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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker i vad mån den uppfattade läroplanen i textilslöjd, uttryckt i 
form av lokala pedagogiska planeringar (LPP:n) för årskurserna 4-6 inom slöjdområdena 
stickning och virkning, skiljer sig åt mellan olika textilslöjdslärare. Detta görs genom att 
undersöka i vad mån LPP:na anknyter till den formella läroplanen såsom den uttrycks i 
kursplanens övergripande syfte (formulerat som långsiktiga mål) och centrala innehåll 
(formulerat som kunskapsområden). Frågeställningarna gäller hur ofta LPP:na anknyter till 
dessa, vilka av dessa det är vanligast att LPP:na anknyter till, hur många av dessa som LPP:na 
brukar anknyta till, samt om det finns någon skillnad avseende dessa frågeställningar mellan 
de LPP:n som handlar om stickning, de som handlar om virkning respektive de som handlar 
om både stickning och virkning. Frågeställningarna undersöks med hjälp av den kvantitativa 
metoden innehållsanalys. Datamaterialet utgörs av LPP:n från Skolbanken som behandlar 
garnteknikerna stickning och/eller virkning. Resultaten visar att den uppfattade läroplanen 
skiljer sig kraftigt åt mellan olika lärare angående vilka delar av de långsiktiga målen 
respektive kunskapsområdena som deras LPP:n behandlar. Genomgående lägger slöjdlärarna 
större vikt vid långsiktiga mål och kunskapsområden som handlar om själva görandet, 
tekniken och det praktiska hantverket, medan de mer teoretiska aspekterna av slöjdämnet 
spelar en underordnad roll. 
 
Nyckelord: Kursplan, Lgr11, Lokal pedagogisk planering 
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Inledning 
Den svenska skolan har sedan 2011 en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, allmänt förkortad Lgr11.1 Den del av 
läroplanen som en lärare främst använder sig av i sin undervisning är 
kursplanerna. Dessa innehåller respektive ämnes syfte (utmynnande i ett antal 
långsiktiga mål, uttryckta som ämnesspecifika förmågor) och dess centrala 
innehåll (uppdelat i ett antal centrala kunskapsområden). Kursplanerna är även 
kompletterade med kunskapskrav.2 
 
År 1994 övergick den svenska grundskolan till målstyrning.3 I en målstyrd skola 
skall de mål som anges i styrdokumenten utgöra utgångspunkten för lärarnas 
planering och undervisning.4 Det främsta stydokumentet är idag Lgr11. Även om 
Lgr11 är fastställd på nationell nivå och skall tillämpas på alla skolor i hela landet, 
så sker den praktiska implementeringen av läroplanen ute i de enskilda 
kommunerna, och ytterst ute i de enskilda skolorna. Denna implementering tar sig 
ofta uttryck i form av olika slags lokala pedagogiska planeringar (LPP:n) som tas 
fram på de enskilda skolorna eller i de enskilda kommunerna. En LPP inom ett 
visst ämne skall baseras på Lgr11:s kursplan för ämnet ifråga. Skolverket klargör 
dessutom att planeringen av undervisningen skall utgå från respektive ämnes syfte 
och de däri uttryckta ämnesspecifika förmågorna, ämnets centrala innehåll, samt 
dessutom ämnets kunskapskrav. Det skall också finnas en tydlig koppling mellan 
förmåga och innehåll.5 
 
Lgr11 kan tillsammans med Skolverkets övriga styrdokument, såsom förordningar 
och kommentarer, sägas utgöra det som i Goodlads läroplansplansteori kallas för 
den formella läroplanen, medan lärarnas lokalt utformade pedagogiska 
planeringar, LPP:na, istället utgör den uppfattade läroplanen. Hur den uppfattade 
läroplanen ser ut kan skilja sig åt mellan olika slöjdlärare genom att dessa har 
olika tolkningar av den innebörd och avsikt som framkommer i styrdokumenten.6 
Det svenska skolväsendets decentraliserade organisation, med 290 olika 
huvudmän i form av Sveriges kommuner, med ett omfattande kommunalt 
självstyre, öppnar upp för stora möjligheter att den uppfattade läroplanen skiljer 
sig åt mellan olika skolor och olika lärare i samma kommun. 

                                                           
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Stockholm: 
Fritzes, 2011). 
2 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. Skolverkets allmänna råd (Stockholm: Fritzes, 2011), 8-9. 
3 Peter Hasselskog, ”Sy ihop din egen tolkning!”, i Planera och bedöma enligt Lgr 11 - praktiskt-
estetiska ämnen, red. Helena Moreau (Stockholm: Fortbildning i Stockholm, 2011), 33. 
4 Peter Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 2010), 13-14. 
5 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 12-13. 
6 Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, 86-87. 
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Ett mål för den svenska skolan bör vara att alla elever får en likvärdig 
undervisning, samma kunskaper och möjligheter att utveckla samma färdigheter, 
oavsett vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilken lärare de har. 
Peter Hasselskog, universitetslektor i slöjd och slöjdforskare, menar att Lgr11 kan 
leda till att eleverna får en mer likvärdig undervisning i och med att Lgr11 har “en 
större tydlighet, ett obligatoriskt centralt innehåll, och inte minst färre antal mål”.7 
Ett mått på likvärdighet kan vara hur mycket den uppfattade läroplanen skiljer sig 
åt mellan olika LPP:n. LPP:na skall anknyta både till syftet och de däri uttryckta 
långsiktiga målen samt till det centrala innehållet med dess olika 
kunskapsområden. Den vikt som LPP:na lägger vid de olika långsiktiga målen och 
de olika kunskapsområdena blir därvid ett mått på hur mycket den uppfattade 
läroplanen skiljer sig mellan olika slöjdlärare.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vad mån den uppfattade läroplanen, 
såsom den uttrycks i form av LPP:n för årskurserna 4-6 inom slöjdområdena 
stickning och virkning, skiljer sig åt mellan olika textilslöjdslärare. Detta görs 
genom att undersöka i vad mån LPP:na anknyter till den formella läroplanen 
såsom den uttrycks i kursplanens övergripande syfte och centrala innehåll. Mer 
specifikt avses här i vad mån LPP:na anknyter till det övergripande syftets olika 
långsiktiga mål och det centrala innehållets olika kunskapsområden.  
 
Fokus i undersökningen kommer att vara på följande fyra frågeställningar: 

1. Hur ofta anger LPP:na i stickning och virkning att de anknyter till de i 
kursplanen angivna långsiktiga målen respektive kunskapsområdena? 

