa, (1995) 
23 Hartman, Sven G, (1995) 
24 Borg, Kajsa, (1995) 
25 Skolöverstyrelsen. (1969), Lgr 69 
26 Hartman, Sven G, (1995) 
27 Borg, Kajsa, (1995) 
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arbetsmetoder och materialval kunde diskuteras. Kravet på att eleverna skulle kunna planera 
självständigt var någonting som skulle ökas med tanke på elevens ålder och mognad.28 
 
I och med Lpo-94, ändrades systemet för verksamheten i skolan. Läroplanen förändrades från 
att styras av regler till att styras av mål. Tidigare bestämde läroplanen hur undervisningen 
skulle utformas i skolan, nu handlar det istället om vad eleverna ska utveckla och lära sig. 
Vilka metoder lärarna ska använda för att uppnå målen i kursplanen är någonting som lärarna 
själva får bestämma. 29 
 
Det nya läraruppdraget, som SOU30 beskriver, innebär att lärare utbildar barn och ungdomar 
som själva ställer frågor, söker svar och som tolkar fakta och erfarenheter. Som lärare 
utvecklar man individer som har en vilja och förmåga att bearbeta information, söka kunskap 
och självständigt lösa problem. Lärarens uppgift är att stimulera eleverna att omvandla denna 
information till kunskap. Detta sätt att se på kunskap innebär att man förväntar att alla elever 
lär sig det som anges i målen för verksamheten. Samtidigt  som elever ska lära sig samma 
saker ska det ske i olika takt och på olika sätt.31  
 
 
Vad säger nuvarande styrdokument om planering? 
 
Enligt Lpo-9432 är det skolans uppgift att ge elever möjlighet att påverka sin situation i skolan 
och vara delaktig i planering av skolarbetet. Som lärare ska man ge elever möjlighet att 
påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. Alla som arbetar i skolan ska 
arbeta så att elever får möjlighet att påverka arbetet i skolan, dessutom ska man sträva efter att 
elever tar ansvar för sina studier. Undervisningen ska ge elever möjlighet att ta eget ansvar 
samt utveckla deras självständighet. 
 
I kursplanen för slöjd33 kan man läsa att elever ska arbeta i en process i slöjden, en 
slöjdprocess. Den innebär idé – planering – genomförande och utvärdering. Genom att arbeta 
i en process utvecklar eleven kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och 
förmågan att lösa problem. I slöjdprocessen får elever möjlighet att ta egna initiativ, dessutom 
har eleverna möjlighet att påverka arbetet från början till slut.  
 

Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som funktion, utseende, hållbarhet, ekonomi 
och miljöpåverkan har betydelse. Genom att välja material och metod för att genomföra ett arbete utvecklar 
eleverna sin förmåga att reflektera och tänka konstruktivt för att finna lösningar.34 

 
Undervisningen i slöjd ska sträva efter att elever utvecklar förmågan att ta ansvar för 
planering av slöjdarbeten utifrån egna förutsättningar och tillgång på tid och resurser. För att 
kunna ta ansvar vid planering av arbetet är det viktigt att elever skaffar sig erfarenhet av olika 
arbetsmetoder samt kunskaper om verktyg, redskap och olika material. Undervisningen ska 
även sträva mot att elever utvecklar förmågan att använda nya kunskaper som de vunnit och 
använda dessa då de planerar nya arbeten.35 

                                                           
28 Skolöverstyrelsen. (1980), Lgr 80 
29 Carlgren, Ingrid, (2000) 
30 SOU:1999:63.  Att lära och leda. Kap.3 Det nya läraruppdraget.  
31 SOU:1999:63.   
32 Skolverket. (1994), Lpo-94.  
33 Skolverket, (2000) 
34 Skolverket, (2000) s.92 
35 Skolverket, (2000) 
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I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna komma med egna förslag till slöjdarbeten 
samt utforma ett planeringsförslag tillsammans med läraren. Dessutom ska eleven med 
handledning från läraren kunna välja metod och material att arbeta med samt motivera de val 
som görs. Mot slutet av det nionde skolåret ska elever självständigt kunna planera sina 
slöjdarbeten. Eleven ska kunna välja material och färg med hänsyn till ekonomi, miljö och 
funktion samt förstå hur olika val påverkar resultatet. Dessutom ska eleven kunna välja 
arbetsmetod och arbeta efter olika instruktioner.36  
 
 
Tidigare forskning 
 
Metoder för planering 
 
Efter Lgr 69:s införande i grundskolan ville man på Slöjdlärarseminariet i Linköping prova 
pedagogiska metoder som skulle underlätta för lärare att öka elevinflytandet i undervisningen 
samt ge elever större möjlighet att arbeta självständigt. Huvudsyftet med undersökningen var 
att undersöka olika metoder för planering av arbetet för elever i trä- och metallslöjd.37  
 
I projektet prövades tre metoder för planering; 
A) Idéskiss – arbetsritning – arbete i valt material. 
B) Idéskiss – modell i ersättningsmaterial (papper m.m.) – arbete i valt material. 
C) Idéskiss – arbete i valt material. 
 
Tanken med projektet var att lärarna skulle använda sig av metoderna i olika arbetsområden. 
Efter varje avslutat arbetsområde skulle den aktuella metoden utvärderas av både lärare och 
elever.  
 
Undersökningen visade att metoderna för planering överlag fungerat bra inom de olika 
arbetsområdena. En tendens till att metod C var mer använd kunde utläsas av den information 
som samlats in, däremot var det metod A som eleverna föredrog. Att metod C var mer använd 
kunde enligt undersökningens utfall bero på att den fungerade väl inom alla arbetsområden 
som eleverna arbetat med och om eleverna misslyckats med att planera utifrån exempelvis 
metod A och B lutade den verkliga metoden mer åt C. Försöket visade även att eleverna 
ägnade relativt liten tid åt att planera innan de började arbeta i det tilltänkta materialet, vilket 
kunde bero på att de inte kunde eller inte ville planera arbetet på förhand. Personerna som 
genomfört undersökningen menade att deras erfarenheter sa dem att elever gärna snabbt vill 
komma igång med arbetet och att se ett resultat i form av en färdig slöjdprodukt. Dessutom 
ansåg inte eleverna på högstadiet att de hade nytta av sin planering, vilket kunde bero på att 
de i förväg såg målet med arbetet och vägen dit. En annan anledning till att metod C var mer 
populär var att eleven fick mer hjälp av läraren med information om teknik och material 
eftersom att planeringen endast gjordes som idéskiss.38  
 
Slöjdlärarseminariet i Linköping gjorde en ny undersökning något år senare och denna gång 
valde de att plocka bort den metod som i den första undersökningen användes mest, nämligen 
metod C, idéskiss och arbete i valt material.39  

