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Sammanfattning:
Syftet med mitt arbete var att undersöka hur textillärare ser på och arbetar med
elevens planering i grundskolan. Jag valde ämnet för att kursplanen för slöjd
betonar planering upprepade gånger. Jag ville förstå vad planering innebär samt
undersöka hur man rent praktiskt kan arbeta med det som lärare. Jag har
genomfört kvalitativa intervjuer med fyra textillärare i Västerbotten och har
bedrivit omfattande litteraturstudier som jag ställer mot intervjuresultaten. Jag
frågar vad lärarna anser att elevens planering innebär, hur de arbetar med den
samt hur de bedömer och betygsätter den. Resultatet visar att alla informanter
anser att planering utgör en stor del av slöjden men att de värderar den olika i sin
undervisning samt när de ska bedöma och betygsätta eleven. Deras personliga
tolkning av och inställning till planering avgör hur de arbetar med den. Två av
mina informanter använder skriftlig planering och två muntlig. Det finns även
olika sorters planering: tidsplanering, arbetsplanering, kreativ planering och
utvärdering.

Sökord: grundskolan, elevens planering, textilslöjd
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Inledning
Under min praktik hörde jag mig själv säga till eleverna att ”Ni måste planera!”.

Efter ett tag tyckte jag att det lät ihåligt, vad menade jag egentligen? Detta

påminde mig om lärare jag själv haft under min skoltid som sa till oss elever att

arbeta i grupp utan att berätta hur detta gick till och varför. Följden blev oftast att

alla gjorde som de själva ville eller som de trodde läraren ville ha det och

resultatet blev en brokig skara arbeten. Jag vill veta vad jag egentligen ber mina

elever att göra, samt hur de kan tolka det jag säger. Jag frågade mig vad jag kunde

mena när jag sa ”Ni måste planera!”. Var det att eleverna skulle ta ansvar, vara

mer effektiva, ha koll på antalet slöjdpass terminen bestod av, räkna på antalet

slöjdlektioner i motsvarighet till arbetsinsats, planera i vilken ordning de skulle sy

sin tröja eller något helt annat?

Under min sista praktik diskuterade jag och min handledare det faktum att många

elever hämtade idéer utanför skolan och då främst från Internet. Till en

skrivuppgift skulle eleven hitta en bild av ett plagg att analysera. Jag tog för givet

att de hämtade sina bilder ifrån modetidningar men många använde sig av bilder

från Internet. När jag gick runt för att gå igenom deras analyser letade de upp

plagget på datorn. Detta inspirerade mig att själv undersöka slöjden på nätet. Jag

hittade mycket. På den svenska portalen Slöjd.nu fanns elevportfolios med

möjlighet att lägga ut bilder och texter om slöjdarbeten. Jag hittade även den

finska portalen, Käspaikka, med tips för lärare. På portalen fanns även ett digitalt

läromedel av Mia Porko-Hudd och Elisabet Backlund-Kärjenmäki som stod ut

från de andra. Läromedlet hette Slöjdvägen och gick på ett mycket pedagogiskt

sätt igenom hur man kan genomföra ett arbete i slöjden. 1 Jag slogs av att

Slöjdvägen lade en avsevärd vikt och tid på planeringen. De andra läromedlen på

sidan berörde inte planeringen överhuvudtaget. Om både idén och utvärderingen

finns på nätet kanske planeringen också kunde finnas där. Jag började få

högtflygande planer på de digitala läromedel jag skulle uppfinna i ämnet. Så

hejdade jag mig, jag visste fortfarande inte vad som menades med planering.

                                                  
1 Porko-Hudd, Mia & Backlund-Kärjenmäki, Elisabet, digitalt läromedel ”Slöjdvägen” (hämtat
2010-12-08) http://www.kaspaikka.fi/koti/mporko/
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Enligt Nationalencyklopedin betyder planera processen att göra upp en plan. Den

kan vara olika stark i sitt genomförande, från en genomtänkt handlingsplan till ett

idéutkast för att nå ett visst mål.2

Planering är en del av slöjdprocessen vilken är kännetecknande för slöjdämnet.

Slöjdprocessen innefattar idé, planering, genomförande och värdering.3 Att eleven

ska planera sitt arbete återkommer ett flertal gånger i kursplanen för slöjd. För att

detta ska ske krävs att skolan, det vill säga läraren, arbetar med det. I Läroplanen

för det att obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo

94), framgår att skolan ska sträva mot att varje elev: ”tar ett personligt ansvar för

sina studier och sin arbetsmiljö” samt ”successivt utövar ett allt större inflytande

över sin utbildning.”4 I kursplanen för slöjd (2000) står det att skolan skall sträva

mot att eleven ”utvecklar förmågan att självständigt planera” samt ”utvecklar

förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av slöjdprocessen

utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser.”5 Planering

visar sig vara en stor del av läraryrket då det är vi lärare som ska förmå eleven att:

ta ansvar, få inflytande och kunskap att självständigt planera utifrån sig själv och i

relation till tid och resurser.

Jag säger ”Ni måste planera!” men vad är det eleverna hör? Vad är egentligen att

planera? Planerar vi kanske för mycket på grund av vår stressiga samtid där det

sägs att ”tid är pengar”?

                                                  
2 National Encyklopedin (hämtat 2010-12-20) Sökord: planera, planering
http://www.ne.se/sve/planera?i_h_word=planera, http://www.ne.se/lang/planering
3 Johansson, Marléne & Hasselskog, Peter (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003
(NU-03): slöjd. Stockholm: Skolverket s.9
4 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo
94, 2000 § 2:3
5 Skolverket, Kursplan för slöjd (2000a)
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Avgränsningar
Jag utbildar mig till textil- och bildlärare mot både grundskola och gymnasium

men har i detta arbete valt att fokusera på grundskolan. Jag fokuserar därför på

grundskolans kursplan för slöjd och intervjuar endast lärare som arbetar i

grundskolan som textillärare. Slöjdämnet består av två grenar, textil samt trä och

metall, men i mitt arbete begränsar jag mig till textilgrenen, då det är där jag

kommer att arbeta.

Syfte
Mitt syfte är att undersöka hur textillärare ser på och arbetar med elevernas

planering av sina arbeten i slöjden.

Frågeställningar
Jag har brutit ned mitt syfte i tre frågeställningar som utgör en bas för hela arbetet.

• Vilken innebörd ger lärare elevens planering?

• Hur beskriver lärare att elevens planering sker?

• Hur bedömer/betygsätter lärare elevens planering?
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Litteraturgenomgång
I detta avsnitt går jag igenom litteratur som behandlar planering i stort samt

planering inom skolan och slöjden. Jag börjar med att redogöra kort för varje

källa. Efter det följer en genomgång av vad jag funnit för litteratur om planering i

allmänhet och slöjdens planering i synnerhet under rubrikerna Planering i

samhället respektive Planering i slöjdämnet.  För att underlätta läsningen

använder jag mina frågeställningar som efterföljande rubriker: Innebörden av

planering, Planeringsarbetet samt Bedömning och betygsättning av elevernas

planering.

Källor
För att ta reda på hur synen och arbetet med planering har sett ut i slöjdens

historia använder jag kursplaner för slöjd från de fyra Läroplanerna för

Grundskolan; Lgr 62, 69, 80 och Lpo 94.

Skolverket gjorde en Nationell utvärdering av slöjdämnet år 2003 (NU2003).

Utvärderingen genomfördes av Peter Hasselskog och Marléne Johansson och

grundar sig på omfattande undersökningar på 120 av landets skolor.

Undersökningarna har bedrivits genom analyser av lärare och elevers

slöjddagböcker samt genom enkäter och intervjuer.

Myndigheten för skolutveckling gav 2007 ut Slöjd: en samtalsguide om kunskap,

arbetssätt och bedömning. Samtalsguiden är gjord för att fungera som

diskussionsunderlag för slöjdlärare.

Vidare använder jag en rad vetenskapliga artiklar och avhandlingar. I Peter

Hasselskogs avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, från 2010,

arbetar han vidare med det dagboksmaterial som han var med och samlade in vid

NU2003.

Ur Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd av Kajsa Borg och Lars Lindström (red.)

från 2008 hämtar jag Kajsa Borgs artikel ”Kreativitet eller problemlösning – vad
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bedömer vi i slöjden” och Lars Lindströms ”Novis eller expert? Om bedömning

inom slöjd och hantverk”.

För att få ett större material tog jag steget utanför slöjdämnet och läste litteratur

om hur elever arbetar med ”eget arbete”. Jag anser att arbetssättet ”eget arbete” i

stort är jämförbart med elevens arbete i slöjden, då eleven i bägge fallen skall

komma med egna idéer, planera, genomföra och utvärdera ett arbete. Eva

Österlind har skrivit en avhandling, Disciplinering via frihet: elevers planering

utav eget arbete från 1998, där hon undersöker planering och hur det fått en

tydligare plats i dagens skola samt hur arbetet med planering går till i eget arbete.