2. Vilka av de i kursplanen angivna långsiktiga målen respektive 
kunskapsområdena är det vanligast att LPP:na i stickning och virkning 
anknyter till? 

3. Hur många av de i kursplanen angivna långsiktiga målen respektive 
kunskapsområdena brukar LPP:na i stickning och virkning anknyta till? 

4. Finns det någon skillnad avseende frågeställningarna ovan mellan de LPP:n 
som handlar om stickning, de som handlar om virkning respektive de som 
handlar om både stickning och virkning? 

                                                           
7 Hasselskog, ”Sy ihop din egen tolkning!”, 34. 
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Bakgrund 
Detta kapitel avser att ge en bakgrund till frågan om den lokala 
implementeringen av Lgr11:s kursplan i ämnet slöjd, främst utifrån lagar och 
förordningar. Den inleds med en översikt av vad som avses med lokal 
pedagogisk planering och de föreskrifter som finns om detta, varefter följer ett 
avsnitt som ger en allmän beskrivning av den nya läroplanen, Lgr11. Kapitlets 
följande avsnitt går sedan i tur och ordning närmare in på kursplanens syfte 
och centrala innehåll, för att avslutningsvis ge en översikt över förhållandet 
mellan den formella och den uppfattade läroplanen. 
 

Lokal pedagogisk planering (LPP) 
Uttrycket “lokal pedagogisk planering” användes av Skolverket i dess 
stödmaterial angående arbetet med den individuella utvecklingsplanen med 
skriftliga omdömen från tiden före införandet av Lgr11,8 men används inte längre 
i dess allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen utifrån 
Lgr11, där enbart ordet ”planering” används.9 I detta arbete definieras dock 
uttrycket “lokal pedagogisk planering” (LPP) som all pedagogisk planering 
utifrån kursplanerna i Lgr11 som sker på lokal nivå, d.v.s. ute i de enskilda 
skolorna eller enskilda kommunerna, oavsett om de själva kallar detta för ”lokal 
pedagogisk planering”, ”pedagogisk planering”, enbart ”planering”, eller något 
helt annat. 
 
Skolverket är tydlig med att kursplanen är den naturliga utgångspunkten för 
planeringen av undervisningen.10 Denna är uppdelad i två delar, som behandlar 
ämnets syfte och centrala innehåll, samt är kompletterad med kunskapskrav.11 
Skolverkets officiella föreskrifter om planering och genomförande av 
undervisningen utifrån Lgr11 inleds också med att man slår fast att lärare vid 
planeringen av undervisningen bör: 
 

tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska 
inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och 
behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande 
till kunskapskraven [min kursivering].12 

 

                                                           
8 Skolverket, IUP-processen: Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga 
omdömen. Stödmaterial (Stockholm: Fritzes, 2009.), 11-31. 
9 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 11-16. 
10 Ibid., 13. 
11 Ibid., 8-9. 
12 SKOLFS 2011:149, Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisning, 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 1. 
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Detta inskärps ytterligare i kommentarerna till de allmänna råden, där Skolverket 
skriver: 
 

Vid planeringen behöver läraren utgå från kursplanens syfte och de förmågor som anges 
där, det centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnena [min kursivering]. Läraren 
behöver konkretisera sina mål för undervisningen genom att tydliggöra kopplingen mellan 
de förmågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som undervisningen ska 
behandla.13 

 
Kursplanens syfte är således själv grundvalen, det första steget, som en LPP skall 
byggas på. Syftet leder sedan i det andra steget fram till vilka delar av det centrala 
innehållet som skall tas upp, med målsättningen att i det tredje och sista steget 
tillse att eleverna får de förutsättningar de behöver för att utvecklas så långt som 
möjligt i förhållande till kunskapskraven. Detta illustreras i Figur 1 nedan. Det är 
således uppenbart att varje LPP bör vara tydlig med hur planeringen för ämnet 
ifråga anknyter till kursplanens uttalade syfte och dess centrala innehåll. 
 

Syfte

Centralt 
innehåll

Kunskaps-
krav

 
Figur 1. En LPP:s uppbyggnad i enlighet med skolverkets föreskrifter. 
  
LPP:na ingår som en del i lärarnas planeringar och förberedelser för lektionerna, 
och kan tas fram av en lärare på egen hand eller tillsammans med kollegor inom 
ämnet. I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framgick det dock att 
slöjdlärarna vanligtvis gör sin planering på egen hand. Hela 85% uppgav att de 

                                                           
13 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 13. 
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ofta eller alltid skötte planeringen på egen hand.14 En förklaring till detta torde 
vara att söjdläraryrket på många sätt är ett ensamt arbete, eftersom de 
jämförelsevis få veckotimmar som ägnas åt slöjdämnet vanligtvis ger underlag för 
endast en lärare i textilslöjd och en i trä- och metallslöjd per skola.15 När 
slöjdlärarna tillfrågats om sina utvecklingsbehov uttrycker de också en önskan om 
att få träffa och diskutera med andra slöjdlärare. Hela 93% anser detta vara 
mycket eller ganska angeläget.16 
 

Den nya läroplanen: Lgr11 
Riksdagen fattade den 23 juni 2010 beslut om en ny skollag17 vilken trädde i kraft 
den 1 augusti 2010, men började tillämpas först från och med den 1 juli 2011.18 
Efter att beslutet om den nya skollagen hade fattats utfärdade regeringen under 
hösten 2010 en förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, vilken trädde i kraft den 1 februari 2011.19 I denna nya läroplan, 
Lgr11, integrerades också Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för 
grundskolans ämnen till en samlad läroplan.20 
 
Den samlade läroplanen består av tre delar: 
1. Skolans värdegrund och uppdrag,  
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, samt  
3. Kursplaner, kompletterade med kunskapskrav.   
Dessa tre delar bör ses som en sammanhängade helhet, där del 1 lägger den 
allmänna grunden, vilken sedan utvecklas och förtydligas i del 2, för att slutligen i 
del 3 specificeras som kursplaner för de olika separata ämnesområdena. 