                                                           
36 Skolverket, (2000) 
37 Slöjdlärarseminariet. (1971), Redovisning av fältförsök med planering i trä- och metallslöjd. Olika metoder i 
slöjdteckning. 
38 Slöjdlärarseminariet, (1971) 
39 Slöjdlärarseminariet. (1972), Ritning eller modell. En jämförande studie av planeringsmetoder i slöjdarbetet.  
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Undersökningen visade denna gång att både metod A och B var väl fungerande metoder 
förutsatt att eleverna hade möjlighet att avvika från den rekommenderade planeringsmetoden. 
Man kom fram till att valet av planeringsmetod berodde på vilket mål planeringen skulle ha 
och att planeringen måste anpassas till elevens nivå för att kunna vara till hjälp och berika det 
fortsatta arbetet. Studien tydde på att planering är en process som inte bara sker i början av 
arbetet utan fortgår till dess produkten är klar och att det kan vara svårt att skilja på planering 
och genomförande.40 
 
 
Slöjdprocessen - planering 
 
I slöjden ska eleverna vara delaktiga i en process, enligt kursplanen för slöjd41 innefattar den 
idé – planering – genomförande- utvärdering. Skolverket gjorde 1993 en rapport42 utifrån 
målen för slöjd och i denna rapport framkom det att elevens delaktighet i slöjdprocessen 
berodde mycket på hur slöjdläraren valt att lägga upp sin undervisning, samt hans eller hennes 
sätt att undervisa. Undersökningen visade också att det är viktigt att elever är delaktiga i idé 
och planering, inte bara för arbetsprocessens skull utan även för resultatet.43 Oavsett om 
eleverna hade möjlighet till att vara delaktiga i planeringen tyckte de ändå att de hade stora 
möjligheter att påverka arbetet under tiden genom att komma med nya idéer för att förändra 
och göra det mer personligt.44 
 
Rapporten visade även att det var vanligare i textilslöjden att eleverna använde sig av en 
färdig förlaga än att rita en egen i början av ett arbete. Att rita en egen skiss var däremot mer 
vanligt bland eleverna på träslöjden. Detta kan enligt rapporten bero på att elever i 
textilslöjden använder sig av mönster då de syr kläder, även om ändringar görs är inte vanligt 
att man konstruerar ett helt eget mönster från grunden.45 Det var vanligare med idéskisser i än 
ritningar som planering.46  
 
Att planera i början av arbetet är viktigt för att eleven ska veta vad hon eller hon har tänkt att 
göra. Denna bör dock inte ses som en fast planering utan möjligheter till förändring eftersom 
eleven många gånger omprövar sin ursprungliga planering då nya saker upptäcks eller 
problem dyker upp.47  
 
Genom att planera arbeten i slöjden får eleven möjlighet att utveckla färdigheter i att tänka, 
diskutera och lösa problem under processens gång. Att samspelet mellan lärare och elev 
fungerar så att det finns möjlighet att arbeta fram bra lösningar och därmed en planering.48  
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 Slöjdlärarseminariet, (1972) 
41 Skolverket, (2000) 
42 Skolverket. (1993), Slöjd, huvudrapport.  
43 Skolverket, (1993) 
44 Skolverket. (1994), Slöjd, slöjdprocessen – om arbetsformer och kunskap.  
45 Skolverket, (1994) 
46 Skolverket, (1994) 
47 Johansson, Marléne. (1994), Slöjdprocessen – Arbetet i slöjdsalen, Dagboksanteckningar. 
48 Skolverket, (1994) 
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Metod 
 
Metodval 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare och elever ser på planering i slöjden, främst 
då elevens planering av slöjdarbeten. Jag valde att intervjua både lärare och elever för att 
kunna ta del av deras tankar och kunskaper kring planering i slöjden 
 
 
Intervju 
 
Forskare skiljer på kvantitativa och kvalitativa metoder när det handlar om intervjuer. Den 
kvantitativa metoden innebär att intervjufrågorna är fastställda i förväg och att det finns 
förutbestämda svarsalternativ. Det innebär att man som intervjuare vill ha svar som går att 
jämföras, mätas och ställas mot varandra, därför är det viktig att man under intervjutillfällena 
ställer frågorna i samma ordning och på samma sätt. I en kvalitativ metod är intervjun mer 
öppen och intervjupersonen har större möjlighet att svara fritt då intervjun inte är lika bunden 
till förutbestämda frågor. Som intervjuare är denna metod svårare att sammanställa då svaren 
kan bli väldigt olika, dessutom är det vanligt att man spelar in kvalitativa intervjuer som sedan 
transkriberas.49  
 
Den intervjumetod jag valt att använda mig av är en blandning av kvantitativ och kvalitativ 
metod. Därför passar min metod bäst in på vad många forskare kallar semi-strukturerad 
metod. För att kunna få svar på mina frågeställningar valde jag att formulera frågor innan 
intervjuerna, dessa frågor hade inga fasta svarsalternativ utan lärarnas och elevernas arbete 
hade stor betydelse för de svar som jag fick. Fördelen med att använda sig av en semi-
strukturerad intervju är att man som intervjuare har möjlighet att uppmärksamma 
frågeställningarna som de dyker upp i samtalet, dessutom har intervjuaren möjlighet att ställa 
ytterligare frågor som kan tänkas dyka upp i samtalet.50 
 
För att bearbeta och sammanställa intervjusvaren kan man använda sig av kvantitativ eller 
kvalitativ metod.51 Eftersom att jag har valt att sammanställa både lärarsvaren och elevsvaren 
under rubriker som representerar frågorna är min metod mer kvalitativ. Hade jag valt att 
sammanställa svaren utifrån frågorna på ett mer strukturerat sätt hade metoden varit mer 
kvantitativ. 
 
 
Urval 
 
I denna undersökning valde jag att intervjua tre lärare som jag kommit i kontakt med under 
min utbildning. Valet gjordes eftersom dessa lärare vet vem jag är och jag vet vem de är och 
jag hoppades att detta skulle göra oss alla mer avslappnade under intervjutillfällena. Eleverna 
valdes ut av respektive lärare, där önskemålet från min sida var att eleverna skulle vilja bli 
intervjuade. Lärarnas krav var däremot högre än mina, de gav mig möjligheten att komma på 
de lektioner där klasserna var mer motiverade än andra just för att jag skulle få ett användbart 
resultat att bearbeta. Alla elever gick i nionde klass, och jag valde att intervjua dem eftersom 

                                                           
49 Bryman, Alan. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder. 
50 Bryman, Alan, (2002) 
51 Bryman, Alan, (2002) 
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elever i nian bör kunna reflektera och förstå vad planering innebär, då detta är ett mål att 
uppnå enligt kursplanen i slöjd.52  
 
Alma 
Alma har arbetat under många år i grundskolan som lärare i textilslöjd. Hennes undervisning 
går ut på att eleverna kommer med helt egna idéer och hon försöker påverka eleverna till att 
göra medvetna val, så att de provar på de olika tekniker och material som finns i slöjden. De 
elever som jag intervjuat i en av hennes niondeklasser har jag valt att kalla A1 och A2. Elev A1 
är en flicka och elev A2 är en pojke, dessa elever valde läraren ut eftersom att de gärna 
kommer med egna idéer som de sedan planerar. 
 
