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Sammandrag 
Syftet med mitt arbete är att få inblick i hur slöjdlärare arbetar med den Lokala 
pedagogiska planeringen (LPP) och vilken funktion den fyller. Studiens fokus ligger i hur 
slöjdlärana använder den lokala pedagogiska planeringen under lektioner och hur de 
arbetar fram den. För att få svar på mina frågeställningar genomförde jag intervjuer 
med slöjdlärare. 
 
Mitt resultat visar att slöjdlärana inte får mycket tid till att skriva sin LPP vilket leder 
till att de ofta får sitta hemma på sin fritid och skriva. De anser att den är ett bra stöd 
för dem själva och även för eleverna under lektionerna. Undersökningen visar även 
att lärarna har nytta av den lokala pedagogiska planeringen, som de menar är ett 
uppdrag som påförts dem ”uppifrån”. Genom undersökningen har jag fått större 
förståelse för vilken nytta den lokala pedagogiska planeringen kan ha för lärare och 
elever i undervisningen. 
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Jag vill börja med att tacka min handledare Barbro Holmgren för bra stöd och 
handledning. Jag vill även tacka slöjdlärana som ställde upp på min undersökning 
trots att de inte hade tid. Även ett tack till de slöjdlärare som kunde hoppa in med 
kort varsel. Till sist vill jag tacka min familj som har stöttat mig under detta arbete. 
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I. INLEDNING 
Jag läser nu min sista termin på Grundskolelärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Under mina studieår har jag läst många estetiska ämnen med fokus på barnkultur och 
skapande och hösten 2012 läste jag även slöjd, vilket alltid har intresserat mig. Under 
min sista praktik fick jag prova på att göra Lokala pedagogiska planeringar (LPP) i ämnet 
svenska, vilket jag tyckte var svårt. Eftersom jag då även deltog som lärarstuderande 
på slöjdlektioner, började jag prata med slöjdläraren om LPP, vilket ledde fram till 
intresset att få inblick i hur de LPP i ämnet slöjd kunde se ut.  
 
Hösten 2008 kom det nya riktlinjer som innebär att lärarna ska skriva lokala 
pedagogiska planeringar. Planeringarna ska vara ett stöd för de skriftliga omdömena 
och syftet är även att de nationella målen ska bli tydligare skriver Karlsson och 
Wilhelmsson i Inledningen till Pedagogisk planering- en dokumenationspraktik för demokratiska 
och självreglerande elever. 1 Idag (2013) väljer ofta lärare att tala om detta uppdrag som 
enbart pedagogiska planeringar och inte lokala pedagogiska planeringar. I min undersökning 
väljer jag att använda mig av begreppet Lokal pedagogisk planering (LPP) och att 
undersöka på vilken funktion den lokala pedagogiska planeringen har i ämnet slöjd. 
Med funktion menar jag framför allt hur den används i undervisningen och hur 
eleverna involveras i den. Jag vill även undersöka hur slöjdlärare väljer att utforma en 
LPP i ämnet slöjd samt om det är ett arbete som görs tillsammans med andra 
slöjdlärare eller om det är ett enskilt arbete. 
 
Jag hoppas att med denna undersökning få djupare kunskap och inblick i hur den 
lokala pedagogiska planeringen fungerar i skolan och hur den kan vara utformad för 
att vara ett stöd för mig som lärare, för eleverna och för hela skolans verksamhet.  

 
I.1Disposition 
Uppsatsen kommer att börja med en inledning och bakgrund till undersökningen.  
Därefter preciseras syftet och de frågeställningar undersökningen vill ha besvarade. 
Sedan kommer metoddelen och tidigare forskning, uppsatsen avslutas därefter med 
presentation av undersökningens resultat samt diskussion. 

                                                           
1 Wilhelmsson, A. & Karlsson, A. (2010) Lokal pedagogisk planering – en dokumentationspraktik för 
demokratiska och självreglerande elever. Högskolan Väst: Institutionen för individ och samhälle 
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I.2 Bakgrund 
 
Som bakgrund till min studie, att se vilken funktion Lokal pedagogisk planering har för 
arbetet i ämnet slöjd, ges först en genomgång av skolans historia med fokus på 
slöjdämnets framväxt, därefter läggs fokus på hur slöjdämnet lyfts fram i läroplan och 
kursplan. Förklaring till och genomgång av LPP följer därefter.  

 
I.2.1 Slöjdämnets framväxt 
1875 startade den förmögna affärsmannen August Abrahamson (1817-1898) ett 
slöjdlärarseminarium på egendomen Nääs mitt emellan Göteborg och Alingsås. 
Abrahamsons verksamhet togs över av hans systerson Otto Salomon (1849 – 1907). 
Salomon fortsatte att leda verksamheten och han utformade under 1880- talet det så 
kallade Näässystemet. 2 
 
Salomon kritiserade ”mångslöjderitet” och ansåg att i uppfostringsändamål var 
träslöjden den lämpligaste slöjdarten. 3 Salomon hade som utgångspunkt för 
husbehovsslöjdens arbetesdetaljer som skulle passa pojkar med olika förskunskaper. 
Utefter dessa principer byggde han sedan upp en serie övningar, som täljning, 
sågning, sinkning, hyvling, gradning och så vidare. Nu hade Salomon skapat en form 
av slöjd, som kunde användas i vilken skola som hels med vilken lärare som helst. 4  
 
Nääs slöjdskola kom att bli en förebild av ordnandet av slöjdundervissningen som 
började i Stockholm och sedan även på andra ställen i Sverige. Medan pojkarna fick 
lära sig om snickeri och metall, fick flickorna undervisning främst i linnesömnad, 
klädsömnad och stickning. Flickorna fick även lära sig att laga och lappa kläder. Efter 
hand infördes även för flickslöjden ett fast utformat slöjdsystem för 
klassundervisning. Detta var ”med noggranna kursplaner och modellserier för 
stickning, linnesömnad, lappning, stoppning, märkning, mönsterritning och 
klädsömnad.” 5  Pojkarna fick även metall- och pappslöjd.  
 
Riksdagen meddelade första gången år 1877 att resurs för undervisning i träslöjd till 
folkskolan fanns. Slöjdens ställning i skolan var länge en kontroversiell fråga. 
Folkskolan ansåg att det som var viktigt var att förmedla bokliga kunskaper. 6 
Gosslöjden infördes som ämne i den svenska folkskolan 1877. Den fick då ett 
stadsbidrag på 75 kr/år medan flickslöjden fick vänta till år 1896 då även den fick 
bidrag med 30 kr/år. Skillnaden i summorna berodde på att det ofta var 
folkskollärare, både kvinnliga och manliga som undervisade pojkarna, medan de lägre 
utbildade småskollärarinnorna undervisade flickorna. 7 
 
En annan som arbetade med hantverk var Carl Malmsten (1888-1972). Han var 
möbelarkitekt, pedagog och professor. Han startade egna hantverksskolor, 
Capellagården på Öland samt Olofskolan i Stockholm som var en friskola för barn 

                                                           
2 Thorbjörnsson, H. (2008) ”Svensk skolslöjd – en internationell framgång” I: .Borg, K. & Lindström, 
L. (Red) (2008). Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets Förlag s.40 
3 Lindström. L (2008) ”….slöjden såsom medel att uppfostra människor” Borg, K & Lindström L 
(Red) (2008). Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets Förlag, s.34 
4 Ibid (2008) s.34    
5 Ibid (2008) s.34 
6 Ibid (2008) s.33 
7 Borg, K. (2008) ”Slöjd för flickor och slöjd för gossar” Borg, K. & Lindström, L.(Red) (2008). Slöjda 
för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets Förlag s.53 
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och ungdomar. Han hade ett stort engagemang för skolslöjden som medel för att 
utveckla unga människors sinne för form. Malmsten betraktade slöjden som ett 
bildningsmedel liksom hans föregångare:    
 

Människans drift att med händerna undersöka omgivningen genom  

att plocka isär och sätta samman saker visar sig tidigt hos barnen som  

tycker att detta är stimulerande och roligt. 8  

 

Under fyra somrar jobbade Malmsten med fortbildningskurser på Nääs.  
I slöjden sågs i början pojkarna som egna individer och fick arbeta själva medan 
flickorna fick arbeta mycket i grupp.  
 