Kursplanen är i sin tur, som påpekats tidigare, uppdelad i två delar som behandlar 
ämnets syfte och centrala innehåll.21 
 

Kursplanens syfte och långsiktiga mål 
I sin definition av vad kursplanens syftesdel består av skriver Skolverket: 
 

Ämnets syfte beskriver varför ämnet finns i skolan med utgångspunkt i skolans 
övergripande uppdrag såsom det anges i läroplanens första del. Det anger vad 
undervisningen ska syfta till, det vill säga vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla genom undervisningen. Syftet beskriver ämnets hela uppdrag och ställer krav på 

                                                           
14Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Slöjd. Ämnesrapport till 
rapport 253, 2005 (Stockholm: Fritzes, 2005), 46. 
15 Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, 12. 
16 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 28-29. 
17 SFS 2010:800, Skollag (2010:800) (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2010). 
18 SFS 2010:801, Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) (Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 2010), §1. 
19 SKOLFS 2010:37, Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Stockholm: Fritzes, 2010). 
20 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 2-3. 
21 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 8-9. 
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undervisningen som helhet. Syftet avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta 
som ämnesspecifika förmågor. Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för 
kunskapskraven.22 

 
Syftesdelen för kursplanen i ämnet slöjd utmynnar i följande fyra övergripande 
syften med undervisningen i slöjd, det som Skolverket benämner långsiktiga mål 
[punkter här ersatta med numrering för att förenkla hänvisningar till de olika 
målen]: 
 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att  
1. formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 

och hantverkstekniker,  
2. välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets- och miljöaspekter,  
3. analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 

och 
4. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.23 

 
Detta är således själva grundvalen för undervisningen i slöjd, det som all 
slöjdundervisning i den svenska skolan på något sätt skall ta sin avstamp i. 
 

Kursplanens centrala innehåll och kunskapsområden 
Kursplanens andra del bygger vidare på de ovan angivna långsiktiga målen och 
anger det centrala innehållet i ämnet slöjd för årskurserna 1-3, 4-6 respektiver 7-9, 
d.v.s. vad undervisningen i slöjd skall innehålla för att uppnå de långsiktiga 
målen. Detta är ett synsätt som även Peter Hasselskog instämmer i. Han menar att 
lärarna bör betrakta det centrala innehållet som något som finns med i syfte att ge 
eleverna de förutsättningar som behövs för att utveckla de förmågor som anges i 
de långsiktiga målen.24 
 
I sina allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen utifrån 
Lgr11 definierar Skolverket det centrala innehållet som ”vad som ska behandlas i 
undervisningen”.25 I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i slöjd skärps 
detta ytterligare när man framhåller att kursplanens centrala innehåll ”anger vilket 
obligatoriskt innehåll [min kursivering] som ska behandlas i undervisningen”.26 
Det centrala innehållet i ämnet slöjd består av följande fyra kunskapsområden: 
1. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, 
2. Slöjdens arbetsprocesser, 
3. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer samt  

                                                           
22 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 9. 
23 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 213. 
24 Hasselskog, ”Sy ihop din egen tolkning!”, 34. 
25 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 9. 
26 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (Stockholm: Fritzes, 2011), 10. 
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4. Slöjden i samhället.27 
 
De fyra kunskapsområdena anknyter mer eller mindre tydligt till de långsiktiga 
målen. Skolverket menar i sitt kommentarmaterial till kursplanen i slöjd att det 
första kunskapsområdet, ”Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker”, har 
en tydlig koppling till det första långsiktiga målet, ”formge och framställa 
föremål…”, medan det tredje kunskapsmålet, ”Slöjdens estetiska och kulturella 
uttrycksformer”, har en tydlig koppling till det fjärde långsiktiga målet, ”tolka 
slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”. De andra och fjärde 
kunskapsområdena, ”Slöjdens arbetsprocesser” respektive ”Slöjden i samhället”, 
har dock inga tydliga kopplingar till ett enskilt långsiktigt mål, utan anknyter till 
samtliga fyra långsiktiga mål.28 
 
Det föreskrivna centrala innehållet i Lgr11 är en nyhet i slöjdämnets kursplan, 
liksom det är även för övriga ämnens kursplaner i Lgr11. Det centrala innehållet 
upptar också en klar majoritet av kursplanens textomfång. Peter Hasselskog 
menar att även om kursplanen visserligen inte säger något om prioriteten eller 
proportionerna mellan de fyra kunskapsområden som ingår i det centrala 
innehållet, så kommer det centrala innehållet som räknas upp i varje 
kunskapsområde bidra till att samtliga av dessa fyra kunskapsområden får ett 
rimligt utrymme i lärarnas undervisning. Han påpekar också att det är viktigt att 
lärarna ser det centrala innehållet som något som finns i undervisningen för att ge 
eleverna de förutsättningar som krävs för att utveckla de förmågor som anges i de 
långsiktiga målen. Visserligen är det fritt fram för läraren att i undervisningen 
lägga till innehåll som står utanför det centrala innehållet, men detta skall då vara 
till fördel för eleverna vad gäller utvecklingen av de förmågor som anges i de 
långsiktiga målen. Det får inte heller ske på bekostnad av det centrala innehållet, 
eftersom det senare är obligatoriskt för läraren att ta upp i undervisningen.29 
 

Den formella och den uppfattade läroplanen 
Teorin om den formella och den uppfattade läroplanen ingår i Goodlads 
läroplansteori. Enligt denna teori finns det fem olika läroplansnivåer, nämligen:   
1. Den ideologiska läroplanen, 
2. Den formella läroplanen, 
3. Den uppfattade läroplanen,  
4. Den genomförda läroplanen och 
5. Den upplevda läroplanen.30 
 

                                                           
27 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 214-215. 
28 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, 10-17. 
29 Hasselskog, ”Sy ihop din egen tolkning!”, 34. 
30 Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, 86. 
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Den ideologiska läroplanen kan också kallas den ideala läroplanen eller idéernas 
läroplan. Det är en slags politisk eller pedagogisk vison av hur den ideala skolan 
eller läroplanen ser ut, där man inte behöver ta hänsyn till sådana saker som 
organisation, implementering och förankring.31 
 
Den formella läroplanen kan också kallas den officiella läroplanen. I denna ingår 
inte bara den av riksdagen antagna läroplanen utan också alla andra förordningar 
och föreskrifter som gäller skolan, inklusive tillhörande kommentarsmaterial, 
liksom även lokalt fastställda officiella dokument. Alla skrivna dokument som har 
antagits på nationell och/eller lokal nivå ingår enligt denna definition i den 
formella läroplanen. En annan beskrivning av detta är att kalla det för skolans 
nationella och lokala styrdokument.32 
 