Beatrice 
Även Beatrice har arbetat länge som textillärare i grundskolan. Hennes undervisning utgår 
från ett arbetsschema där elever kryssar för de tekniker som de provat på, det är dock inget 
krav att prova på alla. Eleverna jag intervjuat kallar jag B1 och B2, båda är flickor. Dessa 
elever valde jag själv ut. Eftersom klassen var liten var det inte lätt att hitta två elever som 
kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. 
 
Carina 
Carina har inte arbetat lika länge som Alma och Beatrice i skolan. I hennes undervisning 
arbetar eleverna utifrån ett arbetsschema där tekniker, material och teori representeras. 
Eleverna som ställde upp på en intervju har jag kallat för C1 och C2. De var båda flickor. 
Eleverna som jag intervjuade valdes av läraren eftersom de enligt henne hade ett stort intresse 
för slöjd.  
 
 
Etiska aspekter 
 
Några av de etiska principer som gäller för svensk forskning i samhällsundersökningar är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de berörda personerna ska bli informerade om studiens syfte 
och att det är frivilligt att delta i undersökningen. Inför varje intervju upplyste jag lärare och 
elever om mitt arbete och syftet med intervjuerna. Intresset från både elever och lärare var 
större än jag trott och eftersom  alla var positiva var även samtyckeskravet uppnått. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att själva bestämma om de vill 
medverka i undersökningen eller inte, föräldrars samtycke kan även behövas om någon är 
minderårig. Personerna i min undersökning har behandlats med stor konfidentialitet. Det 
innebär att både lärare och elever har fått andra namn i arbetet och det ska inte heller gå att 
avgöra på vilken skola jag genomfört mina intervjuer. Lärarna kallar jag Alma, Beatrice och 
Carina. Eleverna benämner jag vid lärarens initialbokstav samt en siffra. Nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas för detta forskningsändamål. 
Detta var någonting som jag var noga med att berätta för elever och lärare så att de skulle vara 
medvetna om att alla uppgifter skulle förstöras när arbetet var klart.53 
 
 
 
 
 
                                                           
52 Skolverket, (2000) 
53 Bryman, Alan, (2002) 
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Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive skola i textilsalen eller i ett rum i anslutning till den. 
Både lärare och elever intervjuades en och en. Lärarna hade jag tidigare ringt till och förklarat 
syftet med mitt arbete så att de skulle kunna förbereda sig. Eleverna var inte förberedda på att 
jag skulle komma utan jag presenterade mig inför klassen och berättade varför jag var där. Jag 
berättade även om mitt arbete och att jag behövde hjälp från ett par elever i klassen som skulle 
kunna tänka sig  att ställa upp. Jag spelade in både elev och lärarintervjuer för att kunna 
koncentrera mig på intervjun och inte på att anteckna. Genom att spela in dem hade jag 
möjlighet att i efterhand lyssna på svaren flera gånger innan jag bildade mig en uppfattning av 
lärarnas och elevernas svar. Innan intervjuerna började berättade jag för lärare och elever vad 
intervjun skulle handla om och jag påpekade ytterligare en gång att det var valfritt att delta. 
Dessutom betonade jag att det var jag och ingen annan som skulle lyssna på svaren och att 
banden skulle raderas efteråt. Samtidigt talade jag om att deras svar skulle användas i min 
uppsats men att inga namn skulle nämnas, utan att de skulle vara anonyma.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Det är inte lätt att på förhand välja en metod som passar frågeställningar, tid och möjligheter 
att få fram information. De metoder som jag valt i detta arbete har haft både fördelar och 
nackdelar. 
 
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna med lärarna fungerade bra. Jag hade i förväg skrivit ner frågor som jag ville att vi 
skulle beröra under intervjun. Jag hade dock inte behövt oroa mig då lärarna mer än gärna 
diskuterade sin undervisning med mig samt deras syn på planering och hur de upplever 
elevers syn på planering. Det var däremot svårt att hålla lärarna till ämnet då de gärna svävade 
ut och berättade om saker som inte alls hörde ihop med planering av slöjdarbeten. 
Att intervjua eleverna som jag valt var inte lätt. De hade inte mycket att säga och trots att jag 
ställde följdfrågor var de fåordiga. Att genom intervju ställa frågor om planering när eleverna 
knappt var medvetna om slöjdprocessen, ännu mindre planering, var en utmaning. Jag tror att 
jag hade fått bättre svar om vi hade pratat om slöjden i stort. Att jag hade börjat intervjun med 
att prata om vad de tidigare gjort i slöjden, om de tycker om slöjd m.m. för att sedan gå in mer 
på själva planeringen. Självklart fick jag en del bra svar genom intervjuerna och eleverna som 
ställde upp ville verkligen prata och de berättade allt de visste om hur de planerar, men jag 
tror att jag hade fått bättre svar om jag hade intervjuat eleverna två och två istället för en och 
en. Tanken med elevintervjuerna var att ta reda på elevers erfarenheter av planering av 
slöjdarbeten. Jag tycker att det fungerade bra att ställa frågor till eleverna och jag fick svar på 
de frågor jag ställde. Kanske skulle jag intervjuat lärarna en vecka innan och ställt frågor när 
jag visste hur undervisningen fungerade i respektive textilsal. Men det är inte säkert att jag 
skulle fått eleverna att prata mer ändå.  
 
Eftersom jag sammanlagt gjort nio intervjuer, tre lärarintervjuer och sex elevintervjuer har jag 
säkerligen påverkat både lärare och elever med mitt sätt att ställa frågor, dessutom har jag 
ställt följdfrågor till både lärare och elever under intervjutillfällena. Därmed är jag medveten 
om att resultaten inte är helt jämförbara eftersom att jag säkerligen påverkat 
intervjupersonerna då jag inte varit konsekvent under intervjuerna. Dessutom har även lärarna 
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påverkat elevintervjuerna eftersom att de valt ut klasser och elever där intresset varit större än 
hos andra. Detta har säkerligen påverkat vilka svar jag fått av eleverna. För att jag skulle vara 
säker på att jag framställt lärarnas svar på ett korrekt sätt valde jag att skicka intervjusvaren 
som jag sammanställt till respektive lärare. Genom att skicka svaren till dem gav jag dem 
möjligheten att lägga till eller ändra på det som inte kändes bra i sammanställningarna. Alla 
lärarna svarade inom ett par dagar och två av lärarna hade någonting som de ville att jag 
skulle lägga till men detta påverkade inte resultatet. 
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Resultat 
 
Eftersom att jag med denna undersökning ville ta reda på hur elever planerar sina arbeten i 
slöjden och hur de tänker kring den valde jag förutom elevintervjuerna att intervjua lärare för 
att se hur de upplever elevers syn på planering. Lärarnas svar är sammanfattade under rubriker 
som representerar de frågeställningar vi berörde under intervjutillfällena. Jag har valt att inte 
redovisa alla elevers svar utan använt mig av de som har haft störst betydelse för mina 
frågeställningar.  
 