Österlind har även undersökt huruvida det finns en länk mellan elevernas

inställning till planering och deras sociala ursprung.

Eva Österlind är även redaktör för boken Eget arbete – en kameleont i

klassrummet: perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium som tar upp

eget arbete. Jag använder mig av Inger Carlgrens ”Konsten att sätta sig själv i

arbete” samt Mia-Marie Sternudd-Groths ”Eget arbete eller självständigt arbete”

från 2005.

För att praktiska tips för hur planeringsarbetet kan läggas upp har jag läst Mia

Porko-Hudds avhandling Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: analys av tanken

bakom tre läromedel i slöjd från 2005. Hon beskriver elevens slöjdprocess som tre

steg. En modell av slöjdprocessen finns även förtydligad och förenklad i det

digitala läromedlet Slöjdvägen som Porko-Hudd tagit fram tillsammans med

Elisabet Backlund-Kärjenmäki. Även Gunvor Selberg talar för förarbete som

planering i Främja elevers lärande genom elevinflytande från 2001.

I Gunnel Colneruds artikel ”En omöjlig jämförelse” från 1997, analyserar hon

skillnaderna mellan två artiklar som handlar om vad som utmärker ett gott

lärararbete.
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Planering i samhället
I den litteratur jag läst pekar författare på att förmågan att kunna planera har blivit

något mycket viktigt i vårt samhälle. Inger Carlgren skriver att vårt senmoderna

samhälle behöver människor som driver sig själva och som kan planera och

organisera. Människor som är ”… ’självigångsättare’, självgående och

självförbättrare.”6

Eva Österlind menar att eget arbete och planeringsböcker kan ses som ett uttryck

för denna individualisering. Det krävs ”självdisciplin och effektivitet, och en

inskolning till ökat inflytande och ansvar, och ökad tidsmedvetenhet.” 7  Vårt

samhälle är idag mer globalt än lokalt och det finns en mängd alternativ som

väcker behovet att människor ska kunna planera, överblicka, bedöma, prioritera

och fatta beslut i relation till mål.8 Hon skriver vidare att läraren skall vara med

och utveckla elevernas planeringskompetens ”att kunna planera (och följa sin

planering) ingår i den nya normaliteten.”9 Förr var tålamod ett viktigt inslag i

elevrollen, eleverna skulle öva på att vänta vilket kunde leda till att de blev

passiva och resignerade. Nu handlar det istället om ansvar, självdisciplin och

effektivitet; eleverna ska lära sig att icke-vänta. 10

Planering i slöjdämnet
Efter att ha jämfört och studerat kursplaner för slöjd från Lgr 62  till dagens

kursplan, Lpo 94, kan jag påstå att planering under lång tid varit en del av slöjden.

Genomgående i alla kursplaner är att eleven med tiden skall utveckla sin förmåga

att planera sitt arbete mer självständigt ju äldre de blir. När det gäller vad man ska

planera tar Lgr 62 upp två exempel. För de yngre åldrarna rör det sig om en

grytlapp där eleven skall planera material, färg, form och storlek. För äldre elever

som exempelvis ska sy en klänning krävs en mer omfattande planering. De måste

bestämma sig för modell, material, kvalitet, färg samt arbetsgång och utförande.
                                                  
6 Carlgren, Inger (2005) Konsten att sätta sig själv i arbete. I: Österlind, Eva (red.) Eget arbete –
en kameleont i klassrummet: perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund:
Studentlitteratur s.13
7 Österlind, Eva (1998) Disciplinering via frihet: elevers planering av sitt eget arbete Diss.
Uppsala: Univ. s.50
8 Österlind (1998) s.40
9 Carlgren, (2005) s.33
10 Österlind (1998) s.134
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Till exempel ”… vad som ska sys för hand och vad på maskin, att klänningen blir

formriktig, ändamålsenlig och tidsenlig. För eleven är det intresseväckande och

utvecklande att så långt förmågan räcker få medverka vid sådan planering.”11

I Lgr 69 återfinns mycket av Lgr 62 men där står det att ”stor vikt bör läggas vid

förberedelse och planering av arbetet”12. I denna kursplan betonas också att

arbetsplaneringen ska ske genom samtal om material, funktion, teknik, kostnader

och tidsåtgång samt genom utförande av skisser på papper eller direkt på

materialet. Samtal skall även förekomma om erfarenheter och slutsatser för

kommande uppgifter. På högstadiet utökas detta genom arbetsinstruktioner,

facklitteratur, egna arbetsritningar och utförligare skisser.13

I Lgr 80 står det under rubriken Skapande Verksamhet att eleverna ska planera

genom skiss, arbets- och mönsterritning och kunna tolka arbetsinstruktioner. De

ska även kunna beräkna och beskriva det planerade arbetet. För högstadiet utökas

detta med att eleven även ska kunna planera genom mönster- och

modellförändringar. 14

I kursplanen för slöjd, Lpo 94, återkommer elevens förmåga att planera vid ett

flertal tillfällen, nu som en del av slöjdprocessen. Under rubriken Ämnets karaktär

och uppbyggnad står följande:

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.15

                                                  
11 Läroplan för grundskolan. 2. uppl. (1964). Stockholm s.322
12 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969-1978). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm:
Utbildningsförl. s.158
13 Lgr 69.(1969) s.156
14 Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm:
LiberLäromedel/Utbildningsförl. s.130
15 Skolverket. (2000a). Kursplaner och betygskriterier 2000. Grundskolan.
Stockholm: Fritzes. § 2:3
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Under rubriken Mål att sträva mot står att skolan i sin undervisning i slöjd skall

sträva efter att eleven:

• utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett

konstruktivt sätt lösa uppgifter

• utvecklar förmåga att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen

av slöjdprocessen utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid

och resurser.

I slutet av femte skolåret skall eleven kunna planera med handledning och i slutet

av nionde skolåret ska eleven ”… kunna i ord och bild presentera idéer samt

planera skolarbetet”.16

Innebörden av planering
Enligt kursplanen betyder alltså elevens planering att eleven skall utveckla sin

självständighet, ta ansvar för sitt lärande, tänka konstruktivt och lära sig ta hänsyn

till tid och resurser. I litteraturen har jag hittat fler anledningar till, och innehåll i

planeringen.

NU2003 i slöjd menar att planeringen i första hand sker för att lärare och elever

ska kunna diskutera kring det tänkta arbetet.17 Planering kan enligt Österlind

också beskrivas som att ”… i relation till ett mål göra bedömningar och val bland

olika alternativ.”18

Österlind hävdar att det egna arbetet innebär mycket eget ansvar och elev-

inflytande. Detta utvecklar elevernas tänkande om vilken kunskap som är

intressant och hur man får fram denna kunskap.19

Enligt NU2003 anser lärarna att planeringsfasen främst finns för elevens skull och

att den innehåller att eleven skall göra val, resonera, arbeta kreativt, fatta och

motivera egna beslut.20 Efter Hasselskogs utvärdering av elevernas slöjddagböcker

                                                  
16 Skolverket. (2000a) § 2:3
17 Johansson & Hasselskog (2005) s.10
18 Österlind, (1998) s.15
19 Sternudd-Groth, Mia-Marie (2005) ”Eget arbete eller självständigt arbete” I Österlind (red.)
Eget arbete – en kameleont i klassrummet  s.181
20 Johansson & Hasselskog (2005) s.16,54
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förefaller det vara just så att idé- och planeringsfasen i elevernas slöjdprocess i

stor utsträckning hanteras av eleverna själva.21

Enligt Österlind ligger planering och utvärdering väldigt nära varandra, ibland är

de nästan oskiljaktiga. Båda kräver att man är kapabel att göra en bedömning.

Denna bedömning kan riktas antingen mot framtiden eller mot det förflutna.22

Österlind frågar sig om barn överhuvudtaget kan planera då planering är en

aktivitet som kräver reflektion mot bakgrund av egna erfarenheter med inslag av

abstraktion. Hon undrar om barn kan bedöma tidsåtgång, arbetskapacitet,

ambitionsnivå samt arbetsuppgifters omfattning och svårighetsgrad.23 På liknande

sätt resonerar Lars Lindström. Han menar att för att kunna planera krävs

kunskaper i hantverket. De elever som saknar kunskaper i hantverket har därför

dåliga förutsättningar för att kunna planera. 24

Enligt Österlind betyder planering olika saker för olika elever beroende på deras

bakgrund och erfarenhet. 25 I sin avhandling gör Österlind en jämförelse mellan

elevernas förhållningssätt till planering och föräldrarnas yrke och livsstil som

visar att förhållningssättet samvarierar med deras sociala ursprung.