Den uppfattade läroplanen åsyftar hur den formella läroplanen uppfattas av någon 
eller några, d.v.s. hur dessa tolkar den formella läroplanens innebörd och avsikt. 
Detta kan vara en enskild slöjdlärare, ett arbetslag eller t.o.m. elevernas föräldrar. 
Hur slöjdlärarna uppfattar och tolkar den formella läroplanen är det som avgör hur 
dessa utformar sin undervisning.33  
 
Den genomförda läroplanen kan också kallas för den operationaliserade 
läroplanen eller den verkställda läroplanen. Den beskriver hur undervisningen 
eller verksamheten faktiskt ser ut i skolans vardag. Den upplevda läroplanen, 
slutligen, syftar på hur eleverna faktiskt upplever undervisningen.34 
 
I föreliggande examensarbete kan den formella läroplanen främst sägas utgöras av 
Lgr11 tillsammans med Skolverkets kommentarer till Lgr11. Lärarnas 
pedagogiska planeringar i form av LPP:n är inga officiellt fastställda dokument 
utan ingår i lärarnas arbetsmaterial. De ingår därför inte i den formella läroplanen 
utan återspeglar istället den uppfattade läroplanen, eftersom de är formade av hur 
slöjdlärarna uppfattar och tolkar den formella läroplanens innebörd och avsikt. 
Dessutom måste LPP:na ta hänsyn till sådana saker som gruppstorlek, resurser, 
elevtid och annat som påverkar hur undervisningen kan läggas upp. 

                                                           
31 Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, 86. 
32 Ibid., 86-87. 
33 Ibid., 87. 
34 Ibid., 88. 
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Metod 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt där kvantitativ metod beskrivs kortfattat, 
tillsammans med en kortfattad översikt av den textanalytiska inriktningen 
innehållsanalys, som utnyttjas i detta arbete. Därefter följer avsnitt där 
avgränsningen och urvalet till undersökningen behandlas, en beskrivning av 
datainsamlingsmetoder och procedur, för att slutligen beskriva de metoder för 
dataanalys som använts i examensarbetet. 
 

Kvantitativ metod och innehållsanalys 
De metoder som används för forskning inom samhällsvetenskaperna delas 
vanligen in i kvalitativ respektive kvantitativ metod. Inom kvalitativa metoder 
strävar forskaren efter att beskriva och förstå såväl handlingar som handlingarnas 
innebörd. Man försöker få fram en helhetsbeskrivning av det som undersöks. 
Forskaren befinner sig i någon mening själv i den sociala verklighet som denne 
vill analysera. Analysen sker också samtidigt som datainsamlingen pågår och i 
växelverkan med denna.35 Inom kvantitativa metoder samlar forskaren 
systematiskt in empiriska och kvantifierbara data. Arbetssättet är i regel 
formaliserat, där varje steg i forskningsprocessen är väl definierat och avskilt från 
de andra. Datamaterialet sammanfattas i statistisk form, och från dessa bearbetade 
data analyseras utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Forskaren behöver 
inte själv delta i det som studeras, vilket är en fördel ur objektivitetssynpunkt.36 
En grundläggande skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder kan sägas 
vara att medan kvalitativa metoder används för sådant som går att beskriva med 
ord så används kvantitativa metoder för sådant som går att beskriva med siffror.37 
 
Kvantitativa metoder omfattar många olika tillvägagångssätt för att analysera 
siffror och sådant som kan betecknas med hjälp av siffror. Metoderna är alltifrån 
ganska enkla till mycket matematiskt avancerade. Generellt sett kan man säga att 
kvantitativa metoder kommer bäst till sin rätt när det är av vikt att kunna sätta 
siffror på det som undersöks. En fördel med kvantitativa metoder är också att de 
möjliggör att säga något om stora grupper trots att det bara finns resurser för att 
undersöka en mindre grupp. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst för 
undersökningar som avser att mäta något på bredden, såsom t.ex. att mäta hur 
utbrett ett visst förhållande är eller attityder inom en grupp som man vill 
undersöka.38 

                                                           
35 Nationalencyklopedin, Kvalitativ metod [online] (Malmö: Nationalencyklopedin, 2015), besökt 
2015-03-07, URL http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod 
36 Nationalencyklopedin, Kvantitativ metod [online] (Malmö: Nationalencyklopedin, 2015), besökt 
2015-03-07, URL http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod 
37 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur, 2006), 21. 
38 Ibid., 28-34. 
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I detta examensarbete är det texterna i LPP:na som kvantifieras och analyseras, 
genom det som kallas en textanalys. Att analysera något handlar i grund och 
botten om att de komponenter som detta består av identifieras och undersöks. 
Textanalyser handlar sålunda om att urskilja och undersöka olika delar av en text 
och olika fenomen i förhållande till olika aspekter av texten.39 En ofta använd 
form av kvantitativ textanalys är det som går under benämningen innehållsanalys. 
Tillvägagångssättet i denna är att vissa företeelser i en text kvantifieras, d.v.s. 
förekomsten av vissa företeelser i texten räknas eller mäts. Innehållsanalysen har 
sina rötter i den empiristiska vetenskapssynen, och det som forskaren letar efter i 
texten är de manifesta inslagen, d.v.s. det som är explicit uttryckt i texten.40 
Innehållsanalysens styrka ligger i att den möjliggör att få överblick över stora 
datamaterial och kan skapa underlag för olika slags jämförelser.41 
 
Som en del i en innehållsanalys ingår utvecklandet av ett analysinstrument, vilket 
anger vad det är i en text som skall noteras eller registreras. Ett ofta använt 
analysinstrument är ett s.k. kodschema. Detta beskriver i detalj exakt vad det är i 
den analyserade texten som skall registreras, ofta i form av en sifferkod för 
förekomsten av ett visst ord eller någonting annat som skall registreras. Ibland 
behöver kodschemat kompletteras med en kodningsinstruktion som förtydligar hur 
kodningen skall gå till och hur bedömningar skall göras i tveksamma fall. De 
företeelser i en text som noteras och räknas i en innehållsanalys kallas för 
kodningsenheter.42 
 
När datamaterialet är insamlat och bearbetat, så att alla relevanta kodningsenheter 
har registrerats för hela materialet, är det dags att sammanställa och redovisa 
resultatet. Inom innehållsanalysen är det vanligt att detta görs genom att helt 
enkelt räkna fram frekvenserna av kodningenheterna, d.v.s. alla registreringar av 
dessa räknas samman. Slutligen, när resultatet av innehållsanalysen har 
sammanställts och redovisats, återstår tolkningen av resultaten i förhållande till 
den forskningsfråga som är av intresse för studien ifråga.43 
 