I.2.3Läroplan och kursplan 
I Läroplanen för Grundskolan, Förskoleklass och Fritidshem 2011 (Lgr 11) innefattar 
slöjdämnet både textilslöjd och träslöjd. Förmågan till eget skapande hör till det som 
eleverna ska tillägna sig. 9 När skolverket här syftar på läroplan är det ett samlat 
begreppet för läroplanen, kursplanen och kunskapskraven, allt för att underlätta 
läsandet.10  
 
I läroplanen står det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett 
personligt ansvar genom att man låter eleverna delta i planeringen och utvärderingen 
av den dagliga verksamheten. 11 Skolan skall även klargöra för elever och föräldrar 
vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer, vilka skyldigheter samt rättigheter 
eleverna och deras vårdnadshavare har. Det är även viktigt att den enskilda skolan är 
tydlig i frågan om mål, arbetsformer och innehåll. Detta för elevernas och 
vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. 
 
I läroplanen står det att ämnet slöjd ska avse att eleverna utvecklar kunskaper i olika 
hantverk och att de får förmåga att arbeta med olika material och utrycksformer. 12 I 
skollagen står det att: 
 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas att den bidrar till personlig utveckling 

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 13 
 
I Skollagen står det också att alla barn ska ha rätt till lika tillgång av undervisning 
oavsett var i landet de bor. 14 Skollagen utfärdar bestämmelse om att utbildning inom 
varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Hur 
likvärdigheten uppnås står i de nationella målen i Lgr 11. En likvärdig utbildning 

                                                           
8 Hartman. P (2008) ”Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn” Borg, K & Lindström L 
(Red) (2008). Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets Förlag s.65 
9 Skolverket.(2011a) 
10 Skolverket.(2011b)  
11 Skolverket.(2011a) 
12 Skolverket(2011a)  
13 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/#K10  
14 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/#K10 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
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innebär inte att den ska se likadan ut, men att resurserna ska fördelas lika. Elever med 
särskilt stöd skall tas i beaktning, därför kan inte utbildningen utformas lika för alla. 15  
 
Enligt läroplanen ska eleverna ges möjliget att vara delaktiga i planeringen. Men 
ansvaret ska inte läggas över på eleverna utan det är läraren som ska ta de slutgiltiga 
besluten. 16 
 

I.2.4 Pedagogisk planering och dokumentation  
Lokal pedagogisk planering, är en planering av undervisning som den enskilde läraren på 
den lokala skolan ofta gör med utgångspunkt i läroplanen. I förordet till Skolverkets 
Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, 
grundsärskola, specialskola och sameskola, står det att Skolverket har en förhoppning att de 
allmänna råden ska kunna stödja lärarna i deras planering.  
 
I artikeln ”Lägg krutet på The big 5”, införd i Lärarnas nyheter,  skriver 
universitetslektor Göran Svanelid att: 
  

Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem 

skrivs en lokal pedagogisk planering? Är det för att synliggöra mitt eget 

tänkande kring undervisningen, för kollegor, för skolledare, för eleverna 

eller deras föräldrar? ”Rätt” svar är: För alla dessa grupper. Betänk till 

exempel att elever med Lgr 11 nu behöver åtta alternativt tolv betyg med 

minst E för gymnasiebehörighet – det kräver begripliga lokala 

pedagogiska planeringar. 17 

 

På Skolverkets nätsida Om lärarens dokumentation står det att lärarna ska göra en 
planering för den egna undervisningen. 18 Den bör kunna användas som en hjälp för 
kommunikationen med elever och vårdnadshavare om vad som är syftet med 
undervisningen och hur man ska nå målen. LPP görs för att läraren ska kunna få 
struktur på undervisningen. De allmänna råden bör följas av skolan, men skolan kan 
naturligtvis göra på ett annat sätt, det viktiga är att kraven i bestämmelserna uppfylls. 
 
I de Allmänna råden för planering och genomförande av undervisningen kan lärare och 
pedagoger få hjälp med hur de ska genomföra och planera sin undervisning utifrån 
läroplaner och kursplaner. 19 Där står även att rektorn bör ge förutsättningar för att 
lärarna ska kunna genomföra en strukturerad undervisning. De allmänna råden tar 
även upp hur lärare ska kunna tillämpa kunskapskraven vid bedömning och 
betygssättning, och därtill även hur rektorn kan stödja en likvärdig betygsättning och 
bedömning i skolan:   

 
Enligt skolförordningen ska eleverna genom strukturerad undervisning 
ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs 
för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen 
för utbildningen.20 

                                                           
15 Skolverket(2011a)  
16 http://www.ur.se/Tema/Sa-forandrades-laroplanerna-2011/Pedagogisk-planering  
17 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5  
18 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-
dokumentation-1.162252  
19 Skolverket.(2011b) 
20 Ibid(2011b) s.11 

http://www.ur.se/Tema/Sa-forandrades-laroplanerna-2011/Pedagogisk-planering
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-dokumentation-1.162252
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-dokumentation-1.162252
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Ann S Philgren, fil dr, forskare och utbildare på Stockholms universitet, skriver i  
artikeln ”Att planera för lärande och utveckling – individuella utvecklingssamtal och 
IUP” i Pedagogisk Bedömning: att dokumentera, bedömaa och utveckla kunskap, att skolan 
främst styrs av den statliga läroplanen och dess kursplaner. Det finns även andra 
dokument som styr delar av verksamheten, två exempel som ges är FN:s 
barnkonvention och arbetsmiljölagstiftningen. När läraren sedan ska planera den 
pedagogiska planeringen i klassrummet aktiveras samtliga målnivåer som är: 

 Statlig nivå: Läroplanen Lgr 11, kursplanen 

 Huvudmannanivå: Skolplanen 

 Skolnivå: Lokal arbetsplan 

 Klassrumsnivå: Lokal pedagogisk planering  
 
Philgren menar att LPP ska vara ett arbetsverktyg för lärarna. 21 Enligt 
skolförordningen ska eleven genom ordnad undervisning ges kontinuerligt stöd av sin 
lärare i den omfattning som behövs satt eleven kan nå målen. 22  
 
Läraren ska vid sin planering av undervisningen skapa förutsättningar för att följa och 
stödja elevernas kunskapsutveckling och fortlöpande ge återkoppling till deras arbete. 