Vad eleverna gör på sin fritid påverkar också. Om en elev till exempel är

sportsligt aktiv har den större vana att planera och strukturera sin tid. 26 Hon

ifrågasätter även om det går att lära ut vitsen med planering eller om det är något

alla måste inse själva ”risken med att lära ut strategier är att inlärningen

teknikifieras, vilket inte leder till insikter”. 27 Alltså en form av ”pseudoplanering”

som eleven utför för att de måste och kanske på det sätt som de tror att läraren vill

ha det istället för att göra det för sin egen skull och utifrån sitt eget mål.28

                                                  
21 Hasselskog, Peter(2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen Diss. Göteborg:
Göteborgs universitet s.139
22 Österlind, (1998) s.77
23 Österlind (1998) s.15
24 Lindström, Lars (2008) ”Novis eller expert? Om bedömning inom slöjd och hantverk”. I: Borg,
Kajsa & Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets
förlag  s.164
25 Österlind, (1998) s.16
26 Österlind, (1998) s.129
27 Österlind (1998) s.103
28 Carlgren, (2005) s.20
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NU 2003 visar att 54% av lärarna uppger att eleverna är negativa till att planera

slöjdarbeten. 19 % låter eleven själv bestämma om planering behövs eller inte.29

Undersökning visade också att lärarna ansåg att en planering innehöll en skiss

(96% av lärarna), mått (87%) och en tänkt arbetsordning (77 %).30

Planeringsarbetet
Mia Porko-Hudd beskriver hur hon ser på slöjdprocessen eller slöjdvägen i sin

avhandling samt i läromedlet Slöjdvägen på Internet. Hon ser slöjdprocessen som

bestående av tre lika stora delar. Den första delen heter Formgivning, den andra

Planering av tillverkning och den tredje Tillverkning.31 Under rubriken

Formgivning står bland annat att eleven skall skissa samt fundera på funktion,

färg, form, material och tillverkningssätt. Under rubriken Planering av

tillverkning skall eleven bestämma storlek, fundera över vilka delar arbetet består

av, rita mönster bestämma materialåtgång, tillbehör och priser samt göra en

arbetsordning. I sista delen beskrivs själva tillverkningen och vad eleven bör tänka

på där.32

På ett liknande sätt diskuterar Gunvor Selberg om processen inom elevens eget

arbete. Hon talar om tre olika block som är lika stora rent tidsmässig. Block 1

innehåller förarbetet och innebär ingång till lärandet, förberedelser för val av eget

arbete, val av arbete samt planering av arbete. Block 2 är själva genomförandet av

arbetet och Block 3 står för efterarbetet alltså en plan för redovisning, redovisning

av vad man lärt sig, resultat samt en utvärdering av resultatet.33

Hasselskog varnar för en alltför linjär process som gör att man inte kan gå tillbaka

och ändra. Han menar att den linjära processen är relativt ovanligt i hans

undersökningar men att en linjär process kan ta sig uttryck i att läraren har en

                                                  
29 Johansson & Hasselskog (2005) s.54
30 Johansson & Hasselskog (2005) s.54
31 Porko-Hudd, Mia (2005). Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: analys av tanken bakom tre
läromedel i slöjd. Diss. Åbo: Univ. s.38-44
32 Porko-Hudd & Backlund-Kärjenmäki, digitalt läromedel ”Slöjdvägen” hämtat 2010-12-08
http://www.kaspaikka.fi/koti/mporko/
33 Selberg, Gunvor (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur
s.15-16
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avslutad och godkänd planering innan själva genomförandet startar.34 Han

understryker att slöjdprocessen egentligen är mer en fråga om växelverkan mellan

de olika stegen. 35

Enligt Hasselskog är läraren relativt passiv i idé och planeringsfasen. Läraren

lyssnar och föreslår olika alternativ för eleven om hur denne ska ringa in sin idé,

till exempel genom att välja tyg. I genomförandefasen förekommer mer tid och

dialog vilket innebär att de problem och svårigheter som uppstår oftare löses

under genomförandet än genom att förutses och lösas i planeringen.36 Hasselskog

skriver även att ”idé- och planeringsfaserna snarast är korta och formella steg som

är obligatoriska för att eleverna ska få börja med huvudmålet, ’the making’, och

att den avslutande värderingsfasen är tydligt eftersatt.”37  Enligt NU2003:s

undersökning uppger 71 % av eleverna att de gör ändringar utifrån den

ursprungliga planeringen och att detta kan bero på svårigheter eller omvärderingar

under arbetets gång. Få lärare anser att eleverna måste följa den gjorda

planeringen.38

Lärarna anser att eleverna kan och bör försöka lösa uppkomna problem själva

eller i diskussion med klasskamrater, vissa lärare uppger även att de förser

eleverna med lösningar.39 Samtalsguiden för slöjd berör detta med att förse

eleverna med lösningar, de använder NU2003 undersökning som underlag.

om två tredjedelar av lärarna ser det som en av sina uppgifter att ge eleverna

lösningar eller ”rätta svar”, medan den sista tredjedelen av lärarna inte gör

det, så påverkas rimligen både lärarnas arbete och roll, samt riktningen i

elevernas kunskapsutveckling. Även att drygt var tionde lärare strävar efter

att undvika att hans eller hennes elever stöter på problem under arbetet torde

påverka vilka kunskapskvaliteter deras elever ges möjlighet att utveckla.40

                                                  
34 se Bilaga 3-Figurer
35 Hasselskog, (2010) s.214-216
36 Hasselskog (2010) s.214, 239
37 Hasselskog, (2010) s.65
38 Johansson & Hasselskog (2005) s.54-55
39 Johansson & Hasselskog (2005) s.10
40 Slöjd: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. (2007). Stockholm:
Myndigheten för skolutveckling s.28
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Österlind genomförde intervjuer med barn och hur de såg på planering. Hon fick

väldigt skiftande svar men kom fram till att om man alltid planerade skulle det

betyda ofrihet, men att aldrig planera skulle betyda frihet på gränsen till kaos. 41

Gunnel Colnerud jämför två artiklar om vad som utmärker ett gott lärararbete.

Artiklarna visar två olika lärarroller. Förenklat kan man säga att den ena

lärartypen fokuserar på att tillmötesgå samhällets uppdrag och den andra ser mer

till uppdraget att värna om eleven. Colnerud menar att detta pekar på läraryrkets

svåra balansgång mellan uppdragsgivare. Hon menar även att om läraren litar för

mycket till den moraliska intuitionen kan man fastna i gamla mönster och inte

vara mottaglig för nya argument. Om läraren istället har en alltför rationell metod

i sitt samspel med eleverna kan det bli känslofattigt.42

Bedömning och betygsättning av elevernas planering
I Kajsa Borgs undersökning av vad slöjdlärare och slöjdlärarutbildare betygsätter

skulle lärarna rangordna vilka delar som var av störst intresse när de bedömer sina

elever. I resultatet kom ”om eleven har en god förmåga att planera sitt arbete” på

andra plats.43

Samtalsguiden visar att planering främst sker i förhållande till produkten och

tillverkningen och inte i förhållande till vad som skall läras eller vilka mål som

står i fokus.44 Om elevens planering istället relaterades till olika mål och måltyper

i läro- och kursplanen skulle det istället kunna stå ”Jag vill göra en … genom

detta kommer jag att lära/utveckla …”45. Om målet för arbetet till exempel skulle

vara att utveckla kreativ förmåga och öva problemlösning skulle läraren ge

feedback på ett sätt. Om målet i stället var eleven skall lära sig om material och

verktyg får dialogen mellan lärare och elev ett annat innehåll.46

                                                  
41 Österlind, (1998) s.87
42 Colnerud, Gunnel ”En omöjlig jämförelse” I: Pedagogisk forskning i Sverige. (1997:02:02).
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet s. 95-103
43 Borg, Kajsa (2008) Kreativitet eller problemlösning – vad bedömer vi i slöjden I: Borg, Kajsa &
Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag
s.206
44 Slöjd: en samtalsguide (2007) s.27
45 Slöjd: en samtalsguide (2007). s.48
46 Slöjd: en samtalsguide (2007) s.48
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Metod
För att ta reda på hur lärare ser på och arbetar med planering behövde jag

redogöra för vad litteraturen säger att planering är, vad lärare har för uppgift vad

det gäller elevens planering i kursplan och läroplan samt jämföra detta med det

resultat jag fick i mina intervjuer.

Enligt läroplanen (Lpo94) och kursplanen för slöjd (2000) så ska skolan sträva

efter att eleven planerar. För att få svar på hur skolan gör detta valde jag att

intervjua lärare. Mitt syfte blev att undersöka hur textillärare ser på och arbetar

med elevens planering i slöjden. Detta gjorde jag genom att studera kursplaner

och litteratur i ämnet samt genom intervjuer med verksamma textillärare.