Mot bakgrund av syftet och frågeställningarna i detta examensarbete, där 
inriktningen är mot empiriska och kvantifierbara data i en text, och där avsikten är 
att undersöka hur utbrett eller vanligt förekommande något är, faller det sig 
naturligt att i detta examensarbete använda sig av kvantitativa metoder, mer 

                                                           
39 Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i Textens 
mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. Göran Bergström 
och Kristina Boréus, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), 18. 
40 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, i Textens mening och makt. Metodbok 
i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. Göran Bergström och Kristina Boréus, 2:a 
uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), 43-49. 
41 Ibid., 84. 
42 Ibid., 49. 
43 Ibid., 52-53. 
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specifikt det som kallas innehållsanalys. Som kommer att framgå av avsnitten 
Urval, Datainsamling och Procedur nedan är arbetssättet strikt formaliserat, där 
varje steg är väl definierat och avskilt från de övriga, och datamaterialet kommer 
att sammanfattas i statistisk form. Hur det senare går till framgår av avsnittet 
Dataanalys nedan. 
 

Avgränsning och urval  
Att ta med alla LPP:n från hela landet skulle bli en mycket omfattande studie som 
skulle vara svår att genomföra. Min första tanke med detta arbete var att samla in 
LPP:n från ett lokalt område, där några kommuner skulle bli inblandade. Då jag 
hörde mig för och skickade ut informationsbrev till rektorer på berörda kommuner 
och frågade efter LPP:n fick jag emellertid inget större gensvar. 
 
Nästa steg blev att samla in LPP:n på annat sätt. På webbplatsen Skolbanken finns 
ett stort antal LPP:n från skolor över hela landet utlagda och fritt tillgängliga.44 
Den stora mängd LPP:n som finns för de många olika områden som täcks in av 
textilslöjdsämnet gjorde det dock nödvändigt att avgränsa undersökningen. Detta 
examensarbete fokuserar därför på LPP:n för grundskolans årskurser 4-6 samt 
avgränsas till att endast undersöka LPP:n som är skrivna enligt Lgr11 och 
behandlar garnteknikerna stickning och/eller virkning. Valet av de senare beror på 
att detta är tydligt avgränsade tekniker som är välkända för de flesta och vilka alla 
elever i grundskolan troligen kommer att stöta på förr eller senare. Även om 
Lgr11 inte anger vilka tekniker som skall behandlas i slöjdundervisningen så har 
tidigare undersökningar visat att slöjdlärare anser att stickning och virkning är 
obligatoriska områden för eleverna att lära sig.45 Detta är också områden som 
funnits med i textilslöjden ända sedan den infördes i den svenska skolan.46 
 
För att hitta LPP:n som var användbara i föreliggande undersökning gjordes en 
sökning i Skolbanken där sökningen avgränsades till LPP:n för Grundskola, Slöjd, 
Årskurs 4-6, och de fyra sökorden ”stickning”, ”sticka”, ”virkning” respektive 
”virka” användes separat. Fram till den 14 mars 2015, vilket valdes som slutdatum 
för datainsamlingen, hittades totalt:  
x 95 st. LPP:n för sökordet ”stickning”,  
x 56 st. LPP:n för sökordet ”sticka”,  
x 100 st. LPP:n för sökordet ”virkning”, samt  
x 70 st. LPP:n för sökordet ”virka”. 

                                                           
44 Unikum, Skolbanken: inspiration och utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar 
[online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12. URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar  
45 Isabell Brändström, ”Teoretiska kunskapsområden i textilslöjden. En studie om hur några 
textilslöjdslärare arbetar med teoretiska moment inom slöjdämnet i högstadiet” (Umeå: Umeå 
universitet, Institutionen för estetiska ämnen, 2013), 20. 
46 Ibid., 34. 
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Totalt blev det alltså 321 stycken träffar för dessa sökord. Av dessa var dock 118 
stycken dubbletter, vilka exkluderades från undersökningen. Dessutom visade det 
sig att en del LPP:n var för äldre läroplaner, från tiden före Lgr11:s införande, 
vilka således föll utanför ramen för denna studie. Vidare var en del LPP:n inte 
begränsade till att gälla endast för årskurs 4-6, hade inte stickning eller virkning 
som huvudämne, eller var dubbletter som gällde för samma skola och samma 
årskurs samt var i stort sett identiska, men var avsedda för olika terminer och/eller 
för olika år. Dessa LPP:n exkluderades också från undersökningen. Efter detta 
återstod totalt 125 stycken unika LPP:n, vilka alla fortsatta undersökningar och 
analyser i detta examensarbete är baserade på. En översikt av urvalsprocessen 
framgår av flödesschemat i Figur 2 nedan, medan en mer detaljerad beskrivning 
av urvalsprocessen redovisas i Bilaga 1. 
 

Sökord:
”stickning”

95 st.

Sökord:
”sticka”

56 st.

Sökord:
”virkning”

100 st.

Sökord:
”virka”
70 st.

Dubbletter 
(samma LPP för 
olika sökord): 

118 st.
Totalt antal 
LPP:n med 

unika sökords-
träffar:
203 st.

Totalt antal 
unika

inkluderade 
LPP:n:
125 st.

Exkluderade 
LPP:n: 78 st.
• Ej Lgr 11: 9 st.
• Ej begränsade
   till ÅK 4-6: 21 st.
• Stickning eller 
   virkning ej 
   huvudämne: 
   28 st.
• Dubbletter 
   (samma skola 
   och åk): 20 st.

 

Figur 2. Flödesschema för urvalet av LPP:n att inkludera i undersökningen fram t.o.m. 14 mars 
2015. 
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Datainsamlingsmetoder 
För att hitta LPP:n som skulle kunna vara användbara i föreliggande undersökning 
användes, som framgått tidigare, webbplatsen Skolbanken, som drivs av företaget 
Unikum – Unikt lärande AB. I Skolbanken finns ett stort antal LPP:n från skolor 
över hela landet utlagda och fritt tillgängliga. LPP:na innehåller strukturerad 
information om exakt vilket datum och klockslag som LPP:n ifråga registrerades i 
Skolbanken, vilken skola den avser och i vilken kommun denna skola ligger, om 
den gäller för Lgr11, vilket ämne den gäller för samt vilken skolform och årskurs 
den avser. 
 