 
Lärarintervjuer 
 
För att kunna se likheter och skillnader i hur lärarna ser på hur elever planerar, presenteras 
varje lärares svar under varje fråga.  
 
 
• Möjligheter att planera arbeten i undervisningen. 
 
Alma 
Alma gör sin grundplanering tillsammans med den andra textilläraren på skolan. Denna 
planering är väldigt enkel och handlar om vad eleverna ska lära sig under år 6-9. Alma anser 
att mycket av planeringen händer tillsammans med eleverna, utifrån de mål som eleverna ska 
ha uppnått mot slutet av år nio. Hon påpekar att eleverna inte hinner med alla tekniker utan 
själva får välja vad de tycker är roligast, däremot uppmuntrar hon dem att prova olika tekniker 
så att de inte fastnar i en speciell. Alma anser att den mesta planeringen sker tillsammans med 
eleverna då de kommer med idéer som hon och eleverna diskuterar. 
 
Beatrice 
Beatrice arbetar efter en planering som hon och en kollega gjorde tillsammans för några år 
sedan. Den innebär att elever i åttan och nian ska prova på sju arbetsområden/tekniker under 
de två betygssatta åren. Eleverna ska prova på stickning, virkning, bundet broderi, fritt 
broderi, klädsömnad, lappteknik och symaskinsjobb. Inom varje område får eleven fritt välja 
vad han eller hon vill göra, planera och genomföra idén.  
 
Carina 
Carina arbetar med arbetsplaner i sina klasser, dessa arbetsplaner gör hon tillsammans med de 
andra textillärarna på skolan. I varje årskurs finns det att schema att följa men trots att 
undervisningen är ganska styrd finns det utrymme för eleverna att välja vad de vill göra inom 
ramarna för de olika rubrikerna. Exempel på rubriker på schemat niorna följer kan vara kläder 
och grejer, en bild som jag tycker mycket om och garnteknik. Inom varje rubrik har lärarna 
skrivit vad eleverna ska lära sig och vilket material de kan tänkas behöva. Utifrån detta har 
eleverna möjlighet att välja vad de vill göra, planera uppgiften och utforma den. 
 
 
• Att planera en idé. 
 
Alma 
Alma vill att eleverna ska tänka igenom vad de ska göra innan de börjar arbeta så innan de 
börjar med ett arbete ska de skriva en planering. I planeringen ska eleven berätta vad han eller 
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hon har tänkt göra, samt vilket material och vilken teknik som ska användas. Hur eleven ska 
göra för att nå fram till målet samt vissa minnesanteckningar om mönster, tidning, mått m.m. 
och om planeringen ändrats under arbetets gång.  
 
Beatrice 
Elever som undervisas av Beatrice använder sig av ett arbetsblad när de planerar. I 
planeringen berättar eleven vad han eller hon ska göra samt i vilken ordning och vilken teknik 
och vilket material som behövs för att kunna genomföra arbetet  Dessutom ska eleverna läsa 
betygskriterierna för varje område de väljer så de vet vad som förväntas av dem inom varje 
arbetsområde. Eleverna skriver sedan på sin planering vilket betyg de siktar på. 
Betygskriterierna finns alltid tillgängliga i Beatrice klassrum och är till för eleverna ska läsa 
dem. Om eleven kommer med en helt egen idé får eleven skissa för att kunna förklara för 
läraren vad han eller hon menar, sedan diskuterar de tillsammans om hur eleven ska gå 
tillväga. 
 
Carina 
Carina använder inte planeringspapper till alla nya arbeten utan det finns ett arbetsblad till de 
rubriker där eleverna får komma med en helt egen idé, ex. ”något klurigt”. Där handlar det om 
att arbeta efter slöjdprocessens alla delar, idé – planering – genomförande – utvärdering, dessa 
steg är även någonting som eleverna skriver ner på en speciell stencil. Carina berättar att hon 
egentligen borde lägga tyngdpunkten mer på själva planeringen men erkänner att elevernas 
iver att börja arbeta ofta leder till att hon rycks med i deras tempo. 
 
 
• Viljan att planera arbeten 
 
Alma 
Alma upplever att de flesta elever gärna vill planera sitt arbete själva utifrån den idé som de 
fått. Eleverna är enligt henne positiva till att planera sina arbeten, de vill gärna vara delaktiga 
från början till slutet av ett slöjdalster. Alma upplever att eleverna är mer noggranna när de får 
vara med och planera själva. Hon upplever att eleverna planerar väldigt olika, en del är väldigt 
fåordiga medan andra gärna planerar i detalj. 
 
Beatrice 
Beatrice anser att eleverna inte gärna vill planera, hon beskriver elevresponsen som en ”suck” 
när hon påpekar att de ska planera innan de börjar arbeta. Läraren tycker att hon ofta måste 
påminna eleverna om att de ska planera sitt arbete innan de börjar arbeta för att de ska ha en 
klar bild framför sig vad de ska göra. 
 
Carina 
Carina upplever att eleverna gärna planerar sina arbeten, främst då det handlar om att 
visualisera en egen idé. Eleverna vill gärna att Carina ska förstå vad de menar när de kommer 
med en idé, dels för att hon ska godkänna den men även för att de ska kunna diskutera olika 
val och möjligheter med henne. 
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• Kunskaper om tekniker och material för att planera slöjdarbeten. 
 
Alma 
Alma upplever att hon diskuterar mycket med eleverna när det handlar om val av tekniker och 
material. Dessutom händer det ofta att hon får gripa tillfället i akt och diskutera med hela 
klassen om något speciellt kommer på tal. Hon anser att elevernas kunskaper om material och 
tekniker är väldigt individuellt och att eleverna gärna diskuterar med henne för att komma 
fram till en bra lösning. 
 
Beatrice 
Beatrice upplever att många elever har svårt att veta vilken teknik eller vilket material de ska 
använda för vissa ändamål och hon anser att det beror på att eleverna har alldeles för lite 
erfarenhet. Hon använder sig av numrerade skåp och hyllor för att underlätta för eleverna när 
de ex. ska välja tyg. Beatrice tar gärna tillfället i akt att diskutera med eleven eller hela 
klassen om material. 
 
Carina 
Carina upplever inte att det är elevers kunskaper om tekniker och material som innebär 
problem i planeringen utan att det handlar om elevers insikter om sina egna kunskaper. Hon 
diskuterar tekniker och material med eleverna och ofta inser eleverna möjligheterna med just 
den tekniken eller det materialet. I de äldre stadierna menar hon dock att de flesta elever kan 
mycket om tekniker och material men att det är väldigt individuellt. 
 
 
• Planeringens betydelse för det fortsatta arbetet. 
 