Urval
Jag kontaktade fyra utbildade textillärare i Västerbottens län. En av informanterna

var en tidigare kontakt. Övriga tre var de enda som tackade ja på det mail jag

skickade ut till ett tjugotal textillärare i Västerbottens län.

Dessa lärare hade arbetat med yrket i minst tio år. Till en början ville jag ha med

någon relativt ny i yrket. Efter att ha konsulterat en nyutexaminerad som sade sig

ännu inte hunnit reflektera ordentligt över sitt arbete, valde jag lärare med längre

erfarenhet.

Antalet informanter begränsades av tiden tillgänglig för genomförandet av

intervjuerna samt att de skulle befinna sig geografiskt nära min bostadsort. De är

avidentifierade i arbetet och går istället under informant A, B, C och D. Alla

informanter är grundskollärare men för olika åldrar. Lärare A har klass 3-7, lärare

B har klass 3-9, lärare C har klass 2 samt 7-9 och lärare D har klass 7-9.

Datainsamling
Vid valet av metod funderade jag över vilka olika datainsamlingsmetoder jag hade

för att få reda på hur lärare ser på och arbetar med elevernas planering. Det hade

varit intressant att följa med lärarna som deltagande observatör under lektioner för

att se hur lärare hur de praktisk går tillväga när de arbetar med elevernas

planering. Som deltagande observatör får man veta hur läraren faktiskt arbetar
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med planering inte bara hur de säger att de gör. Men för att få någon klar bild över

detta skulle det krävas lång observations-period och det fanns det inte tid till. Jag

ansåg också att mitt syfte var för stort för att kunna formuleras i en enkät.

Frågorna skulle vara svåra att formulera så att lärarna kunde ge uttömmande svar.

Jag valde därför att arbeta med intervjuer för i en intervju kan man fråga vidare

om ett svar kräver att förtydligas ytterligare.

Intervjufrågorna utgick ifrån mina övergripande frågeställningar i arbetet.47 I

intervjufrågorna har jag försökt bryta ner de större frågeställningarna till mindre

och enklare frågor. I bilagan finns även mer detaljerade frågor (som till exempel

”När?”) vilka användes vid behov.

I mitt arbete har jag inspirerats av hermeneutiken då det handlar om att tolka,

förstå och förmedla upplevelser av fenomenen. Det passade då mitt syfte var att

förstå hur de intervjuade ser på och hur de arbetar med elevens planering.

Hermeneutik är lämplig när man vill få tillgång på informanternas egna

upplevelser av ett fenomen.48 Jag valde att arbeta med kvalitativ intervju, för att

jag var, som Trost skriver, ”intresserad av att försöka förstå människors sätt att

resonera och reagera, eller urskilja varierande handlingsmönster.”49 I en kvalitativ

intervju är det viktigt att man lyssnar och försöker förstå vad den intervjuade

säger så att man låter den intervjuade utveckla sina svar och man kan ställa

klargörande följdfrågor. Kvale menar att kvalitativa intervjuer försöker förstå

världen ur den intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av människors

erfarenheter.50

Parallellt med genomförandet av intervjuerna så genomförde jag litteraturstudier i

ämnet. Efter intervjuerna transkriberade jag materialet och läste

transkriberingarna ett flertal gånger. Detta stämmer väl överens med den

hermeneutiska spiral mellan föregående forskning och det empiriska materialet

                                                  
47 se bilaga 2
48 Westlund, Ingrid ”Hermeneutik” I: Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2009). Handbok
i kvalitativ analys. 1. uppl. Stockholm: Liber s.62
49 Trost, Jan Kvalitativa intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 2010 s16
50 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s.9
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som Ingrid Westlund skriver om. 51 Det är på grund av denna hermeneutiska

tolkning av materialet som jag har låtit mina frågeställningar återkomma genom

hela arbetet, såväl i Litteraturgenomgång som i Resultat och Analys.

Procedur
Jag tog kontakt med mina informanter via ett mail där jag berättade vem jag var,

vad jag studerade till samt att jag höll på med ett examensarbete.52 Jag skrev att

jag var intresserad av hur lärare arbetade med elevens planering och om jag kunde

få intervjua dem om detta. Jag såg till att följa de etiska riktlinjer: informerat

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser som Kvale tar upp.53

Jag hade målet uppställt på fem informanter men då det var svårt att få kontakt på

grund av VFU-praktikanter, utvecklingssamtal och betygssättningar nöjde jag mig

med fyra informanter efter att ha konsulterat min handledare om detta.

Jag spelade in mina intervjuer med en diktafon och dessa varierade mellan 12 till

30 minuter i längd. Skillnaderna i tid berodde på hur uttömmande svar jag fick

samt hur mycket tid informanterna kunde avsätta. I vissa fall fördjupades vissa

delar av intervjun som till exempel betygsättning och bedömning. Som exempel

så hade en informant mycket stödfrågor och hjälpmedel för bedömning och

planering som det tog tid att sätta sig in i.

Jag började intervjun med att fråga efter hur länge de arbetat som textillärare och

förklarade åter igen mitt syfte samt upplägget, att jag var intresserad av hur de

arbetade med elevens planering. Jag påpekade än en gång att de skulle

avidentifieras i arbetet. Intervjuerna ägde rum i arbetsrum, slöjdsalar samt i

fikarum. De inspelade intervjuerna har jag sedan transkriberat och analyserat. Två

av informanterna bad att få läsa det färdiga arbetet.

                                                  
51  Kvale (1997) s.76
52 se bilaga 1
53 Kvale (1997) s.106-111
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Resultat
I resultatet redovisar jag mina informanters svar i strukturerad form. Jag har valt

att använda mina frågeställningar och intervjufrågor för att ge en tydlig

utformning åt resultatet.

Vilken innebörd ger lärare elevens planering?
Jag började intervjuerna med att ställa frågor som på något sätt definierade

elevens planering.

Vilka anledningar finns för att arbeta med elevens planering
Lärarna räknar under intervjuerna upp ett antal anledningar för att eleven skall

planera. Anledningar som: elevens valfrihet, inflytande samt ansvar.

Informanterna anser att planering ”är en del av slöjden” och syftar både till att

kunna planera sin tid och vara effektiva (tidsplanering) och planera hur och i

vilken ordning de ska genomföra sina arbeten (arbetsplanering/arbetsordning).

Informant A, B och D säger att anledningen till att ha en planering är att man inte

bara ”gör” något utan att tänka. Informant B säger ”man ska ju använda hjärnan

när man jobbar”. Informant A anser att planeringen är det som skiljer slöjd från

pyssel: ”Pyssla det kan man kasta sig över direkt, då gör man något och man

ändrar och man donar i processen i nuet kan man säga. Men slöjd det måste man

förbereda och tänka, från början till slutet för att veta vilken väg man ska ta.” Att

man har planering för att få bättre grepp om själva inlärningen och kunna se

processen.

Informant A och D anser att planering används för att slippa stöta på problem som

man sen inte kan ändra. Informant C anser däremot att det är positivt när

problemen uppstår. Informant C resonerar mycket om det hon kallar ”kreativ

planering”.  ”Det slöjden kan bidra med, det är väl med den här kreativa

planeringen, att kunna se tre steg framåt… ’om jag gör såhär, vad händer då’…

hur ska jag göra det här på bästa sätt för att jag ska kunna få det så ”.

Informant D ser planeringen som ett sätt att få eleverna att samla ihop sig,

fokusera och tvingas tänka efter hur de ska göra innan de sätter igång. Hon

hänvisar här även till att en planering gör att eleven når det som står i kursplanen.
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Vad elevens planering kan vara
I elevens planering ingår en skiss, detta är alla informanter eniga om. Informant A

och D använder sig av skriftliga planeringar medan B och C använder sig av

muntliga.

A och D nämner att den skriftliga planeringen ska innehålla följande: mått,

redskap och material, kunskaper och ibland en mall eller arbetsbeskrivning.

Informant D som har äldre elever nämner även skötselråd, tygprover samt

materialåtgång.

Informant A och B tar upp utvärderingen vid ett flertal tillfällen under intervjun.

Informant A säger: ”har inte eleven planerat något då kan du ju inte utvärdera,

alltså det är svårt att gå tillbaks till ingenting”. Hon menar också att eleven genom

utvärderingen får anledning att fundera på varför man gjorde förändringar under

arbetets gång.

Jag frågar om de tar med sig planeringskunskapen till andra ämnen. A och D tror

inte det. A säger att ”enligt forskningen så spiller det inte över så mycket som man

hade hoppats”. Informant D tror att de stödfrågor som eleverna har fått ibland ger

för snäv riktning för tänkandet, att eleven inte gör planeringen till sin utan gör den

mest för att de måste.