För att kunna identifiera om LPP:na som hittas gäller för stickning och/eller 
virkning måste hela den löpande text i LPP:n studeras. Även vilka långsiktiga mål 
och kunskapsområden som den avser att anknyta till framgår av den löpande 
texten. De LPP:n som finns publicerade på webbplatsen Skolbanken anger dock 
ofta mycket tydligt vilken eller vilka av de i kursplanen angivna långsiktiga målen 
respektive kunskapsområdena som LPP:n ifråga anknyter till genom att dessa är 
uppställda i listor där den exakta formuleringen i kursplanen är utskriven, enligt 
vad som verkar vara en förgjord mall som Skolbanken tillhandahåller. Figur 11 
(se Bilaga 2) utgör ett exempel på en sådan LPP. I dessa fall är det mycket enkelt 
att avgöra om den undersökta LPP:n anknyter till de långsiktiga målen respektive 
kunskapsområdena. I vissa fall är dock inte några långsiktiga mål eller 
kunskapsområden uppräknade i listor på detta mycket tydliga sätt, utan finns i 
egenkonstruerade listor med mer eller mindre omskriven text (se Figur 12 och 13 i 
Bilaga 2 för exempel på detta), eller finns i den övriga texten i LPP:n. I andra fall 
kan det vara en kombination av uppräkning i en lista och att det samtidigt framgår 
anknytning till ytterligare långsiktiga mål respektive kunskapsområden i den 
övriga texten. Det är därför alltid viktigt att inte bara leta efter de färdiggjorda 
listorna, utan även studera den övriga texten. 

Procedur 
Det första steget för att hitta LPP:n som skulle kunna vara användbara i 
föreliggande undersökning var alltså att göra en sökning i Skolbanken där 
sökningen avgränsades till LPP:n för Grundskola, Slöjd, Årskurs 4-6, och de fyra 
sökorden ”stickning”, ”sticka”, ”virkning” respektive ”virka” användes separat. 
Ett exempel på träffarna för sökordet “stickning” framgår av Figur 15 (se Bilaga 
3).  
 
Nästa steg var att tillämpa det analysinstrument som utvecklades för detta 
examensarbete på de texter som hittades vid sökningarna. Analysinstrumentet 
bestod av följande kodschema, vilket för samtliga LPP:n som hittades 
registrerades i ett arbetsblad i Microsoft Excel: 
x Idnummer: Den ordning i vilken en LPP registrerades. 
x Sökord: Det eller de sökord som användes för att hitta LPP:n. 
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x Rubrik: LPP:ns rubrik eller titel. 
x Skola: Den skola där LPP:n användes. 
x Länk: Webbadressen till LPP:n ifråga i Skolbanken. 
 
För de LPP:n som uppfyllde villkoren att de skulle avse Lgr11, vara begränsade 
till att gälla för endast Årkurs 4-6, samt ha stickning och/eller virkning som 
huvudämne registrerades även följande uppgifter: 
x Ämne: Om LPP:n behandlade (1) stickning, (2) virkning eller (3) både 

stickning och virkning. 
x Årskurs: Den årskurs som LPP:n gällde för. 
x År: Det år då LPP:n blev utlagd i Skolbanken (2011 till 2015). 
x Långsiktiga mål: Mål 1, Mål 2, Mål 3 och Mål 4 
1 = Ja, LPP:n anknyter till det långsiktiga målet ifråga,  
0 = Nej, LPP:n anknyter inte till det långsiktiga målet ifråga. 
x Kunskapsområden: Kunskapsområde 1, Kunskapsområde 2, Kunskapsområde 

3 och Kunskapsområde 4  
1 = Ja, LPP:n anknyter till kunskapsområdet ifråga,  
0 = Nej, LPP:n anknyter inte till kunskapsområdet ifråga. 
 
Som ett komplement till kodningsschemat utvecklades även en separat 
kodningsinstruktion (se Bilaga 3). 
 
Efter att alla LPP:n som hittats med hjälp av sökorden ”stickning”, ”sticka”, 
”virkning” samt ”virka” hade registrerats på detta sätt exkluderades de LPP:n som 
uppfyllde exkluderingsvillkoren enligt punkterna 1-4 i avsnittet Urval ovan. 
Detaljer om hur detta skedde framgår av kodningsinstruktionen (se Bilaga 3). 
Efter att exkluderingen var klar återstod totalt 125 stycken unika LPP:n som 
inkluderades i undersökningen. Dessa 125 LPP:n analyserades sedan i enlighet 
med vad som framgår av avsnittet Dataanalys nedan. 

Dataanalys 
De företeelser i en text som noteras och räknas i en innehållsanalys kallas, som 
påpekats tidigare, för kodningsenheter. Förekomsten av en kodningsenhet i en text 
kan variera. De egenskaper hos en kodningsenhet som kan variera benämns 
variabel, medan de textenheter som analyseras och där förekomsten av 
kodningsenheterna undersöks kallas för analysenheter.47 I detta examensarbete är 
således analysenheten en LPP, medan de variabler som mäts är Ämne, Årskurs, 
År, Långsiktiga mål samt Kunskapsområden. Kodningsenheterna är i sin tur 
“stickning”, “virkning” samt “stickning och virkning”för variabeln Ämne, 4, 5, 6, 
4-5, 5-6 och 4-6 för variabeln Årskurs, 2011 till 2015 för variabeln År, Mål 1 till 
Mål 4 för variabeln Långsiktiga mål samt Kunskapsområde 1 till 
Kunskapsområde 4 för variabeln Kunskapsområden. 
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En kvantitativ analys av de registrerade variablerna görs för att kunna ge svar på 
undersökningens frågeställningar. De kvantitativa metoder som används är endast 
enkla beskrivande numeriska mått. Således redovisas de registrerade svaren på 
variablerna Ämne, Årskurs, År, Långsiktigt mål samt Kunskapsområden i form av 
antal (frekvens) och procent. En summering görs av förekomsten av 
kodningsenheterna Mål 1 till Mål 4 respektive Kunskapsområde 1 till 
Kunskapsområde 4 separat för varje granskat LPP, och summan redovisas sedan i 
form av antal (frekvens), procent samt medelvärden. Resultaten av 
undersökningen redovisas främst i form av tabeller, dels totalt för samtliga LPP:n 
oavsett Ämne, Årskurs och År, dels uppdelat på Ämne oavsett Årskurs och År. 
Som komplement till tabellerna redovisas de viktigaste resultaten också i form av 
diagram. 