Alma 
Enligt Alma används planeringen inte så ofta under arbetets gång utan den används mest då 
eleven planerar sitt arbete. Om eleverna tar fram planeringen under arbetets gång beror det på 
att de hade glömt bort vad de planerat och att hon då påpekat att de borde titta i sin planering. 
Om eleverna är tveksamma på vad de ska göra vill de gärna diskutera med henne för att se hur 
de ska gå vidare i arbetet. 
 
Beatrice 
Planeringsblanketten som Beatrice använder sig av kom till för att hon ville att elever skulle 
tänka efter innan de börjar arbeta, men också till hjälp för henne eftersom att den även 
fungerar som underlag vid betygssättning. Ibland när eleverna kommer till henne och frågar 
vad de ska göra kan hon hänvisa till deras planering som sitter i en pärm, men hon tycker inte 
att eleverna använder sig av planeringen så mycket under arbetets gång. 
 
Carina 
Carinas elever använder inte någon stencil att planera på, utan mycket av den planering som 
sker handlar om diskussion mellan lärare och elev. Den kan utarbetas i början av arbetet eller 
under tiden som eleven ställs inför olika val.  
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• Nyttan av att planera slöjdarbeten. 
 
Alma 
Alma ser planeringen som en viktig del i arbetet eftersom att eleven måste tänka efter innan, 
vilket eleven missar om han eller hon börjar arbeta direkt. Planeringen leder många gånger 
enligt henne till att resultatet blir bättre. Hon tycker att planeringspappren får eleverna att 
börja tänka och de vill gärna diskutera olika idéer och tankar med henne. 
 
Beatrice  
Beatrice vill att eleverna ska planera i början av ett nytt arbete så att de tänker efter innan de 
börjar arbeta. De ska välja modell, garn, stickor, tyg m.m. och ha en plan för sitt arbete så att 
de vet vad de ska göra och i vilken ordning. Däremot upplever hon att eleverna inte alltid ser 
nyttan av att planera, enligt henne vill eleverna gärna sätta igång och arbeta. 
 
Carina 
Carina inser att det vore bra om eleverna fick planera sitt arbete men säger att hon ofta rycks 
med i elevernas iver att komma igång och arbeta. Hon betonar också skillnaden i att välja ett 
mönster och att komma på en egen idé. Om eleven kommer följer ett mönster och en 
beskrivning diskuterar hon och eleven. Men handlar det om en egen idé brukar eleven få 
skissa för att kunna visa Carina hur han eller hon har tänkt så att de kan diskutera fram en bra 
lösning.  
 
 
Sammanfattning av lärarintervjuer 
 
Även om lärarna i min undersökning undervisar på olika sätt ger de eleverna möjligheter att 
självständigt planera slöjdarbeten. Lärarna vill att eleverna ska prova på olika tekniker och 
inte fastna i en speciell teknik som de tycker mycket om. Diskussion ser alla lärare som ett 
viktigt inslag i undervisningen, eftersom att elever kommer och frågar om hjälp, både i början 
av ett arbete och under dess gång. Två av lärarna använder stenciler där eleverna planerar sitt 
arbete, medan den tredje läraren planerar muntligt tillsammans med sina elever, undantaget är 
när eleverna kommer med en helt egen idé, då finns det speciella planeringspapper. 
Anledningen till att lärarna vill att eleverna ska planera innan beror på att de vill att eleverna 
ska tänka efter innan de börjar arbeta. Eleverna ska skriva ner vad de ska göra, hur de ska gå 
tillväga samt vilket material och vilken teknik som de ska använda för att nå fram till målet. 
En av lärarna vill att eleverna ska planera utifrån betygskriterierna.  
 
Två av lärarna upplever att eleverna är positiva till planering av arbeten. Lärarna menar att 
eleverna gärna vill vara delaktiga i arbetet från början till slut. Enligt lärarna blir resultatet 
oftast bättre när eleverna är delaktiga i planeringen eftersom att de är mer noggranna i sitt 
arbete om de får bestämma från början till slut. En av lärarna upplever att eleverna inte gärna 
vill planera arbeten. Läraren påminner ofta sina elever om att planera, de vill enligt henne 
börja slöjda direkt.  
 
Lärarna diskuterar ofta om material och teknik tillsammans med sina elever. De tar upp saker 
till diskussion i helklass när frågor eller situationer dyker upp. Två av lärarna upplever att 
kunskaper om teknik och material är väldigt individuellt bland eleverna men att de genom 
diskussioner tillsammans med läraren kommer fram till bra val. En av lärarna har numrerat 
skåpen i salen för att underlätta för eleverna vid val av material. Hon talar om för elever i 
vilka skåp han eller hon kan hitta lämpligt tyg till det valda arbetet. En av lärarna menar att 
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det största problemet är att elever har dålig insikt om vad de själva kan och det resulterar i att 
de inte kan välja ett lagom svårt arbete att jobba med. 
 
Enligt lärarna använder eleverna ytterst sällan planeringen under arbetets gång förutom de 
gånger då lärarna uppmanar dem att titta efter vad de planerat. Lärarna tycker att diskussion 
mellan lärare och elev har stor betydelse för hur arbetet utvecklas. Lärarna tycker att 
planeringen är viktig eftersom att eleverna får möjlighet att tänka efter innan de börjar arbeta.  
En av lärarna upplever att hon rycks med i elevernas iver att skapa och planeringen faller 
därmed åt sidan. Hon menar också att det är en viss skillnad om eleverna planerar en helt egen 
idé eller om de följer ett mönster och en beskrivning. 
 
 
Elevintervjuer 
 
Eftersom att jag intervjuat sex elever om deras tankar och kunskaper om planering har jag fått 
liknande såväl som olika svar. I resultatet har jag valt att ta med några citat som beskriver vad 
eleverna berättat för att sedan kommentera dem ur det sammanhang som de berättades i. 
 
 
• Möjligheter att planera arbeten i undervisningen. 
 
Eleverna tycker sig har stora möjligheter att påverka innehållet och vara med och planera 
arbetet i undervisningen.  
 

Vi får själva komma med idéer. Det är bara ibland som hon säger vi ska ju ha gjort vissa saker ändå. Du    
borde liksom kanske brodera nu eller sticka… (A1) 

 
Det finns vissa saker vi måste göra fast vi får välja vad vi vill i det området. (B2) 

 
Stora…ja vi väljer ju typ själva…vi har ett schema fast vi får välja i vilken ordning. (C1)  

 
Även om undervisningen skiljer sig åt mellan de tre lärarna handlar undervisningen till stor 
del om att eleverna ska prova på olika tekniker, men att valfriheten och möjligheterna att 
planera arbeten finns inom varje område.  
 
 
• Att planera en idé. 
 
När eleverna väl hade kommit på vad de ville göra innebar nästa steg någon slags planering 
för arbetet.  
 