Läraren ska även välja arbetsätt som gör att eleven får möjlighet att utvecklas i 
riktning mot målen i läroplanen. Läraren ska även i sin planering använda sig av 
tidigare utvärderingar för att kunna göra undervisningen bättre. Planeringen av 
undervisningen bör samordnas mellan lärarna till den grad att eleverna inte får för 
mycket att göra samtidigt. 23    
 

I.2.5 Nationell utvärdering av grundskolans slöjd 2003 
Rapporten Nationell utvärdering av grundskolans slöjd gjordes av Peter Hasselskog och 
Marléne Johansson år 2003. Hasselskog är filosofie magister och har en bakgrund 
som grundskollärare 4-9 med inriktningen slöjd och samhällskunskap. Han arbetar 
även som lärarutbildare vid Institutionen för hushållsvetenskap vid Göteborgs 
universitet. 24 Marléne Johansson är filosofi doktor och har tidigare arbetat som 
textillärare i grundskolan. Johansson jobbar även som lärarutbildare vid institutionen 
för hushållsvetenskap. 25 Utvärderingen som Hasselskog och Johansson har skrivit för 
slöjdämnet NU-03, har tagit sin utgångspunkt i kursplanens strävansmål och ser bl.a. 
slöjdeämnets kursplan 2000 i förhållande till Lgr 80. Förr var slöjden uppdelad i två 
ämnen, textilslöjd och trä- och metallslöjd, vilket inte görs i 2000-talets kursplan. 26 
”Istället nämns ´slöjdens olika material´där trä, metall och textil nämns”. 27  
 
Slöjdlärarna i rapportens undersökning ”uppger att de ofta eller alltid planerar sin 
slöjundervisning ensamma”.28 Den planering som ändå genomfördes tillsammans 

                                                           
21 Philgren. A (2011) ”Att planera för lärande och utveckling – individuella utvecklingssamtal och 
IUP.” I: Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma 
och utveckla kunskap. 2:a uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag. s.96-97 
22 Skolverkets (2011b) s.11  
23 Ibid (2011b) s.12 
24 Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Slöjd Stockholm: 
Skolverket 
25 Johansson. & Hasselskog. (2005) s.8  
26 Ibid(2005) s.15 
27 Ibid (2005) s.16 
28 Johnsson & Hasselskog (2005) s.46 
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med någon, var ofta en kollega som hade samma slöjdämne t.ex. textilslöjd, eller att 
läraren i träslöjd endast träffade en som hade träslöjd. Men det var många som inte 
planerade tillsammans med sin kollega i den andra slöjdarten. Flera av lärarna som var 
med i undersökningen upplevde slöjden som ett ämne. 29 Ser det likadant ut även på 
andra skolor, t.ex. den skola där jag gjort min verksamhatsförlagda utbildning?    
 

 
I.3 Syfte 
 
Undersökningens syfte är att få inblick i om, och i så fall hur, lokala pedagogiska 
planeringar har någon funktion för ämnet slöjd och lärarens perspektiv i fokus. 

 
I.3.1Frågeställningar 

 Vilken funktion fyller den Lokala pedagogiska planeringen för pedagogen? 

 Används LPP i undervisningen och i så fall på vilka sätt och i vilken 
utsträckning? 

 

 
I.4 Metodiska överväganden 
 
Den metod som valdes för att nå syftet och få svar på frågeställningarna var genom 
intervjuer. Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning. Benämningen 
kvalitativ syftar på vilken typ av data man samlar in. Forskaren Göran Dimenäs 
skriver: ” En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från 
det vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt fokus”. 30 Det är viktigt att vid 
planeringen av en kvalitativ undersökning tänka igenom alla faser och vad som 
händer när intervjun är slutförd. Det är betydelsefullt att man får personen som blir 
intervjuad att känna sig viktig och att den får tala till punkt, menar metodteoretikerna 
Henny Olsson och Stefan Sörensen. 31 
 
Eftersom intervjuer är byggda på frågor är det viktigt att den man frågar är villig att 
svara på frågorna. 32 Intervjuaren ska tänka på sitt kroppsspråk och ansiktsrörelser 
eftersom dessa kan göra den intervjuade orolig om de tolkas fel. 33 

 
I.4.1 Forskningsetiska överväganden 
I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lyfts framför allt individskyddskravet fram, 
vilket tydliggörs i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 
 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta 

                                                           
29  Johnsson & Hasselskog (2005) s.46    
30 Dimenäs, J. red.(2007) Lära till lärare Stockholm: Liber AB s.48    
31 Olsson, H & Sörensen, S (2011) Forskningsprocessen Stockholm: Liber AB s.132 
32 Patel, R. & Davidson, B. (2007) Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning Lund: Studentlitteratur. s.69 
33 Ibid (2007). s.71  
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alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas 

påverka deras villighet att delta.34 

 
I informationskravet ska informationen som ges i t.ex. brev vara detaljerad. Forskaren 
ska informera de tillfrågade om den aktuella forskningsuppgiftens ändamål. 
Undersökningens syfte ska förklaras och en beskrivning av hur undersökningen ska 
gå till. Det ska i informationen framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter 
som samlas in inte kommer att användas på och till något annat sätt än till 
undersökning. 35 Det är viktigt att informationen ges i flera steg. 36  
 
 I informationsbrevet som skickades ut till rektorerna och slöjdlärarna stod det att allt 
deltagande var frivilligt och om de när som helst under intervjun ville avbryta, gick det 
bra. Innan jag påbörjade mina intervjuer berättade jag igen vad som stod i brevet. Att 
de fick avbryta när de ville och att allt material skulle behandlas konfidentiellt.    
 
Det andra kravet är samtyckeskravet som kan beskrivas att deltagaren i en undersökning 
själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtyckeskravet kan vara att man 
behöver ett samtycke ifrån föräldrar/vårdnadshavarna om man t.ex. ska intervjua 
någon under 15 år. De som är med i undersökningen kan självständigt bestämma hur 
länge och om det vill delta. Det ska inte bli några negativa följder om de väljer att 
avbryta sitt deltagande. 37I undersökningen som genomfördes gjordes inget utan att ha 
fått det godkänt från först alla berörda rektorer och sedan från slöjdlärarna. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personerna som deltar skall vara 
konfidentiellt och förvaras på ett sätt att ingen annan kan få tag på det. 
Personuppgifter får inte lämnas till utomstående. Inget som är etiskt känsligt får 
lämnas ut. Vad som är etiskt känsligt kan variera från samhälle till samhälle. Man ska 
se till att inte nämna i vilken stad intervjuerna är gjorda och vad personerna heter. 38  
I undersökningen namnges ingen informant, inte heller den plats där undersökningen 
gjordes.  
 
Det sista kravet som är nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast 
får användas till undersökningens syfte. Insamlade uppgifter för forskningsändamålet 
får inte lånas ut eller användas i kommersiellt bruk. 39  

 
1.4.2 Urval och genomförande  
Både textillärare och träslöjdslärare tillfrågades om deltagande i undersökningen. 
Först tillfrågades dock rektorerna på de olika skolorna om möjligheten fanns att få 
intervjua slöjdlärana. När rektorerna hade godkänt detta tillfrågades slöjdlärarna 
(Bilaga 1).  
 
Fem slöjdlärare i Mellansverige fick förfrågan om att delta i intervjun (Bilaga 2). Två 
svarade ja, de tre övriga har inte svarat på förfrågan. De två som svarade ja, var båda 
textilslöjdlärare. Slöjdlärarna fick höra av sig om en tid som passade när intervjun 

                                                           
34 Vetenskapsrådet.(1990). Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet   
35 Vetenskapsrådet(1990) .s7 
36 Patel & Davidson(2007) s.70 
37 Vetenskapsrådet.(1990) s.9 
38 Ibid .(1990) s.12 
39 Ibid .(1990) s. 14 
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kunde genomföras. Då lärarna har mycket att göra på våren var det svårt att få en tid 
att passa. Alla har inte heller kommit igång med sitt skrivand av pedagogiska 
planeringar vilket gör att alla inte vill ställ upp på intervjuer.  
 