                                                                                                                                                               
47 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, 49-50. 
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Resultat 
Detta kapitel beskriver de resultat som har framkommit ur undersökningen av de 
LPP:n som finns i Skolbanken. Det inleds med ett avsnitt som ger en översiktlig 
beskrivning av datamaterialet vad gäller fördelningen över ämne, årskurser och år. 
Därefter följer två avsnitt om anknytningen till de i kursplanens syftesdel angivna 
långsiktiga målen, vilka de anknyter till respektive hur många de anknyter till, 
följt av två avsnitt om anknytningen till de i kursplanens centrala innehåll angivna 
kunskapsområdena, vilka de anknyter till respektive hur många de anknyter till. 
Slutligen kommer ett avsnitt som jämför förekomsten av sökorden för stickning 
och virkning i Skolbanken med förekomsten av sökord för andra ämnesområden. 
 

Ämnen, årskurser och år 
Av de totalt 125 undersökta LPP:na var det en ganska jämnt spridning mellan 
vilka ämnen de behandlade. Lite drygt var tredje handlade om virkning, något 
färre om stickning och något fler om både stickning och virkning. Resultaten 
redovisas i Figur 3. 
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Figur 3. Hur stor andel av de undersökta LPP:na som avser stickning, virkning respektive 
stickning och virkning. Procent av de undersökta LPP:na. 
 
De allra flesta LPP:n avsåg bara en enda årskurs, varav den vanligaste var årskurs 
5. Nästan var femte LPP gällde dock för hela mellanstadiet, årskurs 4-6. 
Resultaten framgår av figur 4. 
 
Av de 125 undersökta LPP:na var de flesta från 2013 eller senare, vanligast var år 
2014. En tredjedel av de undersökta LPP:na var från detta år. Detta tyder på att 
användningen av Skolbanken har ökat över tid. Resultaten framgår av figur 5.  
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Figur 4. Vilka årskurser de undersökta LPP:na avser. Procent av de undersökta LPP:na. 
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Figur 5. Vilka år de undersökta LPP:na är ifrån. Procent av de undersökta LPP:na. 
 

Vilka långsiktiga mål anknyter LPP:na till? 
Tabell 1 redovisar hur många av de undersökta LPP:na som anknyter till 
respektive av de i kursplanens syftesdel angivna långsiktiga målen, angett som 
antal och procent av de undersökta LPP:na. Totalt sett, summerat över samtliga 
ämnesområden, var det vanligast att LPP:na anknöt till långsiktigt mål 1, d.v.s. att 
eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att “formge och 
framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker”,48 vilket fyra av fem undersökta LPP:n gjorde. Det var minst 
vanligt att anknyta till långsiktigt mål 4, d.v.s. att eleverna skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att “tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck”,49 vilket bara drygt en tredjedel av de undersökta LPP:na 

                                                           
48 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 213. 
49 Ibid. 
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gjorde. Noterbart är att förutom mål 1 är det endast mål 3, d.v.s. att eleverna skall 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att “analysera och värdera 
arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp”,50 som en 
majoritet av de undersökta LPP:na anger att de anknyter till, närmare bestämt 
knappt två av tre LPP:n. Detta illustreras i Figur 6. 
 
Tabell 1. Hur många av de undersökta LPP:na som anknyter till respektive långsiktigt mål. Antal 
och procent av de undersökta LPP:na. 
Mål Stickning Virkning Stickning och 

virkning 
Totalt 

Mål 1 32 (84,2%) 37 (86,0%) 32 (72,7%) 101 (80,8%) 
Mål 2 14 (36,8%) 13 (30,2%) 27 (61,4%) 54 (43,2%) 
Mål 3 23 (60,5%) 32 (74,4%) 28 (63,6%) 83 (66,4%) 
Mål 4 10 (26,3%) 16 (37,2%) 19 (43,2%) 45 (36,0%) 
Not: De fyra långsiktiga mål som nämns i kursplanen är:  
1. Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker, 
2. Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter, 
 3. Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och  
4. Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.51 
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Figur 6. Hur stor andel av de undersökta LPP:na som anknyter till respektive långsiktigt mål, totalt 
sett, summerat över samtliga ämnesområden. Procent av de undersökta LPP:na. 
 
Sett till de enskilda ämnesområdena framgår det att för såväl stickning som 
virkning, liksom även för de LPP:n som behandlar både stickning och virkning, är 
det allra vanligast att LPP:na anknyter till långsiktigt mål 1. Detta mål tas upp av 
drygt fyra av fem LPP:n som handlar om stickning respektive virkning samt av 
knappt tre av fyra LPP:n som handlar om både stickning och virkning. En klar 
majoritet av LPP:na för samtliga ämnen anknyter alltså till detta långsiktiga mål. 

                                                           
50 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 213. 
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Det långsiktiga mål som den lägsta andelen av LPP:na anknöt till varierade något 
mellan de olika ämnesområdena. Således hade mål 4 den lägsta andelen för 
stickning, liksom för LPP:n som handlade om både stickning och virkning. För 
LPP:n som handade om ämnet virkning var det däremot mål 2, d.v.s. att eleverna 
skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att “välja och motivera 
tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och 
miljöaspekter”,52 som hade den lägsta andelen. 
 

Hur många av de långsiktiga målen anknyter LPP:na till? 

Tabell 2 redovisar hur många av de i kursplanens syftesdel angivna fyra olika 
långsiktiga målen som en LPP anknyter till, angett som antal och procent av de 
undersökta LPP:na samt medelvärde av antalet långsiktiga mål. Totalt sett, 
summerat över samtliga ämnesområden, anknöt de undersökta LPP:na i 
genomsnitt till 2,26 av de fyra långsiktiga målen. Visserligen anknöt drygt var 
fjärde LPP till samtliga av de fyra långsiktiga målen, men en majoritet anknöt till 
max två av de långsiktiga målen. Anmärkningsvärt nog angav nästan var femte 
undersökt LPP inte anknytning till ett enda av de långsiktiga målen. Detta 
illustreras i Figur 7. 
 