Ja… man frågar om man får göra det. Om det inte är något såhär jättestort. Eeh, sen om det är en tröja      
eller så börjar man leta efter mönster. Vi skriver på ett papper…vi skriver både före och efter eller hur vi      
ändrar oss. (A2) 

 
Frågar om man får göra det…letar tyg åh börjar måla av ritningarna. (C2) 

 
Jo, eller…först letar man väl efter en modell man vill göra om det är typ sticka en mössa, åh sen välja garn 
…och kör efter fri hand. (B2) 

 
Mycket av planeringen innebär att eleverna hör efter med läraren om det är okay att börja med 
den idé som eleven valt. Att leta mönster eller en förlaga att arbeta utifrån är någonting som 
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eleverna såg som ett viktigt steg, bara en elev sa att hon ritade en bild på det hon ville göra 
innan hon letade mönster. De andra tyckte att bilden var onödig eftersom att man istället 
kunde leta mönster som liknade det man tänkt göra. Att rita en bild på det man ville göra 
gjordes bara om man inte kunde hitta ett mönster som liknade det man hade tänkt göra. Bara 
fyra av de sex eleverna planerar arbeten på papper innan de börjar arbeta. De andra två 
undervisas av Carina och eleverna menar att deras planering består av att prata med läraren 
och diskutera fram olika förslag. 
 
 
• Förmågan att planera arbeten. 
 
Till en början tyckte eleverna att det inte var några problem med att planera arbeten i slöjden, 
men jag insåg snart att de pratade om att komma på vad de ville arbeta med, inte själva 
planeringen. Här blev det ett samtal där vi diskuterade hur de tänkte kring sina arbeten och då 
kom problemen fram som kunde ställa till det när de planerade sina arbeten. De flesta av 
eleverna berättade att de många gånger visste hur arbetet skulle se ut och då menade de att det 
var lättare att planera. 
 

Om man vet hur man vill ha det är det lättare att komma igång… annars diskuterar man med Alma om man 
inte kommer igång. (A1)  
 
Det står ju ofta på beskrivningen vilket garn eller så man ska använda. (B1) 
 

Däremot tyckte de att beskrivningar kunde vara svåra att förstå ibland, det handlade mest om 
instruktionerna då de inte visste vad vissa ord stod för. En elev beskrev svårigheterna med att 
följa instruktioner; 

 
Svårt att förstå beskrivningarna…det kan stå gör en sväng eller nåt…då är det svårt att förstå. (A2) 

 
Någonting som alla elever gjorde var att diskutera med läraren om de hade frågor om hur de 
skulle göra. Några elever betonade att de själva tänkte efter innan de pratade med läraren, de 
tyckte att det var viktigt att visa att de själva tänkt efter innan de frågade läraren.  
 
 
• Kunskaper om tekniker och material för att planera slöjdarbeten.  
 
Eleverna tyckte att de hade goda kunskaper om både material och teknik men att det ibland 
kunde innebära problem just vid planeringen av arbetet. Teknikerna var inte det som ställde 
till det mest för eleverna vid planeringen utan det handlade mer om; 
 

Material…vilket som passar till vilket ändamål. (A1) 
 

Jag brukar alltid ta fel tyg…inte alltid men ibland. (C1) 
 
En elev ansåg sig kunna tillräckligt för att planera sina arbeten men om hon någon gång ville 
göra någonting svårare skulle hon helt enkelt titta på en beskrivning.  
 

Vi har ju dom grundläggande kunskaperna i varje ämne…men vill man göra något mer avancerat kan man   
kolla på en beskrivning eller så. (B2) 

 
Eleverna jag intervjuade diskuterade gärna med läraren om de inte var säkra på vilket material 
som de skulle använda till en viss uppgift. Vad jag förstod av deras svar var att läraren 
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försökte väcka tankar omkring varför de tänker på ett visst sätt. Eleverna tyckte att 
diskussioner med läraren var ett bra sätt att lära sig mer om både tekniker och material. 
 
 
• Planeringens betydelse för det fortsatta arbetet. 
 
Eleverna ser inte behovet av att ha gjort en planering som de kan använda under arbetets 
gång. De flesta elever ser planeringen som onödig och menar att om man inte planerat 
ordentligt kan man alltid fråga läraren om hjälp under arbetets gång. 
 

När jag vävde typ…mätte mina ränder, men när jag vävde hade jag slängt et…det är ju bara att mäta. (C!)  
 
Det blir ju enklare fel om man inte har planerat innan. (A1) 
 
Den är nog mest för att Beatrice ska hålla reda på vad vi har gjort. Det känns som om hon vill veta vad vi    
har gjort så att hon ska komma ihåg. (B1) 

 
En elev ser planeringen som hjälp till läraren för att hon ska kunna bedöma deras arbeten i 
slöjden. En annan elev tycker att det är onödigt att planera och vill helst börja slöjda.  
 
 
• Nyttan av att planera slöjdarbeten. 
 
Eleverna är medvetna om att de planerar för sin egen skull, att de måste tänka efter vad de ska 
göra och att det handlar om ansvar. De berättar dock att de inte alltid tycker att planeringen är 
viktig utan att de ibland vill börja arbeta direkt. 
 

Bra att kunna planera själva…inte bara ta ett material utan att veta hur man ska göra. Då tar man inget    
eget ansvar liksom. (A2) 

 
Nyttan är också starkt kopplad till framtiden, att kunna planera arbeten och sy på egen hand 
efter grundskolans slut. 
 

Ja…sen om man ska göra något eget någon gång…såhär så kan man klara det…det kan vara bra. (B1) 
 
Eleverna som undervisas av lärare C kunde inte svara på denna frågan de tyckte inte att de 
planerade så mycket att de kunde säga att det var bra att kunna, de diskuterade hellre med 
läraren hur de skulle göra. 
 
 
Sammanfattning av elevintervjuer 
 
Eleverna i min undersökning upplevde att de har stora möjligheter att planera arbeten i 
slöjden. Även om lärarna vill att de ska prova på olika tekniker ansåg eleverna att de kunde 
välja och planera inom varje bestämt område. När eleverna planerar ett arbete börjar de först 
med att prata med läraren för att se om valet de gjort är okay. Efter det letade eleverna 
mönster och tyg. Eleverna ritade sällan en bild på det som de ville göra eftersom att de 
upplevde att de kunde leta mönster istället. Bilder ritades endast då de kom på en helt egen idé 
för att kunna bestämma hur föremålet skulle se ut. Att skriva ner sin planering på papper 
gjordes av alla elever utom två, detta berodde på lärarnas olika sätt att undervisa, dessa två 
elever diskuterade och gjorde val tillsammans med läraren vilket resulterade i en muntlig 
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planering. Eleverna upplevde inte att de hade några svårigheter med att planera slöjdarbeten. 
Den information som de behövde för att planera fanns ofta tillhands i beskrivningen till det 
som de bestämt sig för att göra, dessutom fanns läraren till hands om eleverna behövde hjälp. 
Någonting som eleverna betonade var att det var viktigt att tänka efter själv innan man gick 
till läraren och bad om hjälp.  
 