På grund av för få intervjuer i den första kommunen, gick förfrågan även till en 
grannkommun. I den kommunen intervjuades två träslöjdslärare och en textillärare.   
 
Intervjun utformade sig som ett samtal. Intervjun skedde i slöjdläranas slöjdsalar, 
detta för att de skulle känna sig trygga. Rummet där intervjuer ska genomföras har 
betydelse, det är viktigt att det är ett lugnt och ostört rum.40 
Genom intervjufrågor är syftet att kunna nå kunskap om den personen man 
intervjuar och om personens värld, och det är viktigt att tänka igenom alla faser i en 
intervju. 41 I samtalet som skedde fanns det färdiga frågor, men det tillkom även 
följdfrågor till de intervjuade för att de skulle kunna utveckla vissa av sina svar.  
 
Intervjuerna spelades in på en inspelningsbar mobiltelefon, intervjuerna kommer inte 
att nyttjas i något annat sammahang än för denna undersökning. 42 Materialet gicks 
sedan igenom och transkriberades 

 
I.4.3 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av en undersökning menar Patel & Davidson att vi måste veta 
”att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta om vi har god validitet. 
Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god 
reliabilitet”. 43 
 
För att undersökningen skulle ha god validitet och reliabilitet valde jag en metodform 
som gav mig djupare insikt i slöjdlärarnas upplevelse och arbete än vad en kvantitativ 
metod, t ex undersöka detta genom enkäter, skulle gett. Jag valde även att spela in 
intervjuerna vilket gav mig möjlighet att under transkriberingen gå tillbaka till det 
inspelade materialet och lyssna flera gånger för att på så sätt få med så tydlig och riktig 
fakta som möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Olsson & Sörensen(2011) s.132 
41 Ibid (2011) s.132 
42 Vetenskapsrådet.(1990) s.14 
43 Patel & Davidson (2007) s.98 
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I.5 Tidigare forskning 
Den forskningsöversikt som ges som underlag till undersökningen behandlar 
forskning om pedagogisk planering och forskning i ämnet slöjd. Under denna rubrik 
ligger även undersökningar som gjorts inom ramen för examensarbeten. 
 

I.5.1 Pedagogisk planering 
Anna Wilhelmsson och Annika Karlsson (2010)har skrivit examensarbetet Lokal 
pedagogisk planering – en dokumentationspraktik för demokratiska och själv reglerande elever. De 
skriver att 2008 kom det nya riktlinjer för skolan som innebär att lärarna ska skriva 
LPP. Detta dokument ska ligga till grund för omdömena. Syftet med LPP är att 
tydligare synliggöra de nationella målen. 44 Wilhelmsson och Karlssons undersökning 
visar att lärarna blir styrda att följa den lokal pedagogiska planeringen för att se till att 
eleverna uppnår målen. 45 De menar att pedagogiken blir synlig för eleverna då den på 
ett konkret sätt ger anvisningar från läraren av vad som eleven förväntas uppnå under 
lektion. 46  
 
Wilhelmsson och Karlsson skriver i sin undersökning att när lärarna skriver sina 
lokala pedagogiska planeringar kan de välja ut den typ av kunskap och lärande som 
gynnar samhället. 47  

 

Lärarna blir också styrda av att följa LPP:n och se till att eleverna når 

målen. Den synliga pedagogiken blir tydlig för eleverna, då den är 

korrekt och innehåller tydliga anvisningar från lärarna, om vad som 

förväntas av eleverna.48 

 
Åsa Gustafsson (2010) har skrivit exmensarbetet Ni måste planera! Hur textillärare ser på 
och arbetar med elevens planering. 49 I Gustafssons undersökning intervjuade hon 
slöjdlärare om planering. Hon undrade vilken anledning det fanns för att arbeta med 
elevens planering. Lärarna gav då flera förslag som elevens valfrihet, inflytande och 
ansvar. Lärarna ansåg att det var en del av slöjden att planera sitt arbete. Gustavsson 
visade i sin undersökning att lärarna tyckte det var bra att eleverna fick tänka lite 
själva när de gjorde sin planering. 50  
 
Roger Säljö professor i pedagogisk psykologi som har skrivit Lärande i praktiken ett 
sociokulturellt perspektiv, menar att vi idag lär oss andra saker än förr och på helt andra 
villkor.  Vi måste ha med oss något i vårt bagage för att kunna förstå och klara av 
vissa saker. 51 Säljö skriver att: 
 

Kunskaper återskapas och förnyas ständigt i samhället och sådana 

förlopp har varit viktiga delar av samhällets utveckling långt innan vi fick 

formaliserad utbildning och pedagogiskt tillrättalagd utbildning. I en mer 

                                                           
44 Wilhelmsson A & Karlsson A (2010) Lokal pedagogisk planering – en dokumentationspraktik för 
demokratiska och självreglerande elever. Högskolan Väst: Institutionen för individ och samhälle 
45 Ibid (2011) s.30 
46 Ibid (2011)s.30 
47 Karlsson & Wilhelmsson (2010) s.17 
48 Karlsson & Wilhelmsson (2010)s.30 
49 Gustafsson. Å (2010) Ni måste planera! Hur textillärare ser på och arbetar med elevens planering. Umeå: 
Institutionen för estetiska ämnen   
50 Ibid (2010) s.16  
51 Säljö. R (2000)Lärande i praktiken ett sociokulturellt  perspektiv Stockholm: Norstedts s.15 f 
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grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar 

med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.52 

 

 
I.5.2 Forskning om ämnet slöjd 
Ämnet slöjd har funnits länge i skolan (se bakgrund), men det har forskats lite i 
ämnet. Marléne Johansson har jobbat som slöjdlärare och doktorerat inom ämnet (se 
ovan, avsnitt I.2.5 Nationell utvärdering av grundskolans slöjd 2003 där de även 
presenteras). Hon skriver att slöjden har i skolan betraktats som ett praktiskt ämne. 
Detta bidrog till att det kunde uppfattas som att slöjdandet ”bara” satt i händerna till 
skillnad mot vad som utmärkte kunskaper i så kallade teoretiska ämnena. 53 Hon lyfter 
fram John Dewey, filosof och pedagog, vilken ansåg att eleverna i skolan skulle få 
arbeta med praktiska problem som de kunde stöta på i samhället. 54 Johansson skriver 
att metoden som Dewey förespråkade var Learning by doing, att man måste få öva 
praktisk för att lära sig.   
 
En stor del av barnens tid är skoltid. Tiden är uppdelad i schema med lektioner, raster 
och lunch. Johansson tar upp Westlunds (1998) studie där hon skriver att eleverna 
uppfattade tiden i skolan som långsam, men att det gick snabbare när de hade roliga 
lektioner som idrott, slöjd, utflykter och temaarbeten. De andra lektionerna upplevde 
eleverna som långsamma och tråkiga. Det är viktigt att eleverna får ha lektioner där de 
känner lust, såsom i bild, idrott och slöjd. 55 
 
Johanssons avhandling handlar om vad eleverna ägnar sig åt på slöjden och hur de 
själva, lärarna och föräldrarna beskriver slöjden. 56 Hon frågade föräldrarna med 
öppna frågor via en enkät vad de tyckte och tänkte om slöjden. De svarade att jämfört 
med andra ämnen i skolan arbetar man med händerna i slöjden57 och ett fåtal 
föräldrar svarade att de inte samtalar med sina barn om slöjden och de som gjorde det 
pratade om lärare och hur lektionerna var. När föräldrarana diskuterar slöjd med sina 
barn framgår det att de pratar om vad de ska välja för nästa uppgift. 58 Johansson 
skriver att eleverna koncentrerar sig när det arbetar med sitt slöjdarbete i salen, trots 
att det är rörelse i klassrumet och andra lärare och elever promenerar runt.  
 