Informant C anser att det finns en risk med att planera för mycket. Det kan också

bli alltför abstrakt. Hon ger ett exempel om hur en elev som är ovan att sticka ska

kunna beräkna hur lång tid som går åt för att sticka ett par Lovikkavantar. Hon

anser att sådana planeringar inte är önskvärda. Hon anser att man är olika som

personer, att planering är en kunskap som vissa har i sig. Elever som är duktiga på

att planera i slöjden är det oftast i andra ämnen med. Det är elever ”som gillar att

ha struktur och kontroll”.



18

Hur beskriver lärare att elevens planering sker?
Alla informanter har vissa fasta teman/tekniker/arbetsområden i varje årskurs och

friare uppgifter mot terminens slut. Niorna arbetar relativt fritt på alla

informanters skolor. Två av informanterna arbetar med skriven planering och två

med muntlig. Jag redovisar dem parvis.

Hur eleverna arbetar med planering
Skriftlig planering
Två av lärarna, A och D, arbetar med skriftliga ”hjälpmedel” för planeringen.

Informant A är lärare för yngre åldrar (3-7) och använder en planeringsbok med

stödfrågor där eleven även kan föra loggbok om de vill. Informant D arbetar med

senare åldrar (7-9) och har två olika planeringspapper, en för sömnad och en för

annat, även dessa har stödfrågor. Informant D: s elever har även arbetsböcker där

de skriver vid varje lektionstillfälle. Jag kommer att använda begreppet arbetsbok

i texten för att underlätta läsningen. A och D arbetar mycket liknande med

planeringen.

Enligt A är det få elever som självmant går in i planeringen, de är så ivriga på

själva ”görandet”. Informant A och D uppger att de tvingar eleverna att skriva och

arbeta med sin planering. De börjar slöjdämnet (Informant A klass 3, Informant D

klass 7) med att gå igenom planeringen och dess stödfrågor med eleverna.

Informant D går även igenom den bedömningsmatris, byggd på kursplanen, som

skolan använder, där planering är en egen punkt.

Om en elev frågar vad de ska göra, bollar lärarna tillbaka frågan genom att fråga

efter planeringen. Stödfrågorna kan se ut som följer: (Informant A) ”Vad är det du

ska göra? Vad ska det bli? Vilka tekniker och metoder kommer du att behöva?

Hur lång tid tror du det kommer ta?” Ingen av lärarna tror att eleverna skulle

kunna planera utan dessa stödfrågor. Informant D uppger att den skriftliga

planeringen även är en anledning för eleven att sätta sig ner och fokusera på

arbetet, istället för att bara gå omkring i klassrummet och bli distraherad av annat.
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Eleverna arbetar mest med planeringen vid uppstart av ett arbete samt vid

utvärderingen. Vissa elever använder planeringen mer, andra mindre. Informant D

uppger att det är särskilt viktigt att arbeta med en planering vid sömnad, då

förarbetet är större än andra textila tekniker. De äldre eleverna använder

arbetsboken för att komma ihåg till nästa gång. Informant A som har elever från

årskurs 3 uppger att de yngre eleverna får hjälp att formulera meningar. ”Då

skriver vi stödmeningar på tavlan, ’så här kan du skriva, det här kan du ha med’

för det är många som inte klarar av att formulera och stava på egen hand”.

Eleverna arbetar individuellt och blir då klara i sin egen takt varpå de gör sin

utvärdering själva. Stödfrågorna används även vid utvärderingen av arbetet.

Informant A nämner några frågor som hör till utvärderingen: ”Blev det som du

hade tänkt? Vad berodde det på? Vad ska du ta med dig till nästa gång? Vad har

du lärt dig för nytt?” Elevernas utvärderingar och arbetsböcker gås igenom inför

utvecklingssamtal och betygsättning.

Muntlig planering
Informant B och C använder sig av muntliga planeringar. Informant B har sedan

en skriftlig utvärdering på datorn medan Informant C tar utvärderingen muntligt.

Informant B har elever från klass 3-9, och informant C har klass 2 samt 7-9.

I början av terminen går informant B och C igenom hur terminen ser ut. Informant

B ger exempel på vad hon säger: ”Det här ska vi göra och gör ni det stort bli det

mindre eget, gör ni det mindre så blir det mycket eget.” Hon uppger att hon sedan

”förhör” eleverna så att de när som helst kan berätta hela terminens planering.

Informant B har lagt upp terminen med några fasta tekniker som eleven väljer fritt

inom. Som till exempel i årskurs fem ska eleverna virka, de får själv välja vad de

vill virka. Väljer en elev ett stort virkningsarbete får han/hon mindre tid till det

kommande symaskinsarbetet och det fria arbetet i slutet av terminen.

Informant C uppger även hon att hon frågar efter hur eleven planerat så att

eleverna är medvetna om tiden. Kommunikation om planering förekommer därav

hela tiden under arbetets gång.
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Informant B arbetar mycket med utvärdering som hon beskriver som en del av

planeringsarbetet. Eleverna fotograferar sina verk och skriver om dem på datorn.

Informant C gör en muntlig utvärdering och frågar eleven ”hur tycker du det

gick?” och ”vad ska du tänka på?”

Arbetsbeskrivningar
Informant B: s elever använder inga arbetsbeskrivningar: Hon uppger att hon

kommunicerar med varje elev istället. Hon vill fokusera på tänkandet. En del

elever är, enligt B, inte heller så bra på att läsa och omsätta saker på papper. B tror

att man inte ska göra för ”stor tung maskin” av planeringen. Informant C använder

arbetsbeskrivningar men önskar att eleven skall tänka mer själv och inte låsa sig

för mycket i beskrivningarna. Informant C diskuterar ”hur kan du sy detta på bästa

sätt”. Hon hänvisar till att vissa elever gillar att följa arbetsbeskrivningar

noggrant. Informant C uppger att det blir allt vanligare att eleverna kommer med

egna idéer. Hon uppskattar att det då inte finns några färdiga planeringar utan att

eleverna tvingas tänka mer själva.

Informant A och D har arbetsbeskrivningar men eleverna anger ifall de frångår

den i sina skriftliga planeringar. Informant D uppger att även om de arbetar med

en färdig arbetsbeskrivning så ska de göra en skiss för att deras ”önskan och bild i

huvudet” ska komma fram.

Hur lärare arbetar med elevens planering
Alla informanter använder elevernas skisser för att se om elevens idé är

genomförbar eller om den har några brister samt för att ha något att diskutera

kring. Informant A tar som exempel

om de har ritat upp en skiss på ett gosedjur och så är det jättesmala armar

och så får man diskutera kring att, ’ja men du kan nog inte sy såhär smala

armar, du kanske måste ha gjort dom av en tvinnad snodd eller…’, ’nä men

det vill jag inte, jag vill att det ska va sytt’, ’jamen då måste man göra lite

bredare armar om det ska vara fyllning i’ så att man kan hjälpa dom att tänka

utifrån skissen.
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Lärare A är den enda av mina informanter som har en genomgång om skissning

och vad det är. Denna genomgång görs i början av terminen tillsammans med

träslöjdsläraren. Informant B uppger att det inte finns nog med lektionstid för

genomgångar samt att skissen mer är ett verktyg för att illustrera tankarna. Hon

kallar den för ”pratskiss”.

Informant B och D visar eleverna de ”grundkurser” och/eller tekniska

genomgångar och arbetssätt som kommer att förekomma under hela deras

utbildning. Denna övergripande planering över ämnet i alla årskurser finns alltid

tillgängligt så att eleverna vet vad som komma skall.

Alla informanter påminner eleverna att arbeta med och/eller berätta om

planeringen. Informant A menar att eleverna får träna sig i att formulera och

förmedla sina tankar.

Informant C och D upprepar under intervjuns gång att de kommer att börja arbeta

mer med planering från och med vårt samtal. Informant C kommer att göra en

tidsplanering till eleverna och visa upp vilka veckor som går bort osv. Informant

D kommer att berätta mer vad en planering ska innehålla då hon betygsätter den.

Hur lärare ser på om planeringen frångås
Alla informanter är överens om att det är okej att ändra sig under arbetets gång,

men att eleven ska ha en plan att utgå ifrån. Informant A, B och D anser att det

måste framgå i utvärderingen varför de frångick planeringen och om de löste

problemet samt visa på om de lärt sig något av det.

Informant B säger även att det är en del av hantverket att det inte blir som man

tänkt sig. Informant C uppskattar när svårigheter uppkommer och eleven utmanas

att lösa problem. Hon uppger att hon flera gånger under denna termin sagt till

elever ”Vad bra att det blev så här tokigt för nu måste vi hitta på ...  hur vi ska

kunna gå vidare med det här så att det blir som du har tänkt dig, fast på ett annat

sätt”.
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Lärarnas olika sätt att arbeta med elevernas planering
Alla informanter har även arbetat helt utan planering. Till exempel vid enklare

uppgifter som att göra en fläta och vid tekniska inlärningar som när de lär sig

symaskinen. Informant D uppger att hon arbetar mer med planeringen nu sen hon

använder en bedömningsmatris som synliggör vad en planering är och ska

innehålla.