Eleverna upplevde att de hade goda kunskaper om material, teknik och verktyg men att det 
ibland var svårt att veta när de skulle använda vad. Detta gällde främst valet av material, att 
veta vilket som är bäst till vilket ändamål. En elev tyckte inte att det var några problem alls 
utan att hon tittade i beskrivningen om hon var osäker. Alla elever tyckte att diskussion med 
läraren var ett bra sätt att lära sig mer om material och tekniker eftersom att läraren försökte få 
dem att tänka efter själva utan att ge dem alla svar.  
 
Eleverna upplever att planeringen mest är till för att de ska komma igång och arbeta, de 
använder den sällan under arbetets gång. Eleverna menar att de frågar läraren om de planerat 
dåligt eller om de inte vet vad de ska göra. En av eleverna tycker att planeringen är onödig 
eftersom att hon endast ser den som ett hjälpmedel för läraren vid betygssättning. En av 
eleverna vill helst slippa planera och börja arbeta direkt. Eleverna är medvetna om att de 
planerar arbeten för sin egen skull och enligt dem handlar det om att lära sig att ta ansvar. 
Däremot tycker de inte alltid att det är viktigt att planera, utan kastar sig hellre in i ett arbete 
utan att tänka efter så mycket innan. Två av eleverna tyckte inte att de planerande så mycket 
att de kunde svara på denna fråga. Eleverna kopplar nyttan med att planera arbeten till 
framtiden, ifall de någon gång vill sy någonting på egen hand.  
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Diskussion 
 
I detta arbete valde jag att undersöka lärares och elevers uppfattningar och erfarenheter av 
planering av slöjdarbeten. Jag använde mig av tidigare läroplaner för att se hur utvecklingen 
har gått framåt från tiden då läraren planerade allt till där vi är idag då eleverna har ett allt 
större inflytande i undervisningen i skolan. Det som förvånade mig var att elevernas möjlighet 
att påverka undervisningen i slöjd och planera arbeten betonades redan i läroplanen 1962.54  
 
 
Elevers möjligheter att planera arbeten 
 
Elevers möjligheter att vara delaktiga i planering av undervisning och slöjdarbeten har 
förändrats från det slöjden blev obligatorisk i skolan i slutet av 1800-talet fram till idag. Vid 
slöjdens införande skulle slöjden utveckla elevers självverksamhet, vilket innebar att elever 
skulle lära sig att utföra olika moment i slöjden så att de i framtiden skulle klara av att sköta 
sitt framtida hems textilier.55 Vid denna tid var det läraren som bestämde uppgift och hur 
elever skulle gå tillväga för att genomföra denna. I dagens slöjd är det eleven som ska komma 
med idéer och planera arbeten tillsammans med läraren för att på så sätt lära sig att arbeta på 
egen hand.56 Denna förändring har skett successivt, men den största förändringen upplever jag 
kom i och med Lgr 6257 och Lgr 6958, även om läraren fortfarande skulle bestämma innehållet 
i undervisningen var det eleven som skulle planera slöjdarbeten tillsammans med läraren. 
Man betonade processen som eleven skulle arbeta i, inte bara slöjdandet. Eleven fick nu allt 
större möjlighet att ta ansvar och påverka arbetet som skulle ske utifrån hans eller hennes 
förutsättningar. Att eleven ska vara delaktig i undervisningen är ingenting som endast 
påverkat ämnet slöjd utan dessa tankar finns inom alla ämnen i skolan och de ska genomsyra 
all undervisning i skolan. 
 
Eleverna i min undersökning tyckte att de hade stor möjlighet att påverka och planera arbeten 
i slöjden, även om lärarnas sätt att undervisa skiljde sig åt. Detta var även någonting som 
framkom av Skolverkets rapport.59 Inom ramarna för undervisningen finns möjligheter för 
eleverna att utveckla en egen idé eller påverka arbetet så mycket att de kan förändra det på ett 
personligt sätt. Detta resultat är positivt eftersom min undervisning till en början kommer att 
bli ganska styrd när jag börjar arbeta som textillärare. Eftersom läroplanen och kursplanen 
idag är målstyrda ger de mig möjligheten att som lärare själv bestämma hur jag vill lägga upp 
min undervisning så att eleverna når upp till de mål som finns för slöjden. 
 
 
Planeringens betydelse för slöjdarbetet 
 
Anledningen till att jag valde att undersöka slöjdprocessens planering i slöjdundervisningen 
var eftersom jag sett hur elever kastar sina arbeten eller gömmer dem i hopp om att slippa 
färdigställa dem. Jag har den uppfattningen att grunden för hur arbetet blir läggs i planeringen 
av arbetet. Både lärare och elever i min undersökning anser att planering av slöjdarbeten är 
viktigt. Eleverna ser det som att lära sig ta ansvar för det egna arbetet medan lärarna upplever 
att elever presterar bättre om de får vara delaktiga i arbetet från början till slut. Genom att 
                                                           
54 Skolöverstyrelsens skriftserie nr.60, (1962) 
55 Trotzig, Eva, (1992) 
56 Skolverket, (2000) 
57 Skolöverstyrelsens skriftserie nr.60, (1962) 
58 Skolöverstyrelsen, Lgr 69, (1969) 
59 Skolverket, (1993) 
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planera i början och utvärdera planeringen får eleven möjlighet att tänka efter varför han eller 
hon gjort på ett visst sätt, om det fungerade eller inte, och på så sätt ta lärdom av detta inför 
kommande planeringar i slöjden. I Skolverkets rapport.60 framkom det att planeringen av 
arbetet hade betydelse för både arbetet och resultatet. Att ta ansvar och lära sig att planera 
slöjdarbeten är något som kursplanen i slöjd61 betonar. Genom att eleverna är delaktiga i 
arbetet från början till slut utvecklar de förmågan att reflektera och finna lösningar.  
 
Lärarna har olika sätt att betona planeringen i slöjden men det finns ingenting i min 
undersökning som tyder på att den ena metoden är att föredra framför den andra. Eleverna jag 
intervjuade påpekade att det de tänkt från början i planeringen inte alltid blev det de gjorde 
under arbetets gång. Varken lärare eller elever såg planeringen som någonting som skulle 
följas helt och hållet, utan mer som ett redskap som kan förändras under arbetets gång. I 
skolverkets rapport Slöjd - huvudrapport62 menar man att elevens planering förändras då 
eleven ställs inför olika val som eleven inte tänkt på i början av arbetet. Någonting som alla 
lärare och elever är överens om är att diskussioner är väldigt viktigt vid planering av arbeten, 
både i början av ett slöjdarbete och under processens gång. Skolverkets rapport 63 menar att 
samspelet mellan lärare och elever måste fungera på ett bra sätt för att en planering och 
därmed olika lösningar ska kunna diskuteras fram.  
 