Peter Hasselskog har skrivit en avhandling som heter Slöjdlärarens förhållningssätt i 
undervisningen (2010). 59  Han skriver att slöjdämnet idag är ett eget obligatoriskt ämne i 
skolan och att slöjden ser olika ut på olika skolor. Undervisningen vilar till stor del på 
lokala tolkningar, vilket visade sig i Nationella utvärderingen av grundskolan -03. 60 I 
Hasselskogs avhandling har han lagt fokus på hur slöjdlärana undervisar. 61 En 
slöjdlärares arbete karakteriseras oftast som ensamt och som ett arbete med många 

                                                           
52 Säljö. R (2000) s.13     
53 Johansson, M. (2002) Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgenisis s.26 
54 Ibid (2002) s.26 
55 Ibid (2002) s.17 
56 Johansson (2002) s.89 
57 Ibid (2002) s.90 
58 Johansson (2002)s.287 f 
59 Hasselskog, P. (2010) Slöjdlärarens förhållningssätt i undervissningen Göteborg: Acta universitatis 
Gothoburgensis 
60 Skolverket (2005a) 
61 Hasselskog (2010) s.11 
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och långa relationer. Det sistnämnda syftar på kontakten med eleverna, där läraren 
ofta får följa samma elever under flera år och se deras utveckling. 62 
 
Många slöjdlärare vet ofta inte hur andra slöjdlärare jobbar, vilket gör att det blir en 
skillnad i hur lärarna undervisar. 63 Hasselskog menar att den sammantagna bilden av 
slöjdlärarna är att de jobbar på olika sätt i sin undervisning och att de prioriterar olika 
i förhållande till slöjdämnets mål i läroplan och kursplan. Detta ger olika syn på 
slöjdämnet och dess undervisning runt om i landet. 64 

 

                                                           
62 Hasselskog (2010) s.12  
63 Ibid (2010) s.12 
64 Ibid (2010) s.13 
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II.  RESULTAT  
Den empiriska undersökningen har analyserats utifrån arbetets frågeställningar och 
det material som intervjuerna gav. De analyskategorier som utkristalliserades 
redovisas under respektive rubrik. Informanterna benämns i undersökningen som 
slöjdlärare 1, 2, 3, 4 och 5. Slöjdlärare 1 och 2 är från samma kommun (kommun 1) 
medan 3, 4 och 5 är från den angränsande kommunen (kommun 2). Utdrag ur 
intervjuerna har kursiverats. 

 
 
II.1 Vilken funktion fyller den lokala pedagogiska planeringen för 
pedagogerna? 

II.1.2 Ett tidskrävande arbete 

Slöjdlärarna menar att den lokala pedagogiska planeringen inte har fungerat bra eftersom 
de inte getts den tid de behöver för att skriva och planera den. Ingen av slöjdlärarna 
har fått någon riktig utbildning i hur man ska skriva den lokala pedagogiska planeringen. 
För sex-sju år sedan gjordes en LPP gemensamt för kommunen.  
 
Slöjdlärare 1: - Det var då tre lärare som fick skriva en[LPP65] till alla olika ämnen. Lärarna 
som skrev de lokala pedagogiska planeringarna hade inte undervisning i alla ämnen som de skrev 
LPP i, vilket gjorde att arbetet fick göras om en del när det kom ut i verksamheten. Slöjdlärarna i 
kommunen fick då litet tid att skriva om dem.  
 
De lärare som då skrev dem hade delat på träslöjd och textilslöjd, trots att det är ett 
gemensamt ämne enligt läroplanen. Ämnena gjordes senare till ett ämne i LPP:  
 
Slöjdlärare 1: - För ca två år sedan fick jag och en annan slöjdlärare sitta och skriva i ca två 
dagar, vi gjorde om den lokala pedagogiska planeringen så att det blev ett slöjdäme. De andra 
lärarna i kommunen fick lämna synpunkter på den men ingen gjorde det.  
 
Slöjdlärare 1 berättar att hon skriver en LPP i månaden på skolans nätverk då rektorn 
önskar det och tycker att det blir enklare med tiden ju mer hon får öva på det.  
 
Slöjdlärare 2: - Den första lokala pedagogiska planeringen jag gjorde gjordes på ett möte med flera 
lärare i olika ämnen. Lärarna kom från olika skolor men från samma kommun. Vi fick titta på 
varandras planeringar och jämföra dem. Just nu sitter jag och gör dem själv, jag skriver på min 
planeringstid, men ibland måste jag sitta på min fritid för att få ihop det.   
 
Slöjdlärare 2 berättar också att på hennes skola har lärarna i de andra ämnena 
utformat de lokala pedagogiska planeringarna likadant när det gäller uppbyggnad och 
vad som står under de olika kolumnerna, detta för att lärare, elever och föräldrarna 
ska ha lättare att tyda dem. Slöjdlärare 3, 4 och 5 talar om att textillärare och 
träslöjdslärare skriver tillsammans på skolan.  
 
Slöjdlärare 3: - Jag arbetar i träslöjden och får utforma mina lokala pedagogiska planeringar 
tillsammans med textilslöjden. Tillsammas tittar vi på styrdokumenten och vad som står på 
skolverkets sida.  
 

                                                           
65 Min anmärkning 
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Alla tre slöjdlärarna i kommun 2 arbetar efter läroplanen och tittar på vad man ska 
göra i det centrala innehållet och syftet med arbetsområdet. Det tar lång tid att skriva 
dem säger slöjdlärare 3, 4 och 5. De får lite planeringstid i skolan för detta arbete, 
men måste för det mesta sitta hemma och skriva klart dem. De menar också att ibland 
skriver de egna pedagogiska planeringar till respektive slöjdämne. 
 
Slöjdlärare 4: - Planeringstiden som är i skolan går ofta åt till annat som betygsättning och 
annan planering.  
Slöjdlärare 5: - Det hinns inte alltid med att skriva den i skolan, det är så mycket annat som 
måste fixas.  

II.1.3 Måluppfyllelse 
Både slöjdlärare 1 och 2 kopplar sina lokala pedagogiska planeringar till de centrala 
målen och läroplanen. Slöjdlärarana menar att de försöker se vilka mål som passar in i 
det arbetsmoment som de ska jobba med. Båda slöjdlärarna funderar på hur man kan 
skriva den lokala pedagogiska planeringen så att det blir tydligt för eleverna vad som 
förväntas av dem.  
 
Slöjdlärare 2: - Jag brukar se vilka centrala mål jag kan ta med från läroplanen och hur jag kan 
anpassa dem till min undervisning 
 
Båda slöjdlärarna i kommun 1 säger att den lokala pedagogiska planeringen blir en 
struktur och planering för hur deras lektioner ska se ut. Att det blir tydligare vilket 
moment som ska göras på vilken lektion eller vad ett specifikt tema ska innehålla. Likt 
de andra slöjdlärana, arbetar även slöjdlärare 4 och 5 efter läroplanen och försöker se 
vilka centrala mål som passar in och hur de kan användas i arbetsmomentet eller 
lektionen.  
 