Informant B och C som använder sig av muntlig planering uppger att de använde

slöjdbok/dagbok förr men att de slutat på grund av tidsbrist. Informant B uppger

att skriva får eleverna göra på annan tid, hon vill inte ha ”teoripappersslöjd”. Hon

anser att eleverna måste få maximal tid för hantverket/skapandet i slöjdämnet.

Hur bedömer/betygsätter lärare elevens planering?
Av mina informanter ger alla betyg utom informant A. På Informant A:s skola

har de ett system där de följer sina klasser uppåt. Alltså har hon idag elever (7:or)

som hon nästa år kommer att sätta betyg på.

Hur lärare bedömer elevens planering
Informant A och D bedömer hur väl eleverna har kunnat förmedla sina tankar,

samt hur väl deras planering stämmer med deras resultat och utvärdering.

Informant A använder även planeringen för att se vilka ord eleverna använder, att

de använder korrekta slöjdbegrepp och inte bara skriver ”mojänger” och

”apparater”.  Hon undersöker även hur mycket information som eleven har lagt in

i arbetsboken som stöd för sig själva. Till exempel hur de använt skisser, om de

fyllt i enheter och liknande. Informant A bedömer hur pass självgående eleven är,

samt om de kan bedöma svårighetsgrad när de planerar arbete. Informant A tar

även hänsyn till om eleven har förmågan och viljan att ändra och utvecklas

snarare än att de är tekniskt duktiga. Hon värderar om eleven har mod prova nya

saker och om de vågar ändra ett färdigt mönster.

Informant B och D uppger att deras elever i klass 8 och 9 får skatta sin insats

inför betygssättningen. I skattningen finns elevens förmåga att planera med.

Elevernas skattning brukar stämma ganska väl överens med lärarens uppfattning.
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Informant A, B och C tar med i värderingen av planeringen hur väl eleven kan

tänka i flera steg ”vad gör jag sen”. Det som Informant C kallar kreativ planering.

Informant C tar med i bedömningen om eleverna kan driva sig själva. Om de

kommer med förslag och ser till att arbetet hela tiden ”rullar på”. Samt att de har

engagemanget och tar mycket ansvar. Informant C uppger även att ”hur eleven

lägger upp sin tid” ofta diskuteras på utvecklingssamtalen.

Informant D upplever att system som betygsmatriser har både fördelar och

nackdelar. Det hjälper henne att få syn på saker och är vägledande men hon

upplever också att hon kan känna sig fångad i sådana system: ”Vad menar vi när

vi säger att ’eleven har en god planering, viktigaste måtten är med’ hur ser en sån

planering ut?”

Hur lärare värderar och betygsätter elevens planering
För att illustrera hur informanterna värderar planeringen vid betygsättningen

följer här citat från var och en av informanterna.

Informant A uppger att om man inte är så fingerfärdig så kan den ”teoretiska

biten (en bra förberedd, genomförd och reflekterad planering och utvärdering)

hjälpa upp ett betyg”. Samt ”är man jätteduktig tekniskt men inte kan

kommunicera slöjd och inte vet vad redskap och material heter så drar det ju ner,

det är inget man kan få MVG på om du har en bristfällig planering och ett perfekt

utfört arbete.”

Informant B uppger att planering är en del av betyget men att ”det är lika mycket

viljan att försöka och vara handlingskraftig som ger slöjdbetyg”

Informant C :”Det som skiljer ett VG från ett MVG … tycker jag är när man

känner att eleven har det där otroliga drivet och att dom tar jättemycket ansvar

och att dom tänker och planerar och tänker om”. Hon anser även att elever som

inte är så tekniskt skickliga kan få ett ”relativt” högt betyg: ”om man jämför två

produkter som är på samma betyg så kan det ena se lägre ut än det andra men

vägen dit är mycket starkare för eleven som har det lite sämre resultatet.”
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Informant D betygssätter elevens planering med hjälp av en bedömningsmatris. I

bedömningsmatrisen finns olika nivåer med texter som till exempel ”eleven

arbetar utan planering” och ”eleven har en enkel planering med skiss med de

viktigaste måtten”. Informant D säger vidare: ”Om ett arbete är hyfsat, då kan jag

tycka att en god planering och utvärdering väger över.”

Informant D är den enda av lärarna som tydligt förankrar planeringen i

läroplanen. Eleverna får se bedömningsmatrisen på första lektionen samt skattar

sig själv utifrån den till utvecklingssamtal och betygssättning. Lärare A, B och C

förankrar det inte i läroplanen utan menar att planeringen hör till ämnet.

Informant A säger att planering är motiverat och förankrat hos eleverna för att

”det ska bli bra och för att man ska ha någonting att utgå ifrån och komma ihåg

hur man tänkt”. Informant B instämmer: ” det är ju basic alltså, planera och ta

eget ansvar och utföra det är ju läroplan”.
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Analys
I analysen använder jag återigen mina frågeställningar under vilka jag redovisar

vad jag kommit fram till när jag jämfört litteratur och intervjuresultat. Jag

använder några underrubriker som betonar de delar som jag tolkar som det mest

relevanta och intressanta av mitt arbete.

Planeringens innebörd för lärarna
Mina informanter upprepar mycket av det som står i läroplanen om att eleven ska

planera för att ta ansvar, få inflytande och få ökad valfrihet.54 Mina informanters

svar instämmer med NU2003 undersökningsresultat vad det gäller att planeringen

främst är till för eleven, att den sker för att lärare och elev ska kunna diskutera

kring det tänka arbetet samt att planeringen innehåller en skiss.55

Genomtänkt handlingsplan kontra idéutkast, linjärt eller inte
I slöjdprocessen ingår idé, planering, genomförande och utvärdering. Vad som

ingår i idéfasen respektive planeringsfasen kan vara relativt diffust. Till exempel

är skissen något som arbetats fram i idéfasen för att sen finnas med som det

huvudsakliga verktyget för diskussionen runt planeringen för lärare och elev. Alla

informanter synar elevernas skisser, talar utifrån den runt arbetet samt ger sitt

godkännande innan eleverna kan börja med själva genomförandet.

Planera kan betyda både ett idéutkast och en genomtänkt handlingsplan.56 I den

litteratur som jag funnit om hur man kan arbeta med planering handlar det mer om

planering som genomtänkt handlingsplan. I Porko-Hudds första slöjdfas

Formgivning görs överväganden och idéer testas (idéutkast). I Planering av

tillverkningen tas besluten gällande arbetet (en genomtänkt handlingsplan skapas).

Eleven bestämmer storlek och tillverkningssätt, räknar ut materialåtgång, ritar

mönster och gör en arbetsordning till sitt arbete.57 Detta arbetssätt kan innebära att

faserna hålls avskilda och processen blir linjär.58

                                                  
54 Skolverket, Lpo 94, 2000 § 2:3
55 Johansson & Hasselskog (2005) s.10,16,54
56 National Encyklopedin (hämtat 2010-12-20) Sökord: planera, planering
http://www.ne.se/sve/planera?i_h_word=planera, http://www.ne.se/lang/planering
57 Porko-Hudd (2005) s.38-44
58 se Bilaga 3 figur 2
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Även Selberg har en mer linjär uppdelning. Den ena fasen avslutas innan nästa

påbörjas.59 Enligt Hasselskog arbetar man sällan så linjärt i slöjden. I

slöjdprocessen hoppar eleven istället friare fram och tillbaka mellan de olika

delarna.60 Av mina informanter kan A och D tolkas som mer linjära i sin process,

då deras skriftliga metod blir ett avbrott ifrån själva hantverket, till skillnad från

B och C:s muntliga process som lättare integreras i själva genomförandet.

Olika sorters planering
Mitt arbete visar att det finns olika sorters planering. De olika sorterna är:

tidsplanering, arbetsplanering, kreativ planering och utvärdering. De går ofta i

varandra och är svåra att skiljas åt. Alla sorters planering ingår i mina

informanters undervisning men i olika utsträckning.

• Tidsplanering är att eleven planerar efter en viss tidsplan. De ska ta

hänsyn till tiden och anpassa till exempel arbetets storlek så att de blir

färdiga innan terminen är slut.

• Arbetsplanering är att eleven ska bestämma vilka delar arbetet består av,

eventuellt rita mönster, ordna material samt göra en planering över i

vilken ordning han/hon ska tillverka sitt arbete. Detta sker oftast före

genomförandet.

• Kreativ planering betyder att ”tänka efter före”. Att kunna tänka flera

steg i förväg ”om jag gör så- vad händer då”. Denna planering

förekommer oftast när eleven befinner sig mitt i genomförandet.