Lärarna upplevde att elever många gånger vill sätta igång och arbeta direkt och att det är svårt 
att motivera dem att fundera över arbetet innan de sätter igång. Detta leder ofta till att arbetet 
inte blir som eleven tänkt sig. En av lärarna berättade att hon ville uppmuntra sina elever att 
planera mer, men berättade att hon ofta rycktes med i elevernas iver att börja slöjda och 
planeringen blev då istället en diskussion mellan henne och eleven. Även om eleverna gärna 
vill sätta igång och slöjda snabbt finns det tillfällen då de tycker att planeringen av arbetet är 
viktigt. Det är om de kommer med en egen idé, om de väljer att följa ett mönster är 
planeringen inte lika viktig. Vad jag förstod på eleverna var att en egen idé måste tänkas 
igenom medan ett färdigt mönster kräver mindre eftertanke då det mesta redan är bestämt. 
 
 
Planering som verktyg i slöjdprocessen 
 
Viktiga inslag i planeringen var enligt eleverna att komma på vad man ville göra och höra 
efter med läraren om det var okay. Efter det handlade det om att leta material, mönster eller 
beskrivning på det som de ville göra. Lärarna uppmuntrade eleverna att tänka på material, 
teknik samt hur de skulle gå tillväga för att nå fram till målet med slöjdarbetet.  
 
Eleverna i min undersökning använde sig inte i så stor utsträckning av att skissa förslag på 
slöjdarbeten. De tyckte att det var onödigt att rita en bild på ett tänkt föremål om de ändå 
skulle leta efter ett mönster en stund senare. De gånger eleverna använde sig av skissen som 
planering var när de kom på en helt egen idé. Även lärarna betonade att elever skulle skissa 
om de kom med en egen idé, dels för att eleven skulle tänka efter innan hon började arbeta 
men även för att lärarna skulle förstå och kunna hjälpa eleverna. Av de metoder som 
Slöjdlärarseminariet64  undersökte i sina studier upplever lärare och elever att skiss - arbete i 
material är den metod som används mest i textilslöjden. Denna skiss eller bild är inte alltid 
något som eleven själv gjort utan kan även vara en färdig bild på en ritning som eleven vill 
                                                           
60 Skolverket, (1993) 
61 Skolverket, (2000) 
62 Skolverket, (1993) 
63 Skolverket, (1994) 
64 Slöjdlärarseminariet, (1971) 
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efterlikna. Anledningen till att denna används mest även i textilundervisningen tror jag beror 
mycket på att det finns mycket mönster och beskrivningar att följa, det är inte så ofta som det 
konstrueras klädmönster i textilsalen. En elev förklarade att de började med att leta efter 
modell eller mönster på det de ville göra, de konstruerade bara mönster om det inte fanns 
något som liknade det de ville göra.  
 
Två av lärarna anser att elever många gånger har för lite kunskaper om material och tekniker 
för att klara av att planera arbeten. Däremot är det inte alltid kunskaperna som hindrar elever i 
planeringen utan att elever saknar insikt om sina kunskaper vilket försvårar val av metod och 
material. Eleverna själva tycker att det kan vara materialet som är problemet vid planeringen 
då de har svårt att avgöra vilket material som passar för vilket ändamål. Eleverna berättade att 
de tittade efter färg istället för kvalité när de letade tyg. En av lärarna har utarbetat ett väl 
fungerande system för att underlätta för sina elever och sig själv i klassrummet. Alla skåp i 
salen är numrerade och hyllorna har fått en färgad tejp på kanten. När en elev börjar på ett 
nytt arbete kan hon tala om i vilket skåp samt på vilka hyllor eleven kan hitta lämpligt garn 
eller tyg. Detta tycker jag är ett bra sätt för både henne och eleverna att lära sig om material. 
Dessutom slipper man problemet då eleven har hittat ett material han eller hon vill ha och jag 
som lärare berättar att det inte fungerar till det arbete som eleven ska göra.  
 
Det som är viktigt är att ge elever kunskaper om hur de planerar arbeten i slöjden. Genom att 
diskutera med eleven och på så sätt lära dem att ta ställning och göra olika val utvecklas deras 
förmåga att planera slöjdarbeten. I min undersökning har jag sett tre olika lärares sätt att 
arbeta för att elever ska planera arbeten och det finns med all säkerhet många fler sätt att gå 
tillväga på. Det viktiga är att man som lärare hittar ett sätt som passar en själv och de elever 
som man undervisar. 
 
 
Slutord 
 
Det som har varit svårt under intervjuerna och materialinsamlandet har varit att skilja på idé, 
planering och genomförande. Slöjdlärarseminariets undersökning65 visade att planering är en 
process som sker under arbetets gång och att det kan vara svårt att skilja delarna åt. Detta 
tycker jag är en bra beskrivning på slöjdprocessen. Dessutom anser jag att resultatet blir bäst 
om man som lärare uppmuntrar eleverna att vara delaktig i arbetet från idé till färdig produkt. 
Förhoppningen med att eleven är delaktig i arbetet från början till slut är att han eller hon lär 
sig nya saker som utvecklar eleven och kommer till nytta under kommande 
planeringstillfällen. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
I detta arbete har jag undersökt elevers erfarenheter av planering i slöjden och hur de planerar 
sina arbeten. För att öka mina kunskaper om detta intervjuade jag lärare och elever. Vid 
fortsatt forskning skulle det vara intressant att samtala med elever om planering under en 
längre tidsperiod, på detta sätt kunde samtalen ske i samband med att eleverna planerar 
slöjdarbeten. Som färdig textillärare kommer jag ha möjligheten att prova på olika metoder 
för planering och samtidigt kunna utvärdera dessa tillsammans med mina framtida elever. 
 
 

                                                           
65 Slöjdlärarseminariet, (1971) 
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Bilagor 
 
Intervjuguide - lärare 
 
 
• Hur planerar du din undervisning?  
 
 
• Vilka möjligheter har elever i din undervisning att förverkliga sina idéer och planera dem? 
 
 
• Hur upplever du elevers syn på planering? 
 
 
• På vilket sätt upplever du att elever har svårt eller lätt att se sin idé i de textila material och 

tekniker som finns i slöjden?  
 
 
• Vilka förmågor anser du att elever utvecklar genom att planera sina arbeten i slöjden? 
 
 
• Hur går du tillväga för att uppmuntra eleverna att planera utifrån den idé som de fått? Är 

det lätt/svårt att motivera dem? På vilket sätt? 
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Intervjuguide - elever 
 
 
• Vilka möjligheter har du att påverka innehållet i undervisningen? (terminsvis, 

arbetsområde, arbetsuppgift)? 
 
 
• Hur går du tillväga när du har fått en idé/kommit på vad du vill göra i slöjden? 
 
 
• Vad är det lätta eller svåra under själva planeringen, när du har fått en idé om vad du vill 

arbeta med i slöjden? 
 
 
• Tycker du att du har tillräckliga kunskaper om tekniker och material för att kunna planera 

arbeten i slöjden? Varför/varför inte? 
 
 
• Vad tycker du att du lär dig genom att själv planera dina arbeten i slöjden?  
 
 
• På vilket sätt är planeringen viktig eller oviktig för det fortsatta arbetet? 
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