Slöjdlärare 4: -Jag skriver från Lgr 11 och det centrala innehållet och vilket syfte de 
ska uppnå. Vilka kopplingar till övergripande målen i läroplanen. Sedan skriver jag en 
förklaring av momentet eller arbetsområdet där jag förklarar vad som ska bedömas. 
Även vad som ingår i undervisningen och hur det ska dokumenteras  […] Jag har alltid 
skrivit planeringar så länge jag har jobbat. Jag tycker att det är ett bra sätt att få 
struktur och för eleverna att se vad som gäller. Om man skulle behöva sluta, så skulle jag 
kanske ändå fortsätta då det blir tydligt vad som gäller. 
 
Även slöjdlärare 5 har alltid skrivit planering och arbetat utifrån dem på sina lektioner. 
Han anser att det är bra att ha en planering för det blir klart och tydligt vad eleverna 
ska göra. Med LPP:n blir även tydligt för slöjdlärare 3 vad som ska göras på 
lektionerna, planeringen finns där som ett stöd för läraren och eleven. 

II.1.4 För vem? 

Både slöjdlärare 1 och 2 säger att det är svårt att veta vem man skriver för och det är 
rektorn som har bestämt att bl.a. lärare 3 skall skriva en planering.  
 
Slöjdlärare 1: -Det är svårt att veta vem vi ska skriva till, är det för oss? Ska den passa till alla 
klasser? .  
Slöjdlärare 2: - Det kommer uppifrån att den lokala pedagogiska planeringen ska skrivas. 
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Det finns en nätsida som kommunen använder där ska planeringarna publiceras så att 
de andra lärarna och föräldrarna kan gå ut och titta på dem och se hur planeringen ser 
ut. Slöjdlärare 2 talar om att hon inte gått igenom den lokala pedagogiska planeringen 
med klasserna än, men att hennes tanke är att göra det. 
  
Slöjdlärare 2: -Jag har inte börjat publicera min än.  [ …] Först måste jag göra det lokala 
pedagogiska planeringarana enklare och anpassa dem till eleverna, det får inte vara för mycket text 
och det måste framgå tydligt vad som förväntats av eleverna. 
 
Slöjdlärare 1 har publicerat planeringarna, vilket hon tyckte var jobbigt i början, 
speciellt att lägga upp en planering i månaden när ingen av lärarna fått veta hur 
dataprogrammet fungerade. Båda lärare 3 och 4 lägger ut planeringen varje vecka på 
skolans nätverk i veckobrevet, vilket tillgängliggör planering för föräldrarna 
 
Slöjdare 4: - Men föräldrarna orkar inte läsa den långa texten. Det är en planering till varje 
ämne. 
 
Slöjdlärare 3 hänvisar i sin lokala pedagogiska planering till läroplanen och 
styrdokumenten. Han lägger sedan ut dem på kommunens lokala nätverk som även 
föräldrarna har tillgång till så att de ska kunna gå ut och titta på vad eleverna gör. 
  

Slöjdlärare 3: - Tyvärr är det inte många föräldrar som tittar på planeringen då de tycker att 

sidan är för komplicerad.  
 
Även slöjdlärare 4 poängterar att föräldrarna tycker att det är svårt och att det är för 
mycket text på skolans nätverkssida. 
 
 

II.2 Används Lokal pedagogisk planering i undervisningen och i så 
fall på vilket sätt och i vilken utsträckning?  

II.2.1 Lektioner  

Slöjdlärare 1 och 2 berättar att de skriver den pedagogiska planeringen för sig själva 
än så länge. Slöjdlärare 2 säger att hon försöker gå igenom planeringen före varje 
lektion eller område som eleverna jobbar med. Båda slöjdlärarana menar att det kan 
vara svårt att följa den strikt på lektionerna.  
 

Slöjdlärare 1: - Men när de jobbar med klädsömnad i 6:an har jag gjort lite text och visat, varför 
ska man ha klädsömnad? Hur är ett plagg uppbyggt? […]-Jag följer den inte jättestrikt på 
lektionerna. Märker jag att det inte passar eller eleverna vill göra det på ett annat vis får man 
anpassa. Det är svårt att hålla den strikt när alla klasser och elever ser olika ut. Eftersom alla 
klasser ser olika ut får man anpassa, förenkla eller ta bort något.  
 
Till skillnad från slöjdlärare 1 och 2, delar slöjdlärare 3, 4 och 5 ut sina pedagogiska 
planeringar till eleverna inför varje lektion eller nytt arbetsmoment. 
 

Slöjdlärare 3: -Den lokala pedagogiska planeringen är bra. Då vet eleverna vad som 
gäller och vad som blir bedömt. Eleverna får en tydlig bild innan jobbet och de förstår 
vilka moment som de ska lägga mer tyngd på. Mina elever får en egen pedagogisk 
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planering att titta på i början på varje lektion, den ligger sedan i klassrummet så att de 
kan gå tillbaks och titta på den. 
 
Slöjdlärare 4 säger att det kreativa skapandet är viktigt i slöjden och att pedagogiska 
planeringar inte får ta bort det kreativa skapnadet i klassrummet. Planeringarna ska 
styra eleverna in på rätt väg, men inte styra dem hur de ska arbeta. Eleverna tycker att 
det är jobbigt att läsa de pedagogiska planeringarna. Slöjdlärare 4 och 5 säger att förr 
jobbade eleverna bättre på lektionerna när de inte behövde lägga så mycket fokus på 
planeringarna.  
 
Slöjdlärare 4: - Nu orkar de inte med att läsa planeringar, när de säger att de är klara frågar jag 
om de har läst alla punkterna i planering och får till svar att eleverna ibland inte har gjort det.  
 
Slöjdlärare 5 berättar att han låter eleverna frångå den pedagogiska planeringen så 
länge de kan hålla sig till målen och det centrala innehållet.  
 
Slöjdlärare 5: - Det får gå olika vägar för att nå målen. 
 

II.2.2 Visioner 

Den lokala pedagogiska planeringen fungerar för tillfället som ett planeringesunderlag 
och ett stöd för både slöjdlärare 1 och 2. Ingen av dem använder den i klassrummet 
än.  
 
Slöjdlärare 2: - I framtiden vill jag att eleverna ska kunna se vad som förväntas av dem, genom 
den lokala pedagogiska planeringen. [ …]Den fungerar som ett stöd för mig själv och eleverna men 
även vid utvecklingssamtal är den bra att ha. Till år 6 vill jag att eleverna ska kunna se vilket 
betygssteg det hamnat på, men då måste de få se den lokala pedagogiska planeringen. 
 
Slöjdlärare 1 säger att just nu gör hon planeringarna själv, men att hon gärna skulle 
göra den tillsammans med någon lärare med den andra slöjdarten, till exempel ett 
temaarbete. Slöjdlärare 4 vill kunna skriva pedagogiska planeringar lite enklare, kanske 
korta ner dem, men hon säger att då finns risken att viktiga mål försvinner. Hon 
berättar att eleverna har en egen planering och att de får en bedömningsmatris att 
fylla i för att själva se hur det har gått. Även läraren gör en bedömning av varje elev 
vilket gör att hon sedan kan jämföra dem. Men hennes mål är att eleverna ska kunna 
ta hjälp av sina klasskompisar vid bedömning och att de ska kunna hjälpa varandra på 
lektionerna med olika arbetsmoment som exempelvis stickning. Om en elev kan, ska 
den kunna visa sin klasskompis hur man gör.  
 

 
II.2.3 Slutsats 
Utifrån de svar som intervjuerna gav kan följande slutsatser dras: 

 Den lokala pedagogiska planeringens funktion är enligt de intervjuade lärarna dels 
att ge sig själva och dels eleverna ett stöd och en struktur på lektionerna. 

 Undersökningen visar också att de kan informera föräldrarna om vad som 
händer på slöjdlektionerna. 