• Utvärdering är en form av planering enligt Österlind, då både planering

och utvärdering handlar om en att göra en bedömning. En bedömning

mot framtiden eller dåtiden.61 Den starka länken mellan planering och

utvärdering är något som flera informanter tar upp. Det förra arbetets

utvärdering är ofta något eleven tar med sig till planeringen av nästa

arbete.

                                                  
59 Selberg (2001) s.15-16
60 se Bilaga 3 figur 1
61 Österlind (1998) s.77
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Planeringskunskap och planeringspersonligheter
Då planering återkommer ett flertal gånger i kursplanen för slöjd frågade jag mina

informanter om de trodde att denna planeringskunskap var något som eleverna tog

med sig till andra ämnen. Mina informanter som använder skriftlig planering med

stödfrågorna var tveksamma. De ansåg att de skriftliga stödfrågorna var

nödvändiga för att eleverna skulle kunna planera överhuvudtaget. Men då dessa

stödfrågor var formulerade utifrån slöjdämnet trodde inte informanterna att

eleverna kunde översätta planeringskunskapen och ta med sig detta till andra

ämnen. NU2003:s undersökning visar att lärarna uppfattade att eleverna inte

gillade planering och att det kan bero på just detta att de inte kan ta till sig den62.

Informant A och D uppger att de ibland måste tvinga sina elever att göra

planeringen. Kanske har deras stödfrågor gjort att planeringen teknikifierats 63.

Det kan också betyda att den blivit en pseudoplanering mer för lärarens skull än

elevens.64 Speciellt i informant A:s fall där lärarna hjälper de yngsta eleverna att

formulera svaren på stödfrågorna. Informant B varnar för att göra ”för stor

maskin” av planeringen. Kanske just av den andledningen att

planeringskunskapen inte blir elevens egen. Att planeringen blir för abstrakt för

dem som Österlind skriver.65

Informant C uppger att de elever som kan planera är de som ”har det i sig”. Detta

stämmer med Österlinds undersökningsresultat som visar att elever har olika

tolkningar och inställning till planering, ofta beroende på deras sociala

bakgrund.66  Om vissa elever gynnas och betygsätts för något de redan har i sig

samtidigt som andra inte övas i att utveckla det kan det i förlängningen påverka

samhället, om det är så som Österlind vidare skriver att kunna planera är den nya

normen och att det är det som vårt samhälle behöver.67

                                                  
62 Johansson & Hasselskog (2005) s.54
63 Österlind (1998) s.103
64 Carlgren, (2005) s.20
65 Österlind (1998) s.15
66 Österlind (1998) s.16
67 Österlind, (2005) s.33
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Lärarnas arbete med elevernas planering

Skriftlig kontra muntlig planering
Det finns inget i kursplanen som betonar antingen en skriftlig eller muntlig

planering. Det enda som står är att eleven i årskurs nio skall kunna ”i ord och bild

presentera idéer samt planera skolarbetet.”68 I Lpo 69 betonas samtalet som medel

för detta men inte i senare kursplaner.69

Antagligen har mina informanters sätt att arbeta med planering att göra med hur

de tolkar ordet planering. Om de ser planering som en genomtänkt handlingsplan

eller som ett idéutkast. En genomtänkt handlingsplan skrivs ned medan ett

idéutkast är mer flyktigt. 70

Hur mycket lärarna arbetar med elevens planering beror på om de använder ett

skriftligt eller muntligt arbetssätt. Informanterna med muntlig planering är mer

involverade i det praktiska arbetet då de ställer stödfrågor som ”Vad ska du göra?

Vilket material ska du använda?” direkt till eleven. Men frågan är hur pass

mycket de berör i sin kommunikation, då de ska bolla stödfrågor med en hel

grupp elever samtidigt. I de skriftliga planeringarna ingår fler stödfrågor men

mindre kommunikation. De skriftliga planeringarna, som A och D använder sig

av, kan lättare teknikifieras än B och C:s muntliga planering, Då deras stödfrågor

kan anpassas till varje elev och situation i högre grad. Men trots det kan även

muntliga planeringar innehålla koder om hur läraren vill ha det och de kan bli

pseudoplaneringar från elevens sida.

Problemlösning – före eller efter
Informant A och D belyser att man ska planera för att undvika problem som kan

uppstå. Informant C uppskattar när problemen uppstår. Detta visar på en vid

skillnad i inställningen till problemlösning. Det vill säga om de ska lösas före

eller efter de uppstår. Hasselskog och Slöjd: en samtalsguide har olika inställning

till detta. Hasselskog menar att många lärare försummar förarbetet och att

problem som kunde ha förutsetts i en noggrannare planering istället måste lösas i
                                                  
68 Skolverket, Kursplan för slöjd (2000a)
69 Lgr 69. (1969) s.158
70 National Encyklopedin (hämtat 2010-12-20) Sökord: planera, planering
http://www.ne.se/sve/planera?i_h_word=planera, http://www.ne.se/lang/planering
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genomförandefasen.71 Slöjd: en samtalsguide förklarar istället att de 10 % av

lärarna som strävar efter att undvika att eleven skall stöta på problem under

arbetet, försummar kunskapskvaliteter som problemlösning och att tänka

konstruktivt, vilket eleverna enligt kursplanen skall utveckla.72

Elevernas planering i bedömningen

Planeringen i bedömningen, VG eller MVG
Trots att det framkommer både i litteraturen och hos mina informanter att det går

bra att eleverna frångår sin planering är detta något lärarna tar hänsyn till i

bedömningen, då de undersöker hur väl eleven följt sin planering.

Informant A går igenom vad en skiss är och hur man kan arbeta med skisser och

tittar därför på hur de använt sig av skissen och tar med det i bedömningen.

Informant B gör inte det då hon ser skissen som ett underlag för att kunna

diskutera. Hon kallar det för en ”pratskiss”.

Mina informanter tar med i bedömningen hur mycket ansvar eleven tar, hur

självgående den är samt vilket engagemang den visar både i arbetet och i

planeringen. Kajsa Borgs undersökning visade att lärare värderade elevens

förmåga att planera sitt arbete högt.73 Alla informanter tycker att planeringen är

en viktig del av slöjden, men de bedömer och betygsätter planeringen på olika

sätt. Detta visar till exempel citaten från informant A och C.74 Informant A har en

praktiskt skicklig elev som inte gjort den ”teoretiska biten” och C har en elev som

gjort den ”teoretiska biten” men inte är praktiskt skicklig. Ingen av informanterna

säjer sig kunna dela ut MVG. Hade det varit tvärt om, om de hade bytt elever,

tror jag istället att informanterna hade satt ett MVG. Jag tolkar deras citat som att

vissa informanter lägger större vikt vid den ”teoretiska biten” och andra vid den

praktiska skickligheten i bedömningen. Vissa lärare lägger fokus på processen

och andra vid produkten.

                                                  
71 Hasselskog, (2010) s.214-216
72 Slöjd: en samtalsguide (2007) s.48
73 Borg (2008) s.206
74 se s. 23
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Mina informanter, liksom Slöjd: en samtalsguide, stämmer överens i sin analys

att planering i skolan oftast sker i förhållande till produkten istället för i

förhållande till mål och måltyper.75 Till exempel är elevens mål inte att tänka

konstruktivt utan att få klart en tröja. I kursplanens mål ingår att tänka

konstruktivt i det praktiska arbetet. Det vill säga att eleven utvecklar sin förmåga

att reflektera och tänka konstruktivt genom att välja material och metod.76

Diskussion
Mitt syfte att undersöka hur lärare ser på och arbetar med elevens planering har

gett olika svar. Jag anser att det beror på den vida betydelse som begreppet

planering har. Enligt min undersökning kan planering ses i två perspektiv. För att

tydliggöra detta gör jag en förenklad tabell nedan.

           Informant A och D      Informant B och C
Genomtänkt handlingsplan Idéutkast

Linjär process Ickelinjär process

Arbetsordning Kreativ planering

Skriftlig planering Muntlig planering

Problemlösning före processen Problemlösning efter processen

Enligt min uppfattning visar mina informanter på två tolkningar av ordet

planering. Informanternas syn på planering och erfarenhet av det hänger ihop med

deras fortsatta arbete samt hur de värderar planeringen i slöjdämnet. Informant A

och D, som ser planering som en genomtänkt handlingsplan, arbetar med en

skriftlig planering som innehåller en arbetsordning och där problemen försöker

förutses. Detta kan bli ett linjärt utförande av den anledningen att den skriftliga

modellen innebär ett avbrott ifrån själva skapandet/genomförandet. Hasselskog

nämner att det linjära utformandet av processen är relativt ovanlig i slöjden. Detta

kan tolkas som att informant B och C:s muntliga variant är vanligare generellt i

skolan. B och C arbetar med planering som ett utkast av idéer. Deras planering har

inga tydliga gränser och inget konstant innehåll då det endast sker muntligt.