 
Den lokala pedagogiska planeringen är ett stöd för alla slöjdlärare. Det är ett bra stöd att 
använda i undervisningen. Slöjdlärarna skulle vilja göra den tydligare för eleverna och 
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kanske kunna korta ner den, om det är möjligt utan att viktig information och fakta 
går förlorat. Genom att frågeställningarna besvarats anser jag att syftet med 
undersökningen nåtts. 
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III. DISKUSSION 
Att få möjlighet att undersöka hur den lokala pedagogiska planeringen ser ut i 
slöjdämnet och hur den utformats och använts i verksamheten har varit intressant 
och lärorikt. I läroplanen står det: 
 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med 

hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 66 
  

 
III. 1 Resultatdiskussion 
 
III.1.2 Vilken funktion fyller den lokala pedagogiska planeringen för 
pedagogen? 
I läroplanen framgår det att lärarna ska få tid till att göra sin planering. Rektorn bör se 
till att förutsättningarna finns för att lärarna ska kunna genomföra sin planering. 67 Av 
de som deltog i intervjuerna framgick det att det kunde vara svårt att hitta tiden att 
göra planeringar. Slöjdlärare 1 och 2 säger båda att de hade behövt mer tid till 
planeringen och att planeringen blir mer en struktur för hur de själva ska bedriva 
undervisningen. 5 stycken lärare blev intervjuade, de flesta av dem berättade att de får 
sitta på sin planeringstid men även göra planering hemma. Ibland gjorde de 
planeringen tillsammans med någon, men detta skedde inte ofta. Detta berodde på 
om det var ett arbetsmoment eller ett arbetsområde som ingick i båda slöjdämnena. 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att slöjdlärarna ofta eller 
alltid gjorde sin planering ensamma och att om de gjorde en planering tillsammans, 
var det ofta tillsammans med någon som hade samma slöjdämne. 68 Jag tror att om 
lärarna fick mer tid att sätta sig in i hur planeringen kan skrivas, samt att de får stöd 
från varandra och skolan skulle det gå bättre. Slöjdlärare 1 berättar att hon skriver nu 
en LPP i månaden på skolans nätverk och att hon kopplar sin planering till målen och 
styrdokumenten. Enligt skolförordningen ska eleverna ges en strukturerad 
undervisning genom att ges kontinuerlig och aktivt lärarstöd, i en omfattning som 
behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. 69 Planeringarna som lärarna skriver tror 
jag kan återanvändas till andra klasser och lektioner, men de kommer nog alltid att få 
skriva nya för att anpassa för individer och klasser.  
 
Även slöjdlärare 2 säger att hon brukar tänka på vilka centrala mål hon kan ta med i 
sitt arbete. Hon brukar skriva utifrån vilket arbetsområde som hon har. Pihlgren 
(2011) menar att LPP ska fungera som ett arbetsverktyg för lärarna. 70 Slöjdlärare 3, 4 
och 5 skriver sin planering och lägger upp dem på skolans nätverk. Wilhelmson och 
Karlsson (2011) skriver i sin undersökning att lärarna blir styrda att följa den lokala 
pedagogiska planeringen för att se till att eleverna lyckas uppnå sina mål. 71 Alla 
slöjdlärarna försöker hitta vad i läroplanen och det centrala innehållet som passar in i 
deras lokala pedagogiska planering och arbetsmoment. I skollagen står det att alla 

                                                           
66 Skolverket (2011a) 
67 Skolverket (2011b)  
68 Johansson & Hasselskog (2005) s.46 
69 Skolverket (2011b) 
70 Philgren.(2011) s.96 
71 Karlsson & Wilhelmsson(2011) s.30 
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barn ska ha rätt till likavärdig undervisning oavsett var någonstans i landet man bor. 72 
Lärarna jag intervjuade jobbar alla utifrån samma läroplan och centrala mål, men 
utifrån deras egna tolkningar kan måluppfyllelsen bli olika. I Hasselskogs (2010) 
avhandling framgick det att många slöjdlärare inte vet hur andra slöjdlärare jobbar. 73  
Jag tror att detta i sin tur kan bidra till att många undervisar på olika sätt. 
 
Både slöjdlärare 1 och 2 tycker att det är svårt att veta vem som ska läsa den 
pedagogiska planeringen. Slöjdlärare 2 säger att hon inte visar den för eleverna än 
men att hon vill göra det snart. Planeringen ger en struktur för henne, det syns tydligt 
vad som ska göras. Från den nationella undersökningen av grundskolan 2003 
framgick det att slöjdlärarna ofta gjorde sina planeringar ensamma och om de gjorde 
planeringen tillsammans med någon var det med en kollega i samma arbetsområde. 74  
 
I artikeln” Lägg krutet på The big 5” (2011) skriver Göran Svanelid att lärarna måste 
fundera på vem de skriver till - är det andra lärare, föräldrar eller till eleverna? 75 Det 
framkom även att det skulle behövas en individuell planering för varje klass, då alla 
klasserna ser olika ut och eleverna har olika behov, vilket gör att man inte kan följa 
planeringen strikt. Alla lärarna berättade att det var svårt att veta vem men skrev till, 
var det till eleverna eller till läraren själv. Det framkom att alla tyckte att planeringen 
var ett bra stöd. Föräldrarna ska ha tillgång till planeringen som det flest av lärarna 
lade ut på skolans nätverk, men då föräldrarna får en i varje ämne så ofta som varje 
vecka orkar de inte ta del av planeringen.  
 
Slöjdlärare 4 och 5 säger att de alltid har skrivit planeringar för att kunna få bättre 
struktur. För slöjdlärarna i kommun 2 var det klart för vilka de skrev för och att 
föräldrarna skulle få tillgång och läsa dem. Alla slöjdlärarna tyckte dock att det ger en 
tydlig struktur för läraren vad som skall göras. Lärarna ska vid sin planering av 
undervisningen ge förutsättningar för att följa och stödja elevens kunskapsutveckling. 
Lärarna ska även kunna ge fortlöpande återkopplingar till elevernas arbete. 76  På 
skolverkets sida Om lärarens dokumentation står det att den bör användas som ett 
hjälpmedel för att kunna kommunicera med eleverna och vårdnadshavare om vad 
syftet med undervisningen är, och hur eleven ska kunna nå målen. 77  
 

III.2 Används LPP i undervisningen och i så fall på vilka sätt 
och i vilken utsträckning? 
Alla lärarna använder den Lokala pedagogiska planeringen på lektionerna men på olika 
sätt. Slöjdlärare 2 hade genomgångar inför varje lektion eller område där hon gick 
igenom vad som skulle göras. Man måste kunna anpassa planeringen efter eleverna 
och vad som händer på lektionen, alla klasser och lektioner ser olika ut.  Lärarna ska 
vid sin planering kunna använda sig av tidigare utvärderingar för att kunna göra 
lektionerna bättre. 78 Arbetet med den lokala pedagogiska planeringen är fortlöpnade 
och både slöjdlärare 1 och 2 hoppas kunna börja använda dem på lektionerna och 

                                                           
72 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/#K10  
73 Hasselskog (2010) s.12 
74 Johansson. & Hasselskog (2005)  
75 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5  
76 Skolverket (2011b) s.12 
77 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-
dokumentation-1.162252  
78 Skolverket (2011b) s.12 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-dokumentation-1.162252
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/stodmaterial/om-larares-dokumentation-1.162252
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utvärdera snart. Lärare 3, 4 och 5 använder sina LPP på lektionerna och eleverna får 
tillgång till dem. Slöjdlärare 3 säger att den är bra för då vet eleverna vad som gäller 
och de vet vad som blir bedömt. Då är det bra att alla lärarna antingen visar eleverna 
eller har som mål att kunna vissa dem en LPP. Det behövs att lärarna är tydliga på 
lektionerna med vilka mål som måste uppnå för att eleverna ska kunna nu 
kunskapskraven. Slöjdlärare 4 och 5 berättade att eleverna jobbade bättre förr. Jag 
funderar på om detta kan bero på att eleverna tänkte att slöjden skulle vara ett roligt 
ämne och att man inte skulle behöva läsa under slöjdlektionen eller att eleverna har 
för mycket planeringar och dokument att läsa utöver undervisning att det inte orkar 
med allt.  
 
Både slöjdlärare 1 och 2 vill att eleverna ska kunna få ta del av den lokala pedagogiska 
planeringen, slöjdlärare 1 hoppas att det ska fungera till hösten. Hon vill även skriva 
tillsammans med någon, till exempel göra ett gemensamt tema med träslöjden för att 
kunna integrera ämnena. Slöjdlärare 2 vill att den Lokala pedagogiska planeringen ska 
kunna fungera som ett dokument att ta med på utvecklingssamtal och betygssamtal. 
Hon berättar att den fungerar som ett planeringsunderlag just nu men i framtiden ska 
eleverna kunna se vad som förväntas av dem. Jag tror att det är viktigt att eleverna får 
tillgång till planeringarna för att lättare kunna förstå vad det är som förväntas av dem. 
Slöjdlärare 1 säger att hon skulle vilja jobba tillsammans med träslöjden. Jag tror att 
det är ett bra sätt att få alla elever att aktivera sig i både textil och trä. 
 
Slöjdlärare 4 säger att hon skulle vilja kortar ner LPP:n så att det blir enklare för 
eleverna att läsa den. Det finns en problematik i att försöka göra LPP:n lättare och det 
är att viktiga centrala mål råkas plockas bort, det kan vara svårt att bestämma vad som 
ska vara det viktigaste att ta med och vad som kan plockas bort. Philgren (2011) säger 
att den lokala pedagogiska planeringen ska vara ett arbetsverktyg för lärarna. 79  Detta 
framgår på flera ställen i intervjuerna men även i frågan om lärarnas visioner, d.v.s. att 
de vill kunna utveckla sin lokala pedagogiska planering så att eleverna ska kunna få ut 
så mycket som möjligt av den. Även om bara några av lärarna jobbade med den lokala 
pedagogiska planeringen tillsammans med eleverna så ville alla utveckla den så att 
eleverna fick bättre tillgång till den.  När jag frågade dem om deras visioner syntes det 
tydligt att de hade kommit olika långt i kommunerna, kommun 2 publicerar sin och 
ger den till eleverna medan kommun 1 inte har börjat än.  
 

 
III. 3 Metoddiskussion  
Då det inte blev så många som var med i undersökningen kan det inte dras några 
generella slutsatser av den. Många lärare inte hade tid, då det är för mycket i skolan 
som händer, vilket är förståligt på våren. Jag fick då vända mig till en annan kommun 
där jag fick intervjua ytterligare tre lärare.  
 
Jag anser att jag fick svar på mina frågor genom min metod, men jag kan se en del 
svårigheter i den. Metoden som jag valde för min undersökning var intervju. Jag 
hoppades att genom samtal med lärarna få svar på mina följdfrågor som jag fick ställa 
så att de kunde utveckla sina svar. Genom att ställa frågor kan man få kunskap om 
personen man intervjuar och hur den ser på sin undervisning. 80  Då många av de 
tillfrågade inte hade tid att ställa upp på intervjuer, hade ett alternativ varit att göra 

                                                           
79 Philgren (2011) s.96-97 
80 Olsson & Sörensen (2011)s.132 
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enkäter. Det kanske hade gett mig ett större underlag till min undersökning men inte 
gett lika utvecklade svar.  
 
Jag valde att träffa lärarna i deras slöjdsalar där de känner sig trygga, rummet där 
intervjun genomförs har betydelse. 81 När jag genomförde intervjuerna hade jag 
färdiga frågor, men jag upptäckte att jag fick ställa följdfrågor till alla. Jag kunde dock 
genomföra mina intervjuer på ett likanade sätt till alla slöjdlärare.  
 
För att validiteten och reliabiliteten i min undersökning skall vara relevant, menar jag 
att jag fick med det som jag ville undersöka i intervjuerna. Jag valde även att spela in 
dem, vilket jag gör att jag kan gå tillbaka och lyssna på dessa om jag behöver. Jag 
tittade även över mina frågor för att se att jag fick med det som jag ville och att jag 
inte fick med information som var irrelevant för min undersökning. 

 
III.4 Avslutning 
Undersökningen visar hur slöjdlärarna ser på syftet med planeringen och hur de 
använder den. Undersökning ledde till en större förståelse för vilken tid det tar att 
skriva LPP men också vilket bra stöd den är i klassrummet. Jag har även lärt mig att 
eleverna har nytta av Lokal pedagogisk planering när de får använda planeringen på 
lektionerna.  
 
Då det inte finns mycket forskning inom området planering i slöjdämnet skulle det 
var bra att vidareutveckla och forska vidare inom detta område. Då planering se ut på 
olika sätt i skolans ämnen, skulle det vara intressant att observera hur planeringarna 
används på lektionerna och hur lärarna och eleverna tycker att det fungerar. En bra 
idé för fortsatt forskning är att titta vidare på hur eleverna tycker att planeringen 
fungerar, om de själva känner att de aktivt får vara med och påverka och skapa sin 
skolgång. 

 

                                                           
81 Ibid (2011)s.132  
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Bilaga 1  Informationsbrev 
 

 
 

Hej! 

Jag heter Miriam Dahlin Klein och läser till lärare på Högskolan Dalarna. Jag har 

precis påbörjat mitt examensarbete som handlar om hur den lokala pedagogiska 

planeringen används i slöjdverksamheten. 

Jag vore tacksam om du har möjlighet att besvara några frågor genom en intervju. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Varken du eller skolan kommer att 

namnges i redovisningen av uppgiften och de som läser arbetet kommer inte att 

kunna identifiera de som deltagit i undersökningen. Samtalet behöver spelas in för att 

materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart 

examensarbetet är godkänt.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

Jag hoppas att vi kan ha kontakt vi mail eller telefon så att jag kan boka in en tid för 

intervju senast 6/5 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig!  

Med vänlig hälsning  

Miriam Dahlin Klein            Handledare: Barbro Holmgren 

VXXXXXX@XXX.se  Tel: XXX-XX XX XX               

Tel.: XXX – XX XX XX  

Genom att skriva din namnteckning nedan anger du ditt deltagande i 

undersökningen.  

Skicka detta dokument till ovanstående mailadress. 

 

Namnteckning  Namnförtydligande mailadress/telefonnummer 

mailto:VXXXXXX@XXX.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

 Hur arbetade ni fram den pedagogiska planeringen? 

 

 När gjordes den? 

 

 Kom det uppifrån eller kom det från er? 

 

 Vilket syfte fyller den lokala pedagogiska planeringen anser du? 

 

 Hur gick det? 

 

 

 Följer du den? 

 

 Om ja varför? 

 

 

 Om nej varför inte? 

 

 

 Har du frångått den pedagogiska planeringen? 

 

 Hur arbetar ni med den idag? 

 

 

 Vad är din ambition med den lokala pedagogiska planeringen? 

 