Eleven hoppar fram och tillbaka mellan de olika faserna och löser oftast
                                                  
75 Slöjd: en samtalsguide (2007) s.48
76 Skolverket, Kursplan för slöjd (2000a)
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problemen efter hand som de uppstått istället för att försöka förutse dem. Man kan

säga att informanterna med skriftlig planering får en tydlig men lösgjord

planering, och de med muntlig får en integrerad planering men mer diffus och

med oklart innehåll.

Planeringen ses som en självklar del av slöjden både om man ser till kursplanerna

och informanternas svar. Planering har sedan snart 50 år varit en del av slöjden så

att planera är inget nytt i slöjdämnet. Däremot har det möjligtvis synliggjorts mer i

och med Lpo94:s starkare fokus på slöjdprocessen istället för produkten. Det

faktum att eleven idag planerar sitt arbete i fler ämnen än slöjden samt samhällets

ökade behov av människor som kan planera kan även påverka elevers vana,

inställning och kunskap om planering. Det är en tillgång om planeringen blir ett

självklart verktyg för eleven så hon/han kan arbeta utifrån sig själv. Om

planeringen teknifieras och blir en pseudoplanering för lärarens skull kan det

verka negativt för eleven. Det gäller att planera måttligt och hitta balansen mellan

dess ytterligheter, ofrihet och kaos.77

Vid betygsättning har Informant A och D mer att gå tillbaka till och undersöka

genom deras skriftliga planering. Det är därför lättare för dem att se och minnas

vad varje elev gjort och få en bild av processen. Informant B och C utgår istället

från sitt minne över hur processen samt produkten sett ut. Detta förklarar varför

det uppstår skillnader i A och C:s sätt att bedöma.78 Möjligen är mina informanter

två varianter av Colneruds olika önskvärda lärarroller.79 De med skriftlig

planering är mer rationella och styrs av samhället och kursplanen medan de med

muntlig planering styrs av omsorg om eleven. Informanterna med skriftlig

planering får en tydlig överblick, men eleven tvingas ruta in sin planering i ett

visst system vilket gör att den kan teknikifieras. Informanterna med muntlig

planering har däremot en nära kontakt med eleven och arbetet, men den är

sannolikt knapphändig med stor risk för missförstånd i och med elevens skilda

förförståelser för planering. Med ett stort antal elever går det inte att fördjupa

kunskaperna och problemen löses efterhand istället för innan.

                                                  
77 Österlind (1998) s.87
78 se s.29
79 Colnerud (1997) s. 95-103
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Man kan anta att risken är stor att informant B och C fastnar i gamla mönster och

betygsätter vad de tror eleven tänkt och gjort, utan att riktigt veta att så är fallet.

Efter detta arbete anser jag att en skiss och en muntlig planering är otillräcklig för

att gälla som elevens planering. Jag anser även att ett allt för stort pappersarbete

med planering är hämmande för elevens egna sätt att planera och tänka. Det bästa

vore att mötas någonstans på mitten. Mitt emellan ofrihet och kaos. Kanske

genom en skiss och en enkel skriftlig planering. Att teknifiera planeringen i

minsta möjliga mån så eleven får tänka på egen hand, men ändå formulera något

skriftligt så att jag som lärare har något att följa när jag bedömer och betygsätter

mina elever.

Jag har efter detta arbete alltmer blivit övertygad om svårigheter och möjligheter

med att arbeta med planering. Det gäller att arbeta fram ett praktiskt sätt att arbeta

med planering som fungerar bra och där jag som lärare kan balansera mellan

hänsyn till läraryrkets dubbla uppdrag. Jag anser att mitt arbete därför har relevans

för läraryrket då det visat sig att planering är ett vitt begrepp som tolkas olika från

lärare till lärare och från elev till elev. Respektive lärares tolkning av begreppet

avgör hur de arbetar med det samt hur stor plats det får ta i ämnet.

Metoddiskussion
Antalet informanter är för få för att dra någon generell slutsats av hur lärare i

allmänhet ser på och arbetar med planering. Men trots att de var få var de goda

representanter för ämnet med stor vana och förtrogenhet i ämnet. Mina

informanter uppvisade en relativt stor spridning av uppfattningar om hur man kan

arbeta med elevens planering.

Genom att vara deltagande observatör och undersöka hur de faktiskt arbetar med

planeringen hade undersökningens resultat blivit mer tillförlitliga. I synnerhet

gäller det de informanter som använde muntlig planering. Jag hade fått större

förståelse om jag hade frågat informanterna om deras personliga inställning till

planering i allmänhet under intervjun för att kunna jämföra den med deras arbete i

skolan.

Jag anser mig ha kunnat genomföra intervjuerna på ett likvärdigt sätt samt inte

fastnat i min egen förförståelse och inställning till elevens planering.



33

Fortsatt forskning
Ämnesval i detta arbete har ingen exakt motsvarighet i en forskaravhandling eller

liknande. Då planering är en del av slöjdprocessen har jag hittat min information

där. Mycket mer skulle kunna skrivas om planeringen i slöjden med större

undersökningar som grundar sig på både elevers och lärares åsikter och

erfarenheter genom intervjuer av båda parter och genom deltagande observationer.

Här följer några idéer till fortsatt forskning:

Ett stort bryderi för mig under arbetets gång har varit den nya kursplanen, där

ordet planering saknas överhuvudtaget! I alla tidigare kursplaner har det funnits

med. Hur kommer detta att påverka slöjdämnet i framtiden? Ett arbete skulle

kunna undersöka detta: Vart tog planeringen vägen?

Skissen har stor betydelse i slöjdämnet. Skissen som idé och som del av

planeringen och utvärderingen i slöjden. Skissens plats och stora relevans för

slöjdämnet kontra det lilla arbete som läggs på skissen på slöjdlektionen är en

intressant skillnad. För mig som är både textil och bildlärare skulle ett sådant

arbete vara extra givande för att skissen är en stor del av båda ämnena. En skiss

kan vara en snabbt nedtecknad tanke eller en ritning som kan följas. En skiss är ett

sätt att få andra att förstå sina tankar på ett sätt som ofta är snabbare och tydligare

än att uttrycka sig med ord. Vad anser lärare och elever samt forskningen att

skissen är och hur kan man arbeta med den?

Under rubriken Problemlösning – före eller efter diskuteras skillnaderna mellan

Hasselskogs åsikter och Slöjd en samtalsguide om när problemlösningen bör ske.

Detta är intressant. När lär man sig bäst, före eller efter processen? Och hur

kunnig måste man vara i ämnet för att kunna förutse ett problem? Hur fungerar

problemlösningen ute i slöjdsalarna och vad är elevers och lärares åsikter om det?
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Bilaga 1 – Brev till informanter

Hej
Jag heter Åsa Gustafsson och jag studerar till textil och bildlärare på
Umeå Universitet. Jag har precis börjat skriva på mitt
examensarbete. Jag är intresserad av hur lärare arbetar med
elevens planering. Jag skulle bli ytterst tacksam om jag kunde få
intervjua dig om detta!!!

Jag hittade din mailadress på ***-skolans hemsida, stämmer det att
du är textillärare där? 

Jag kommer att intervjua ca 5 stycken textillärare, intervjun tar ca 40
minuter och jag kommer att avidentifiera så att det inte kan utläsas
vilka jag intervjuat. 

Jag behöver göra intervjuerna ganska snart. Helst under nästa
vecka, 47 men vecka 48 går också bra. Jag är väldigt flexibel och
kan genomföra intervjuerna när det passar dig.

Jag har förståelse för att du antagligen har fullt upp men hoppas...

/Åsa Gustafsson
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Bilaga 2 – Intervjuguide

Frågeställningar      Intervjufrågor         Fördjupande frågor

Vilken innebörd ger
lärare elevens
planering?

Hur beskriver
lärare att elevens
planering sker?

Hur bedömer /
betygsätter lärare
elevens planering

Vilka anledningar
finns det med att
arbeta med elevens
planering?

Vad är elevens
planering?

Hur arbetar eleverna
med planering?

Hur arbetar lärare
med elevens
planering?

Hur ser lärare på om
planeringen frångås?

Vilka sätt har lärarna
provat på att arbeta
med elevens
planering?

Hur bedömer lärare
elevens planering?

Hur betygsätter lärare
elevens planering?

Planeringskunskap?

När?
Olika åldrar olika
sätt?
Hjälpmedel?
Utvärdering av
planering?

Kommunikation?

Problemlösning?

Kursplansplanering
som motivering?
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Bilaga 3 –Figurer
Mina illustrationer
för att förtydliga de
olika processerna

Idé Planering

Genomförande

Utvärdering

Idé Planering            Genomförande                Utvärdering

Figur 1
En illustration av en
ickelinjär process.
Faserna går in i
varandra och finns
med under hela
processen.

Figur 2
En illustration av en
linjär process. Faserna
hålls avskilda och
avslutas innan nästa
börjar.