Sett till de enskilda ämnesområdena framgår det att de LPP:n som var inriktade på 
stickning i genomsnitt anknöt till 2,08 av de långsiktiga målen, medan 
motsvarande siffror för de LPP:n som var inriktade på virkning respektive både 
stickning och virkning var 2,28 respektive 2,41. Mer än var fjärde LPP som 
handlade om stickning angav att de anknöt till samtliga av de fyra långsiktiga 
målen. Denna siffra var något lägre, färre än var femte LPP, för de LPP:n som 
handlade om stickning. För de LPP:n som handlade om både stickning och 
virkning var siffran dock istället betydligt högre: Mer än två femtedelar av dessa 
LPP:n angav att de anknöt till samtliga av de fyra långsiktiga målen. 
 
Samtidigt som det alltså fanns många LPP:n som anknöt till samtliga av de fyra 
långsiktiga målen, så fanns det också en hel del LPP:n som inte angav någon 
anknytning till något enda av de långsiktiga målen. För såväl stickning som 
virkning var det mellan en och två LPP:n av tio och för de som handlade om både 
stickning och virkning drygt var fjärde LPP som inte angav anknytning till ett 
enda långsiktigt mål. Anmärkningsvärt är att de LPP:n som handlade om både 
stickning och virkning således både hade den högsta andelen LPP:n som anknöt 
till samtliga av de fyra långsiktiga målen och samtidigt hade den högsta andelen 
LPP:n som inte anknöt till något enda av de fyra långsiktiga målen. 
 

                                                                                                                                                               
51 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 213. 
52 Ibid. 
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Tabell 2. Hur många av de fyra olika långsiktiga målen som en LPP anknyter till. Antal och 
procent av de undersökta LPP:na samt medelvärde för antalet långsiktiga mål. 
Antal mål Stickning Virkning Stickning 

och virkning 
Totalt 

0 6 (15,8%) 6 (14,0%) 12 (27,3%) 24 (19,2%) 
1 7 (18,4%) 5 (11,6%) 2 (4,5%) 14 (11,2%) 
2 13 (34,2%) 11 (25,6%)  4 (9,1%) 28 (22,4%) 
3 2 (5,3%) 13 (30,2%) 8 (18,2%) 23 (18,4%) 
4 10 (26,3%) 8 (18,6%) 18 (40,9%) 36 (28,8%) 
Medelvärde 2,08 2,28 2,41 2,26 
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Figur 7. Hur många (antal) av de fyra olika långsiktiga målen som en LPP anknyter till, totalt sett, 
summerat över samtliga ämnesområden. Procent av de undersökta LPP:na. 
 

Vilka kunskapsområden anknyter LPP:na till? 
Tabell 3 redovisar hur många av de undersökta LPP:na som anknyter till 
respektive av de i kursplanens centrala innehåll angivna kunskapsområdena, 
angett som antal och procent av de undersökta LPP:na. Totalt sett, summerat över 
samtliga ämnesområden, var det vanligast att LPP:na anknöt till kunskapsområde 
1, slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, vilket mer än fyra av fem 
undersökta LPP:n gjorde. Nästan lika många anknöt till kunskapsområde 2, 
slöjdens arbetsprocesser. Även kunskapsområde 3, slöjdens estetiska och 
kulturella uttrycksformer, var det en majoritet av de undersökta LPP:na som 
anknöt till. Minst vanligt att anknyta till var kunskapsområde 4, slöjden i 
samhället, vilket knappt två av fem undersökta LPP:n anknöt till. Detta var också 
det enda kunskapsområde som en majoritet av de undersökta LPP:na inte anknöt 
till. Detta illustreras i Figur 8. 
 
Sett till de enskilda ämnesområdena framgår det att för de LPP:n som är inriktade 
på ämnet stickning är det allra vanligast att LPP:na anknyter till kunskapsområde 
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2, vilket fler än nio av tio LPP:n gör. För LPP:n inom ämnet virkning såväl som 
för LPP:n inriktade på både stickning och virkning är dock kunskapsområde 1 det 
kunskapsområde som flest av de undersökta LPP:na anknyter till. Drygt nio av tio 
av LPP:na med inriktning mot virkning och drygt tre av fyra av LPP:na med 
inriktning mot både stickning och virkning gör detta. 
 
Medan det alltså skiljer sig åt mellan de olika ämnesområdena angående vilket 
kunskapsområde som får mest uppmärksamhet råder det däremot en 
samstämmighet mellan samtliga ämnesområden om vilket kunskapsområde som 
får minst uppmärksamhet. För såväl de LPP:n som handlar om stickning som de 
LPP:n som handlar om virkning, liksom även för de LPP:n som handlar om både 
stickning och virkning, är det minst andel som anger en anknytning till 
kunskapsområde 4. 
 
Tabell 3. Hur många av de undersökta LPP:na som anknyter till respektive kunskapsområde. Antal 
och procent av de undersökta LPP:na. 
Kunskapsområde Stickning Virkning Stickning och 

virkning 
Totalt 

Kunskapsområde 1 33 (86,8%) 39 (90,7%) 34 (77,3%) 106 (84,8%) 
Kunskapsområde 2 36 (94,7%) 36 (83,7%) 32 (72,7%) 104 (83,2%) 
Kunskapsområde 3 28 (73,7%) 25 (58,1%) 26 (59,1%) 79 (63,2%) 
Kunskapsområde 4 21 (55,3%) 13 (30,2%) 15 (34,1%) 49 (39,2%) 
Not: De fyra kunskapsområden som nämns i kursplanen är:  
1. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker,  
2. Slöjdens arbetsprocesser,  
3. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer, samt  
4. Slöjden i samhället.53 
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Figur 8. Hur stor andel av de undersökta LPP:na som anknyter till respektive kunskapsområde, 
totalt sett, summerat över samtliga ämnesområden. Procent av de undersökta LPP:na. 
 

                                                           
53 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 214-215. 
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Hur många av kunskapsområdena anknyter LPP:na till? 
Tabell 4 redovisar hur många av de i kursplanens centrala innehåll angivna fyra 
kunskapsområdena som en LPP anknyter till, angett som antal och procent av de 
undersökta LPP:na samt medelvärde av antalet kunskapsområden. Totalt sett, 
summerat över samtliga ämnesområden, anknöt de undersökta LPP:na i 
genomsnitt till 2,7 av de fyra kunskapsområdena. Drygt var fjärde LPP anknöt till 
samtliga fyra kunskapsområden, och drygt sju av tio anknöt till minst tre av de 
fyra kunskapsområdena. Anmärkningsvärt nog angav drygt en av tio av de 
undersökta LPP:na inte anknytning till ett enda av de fyra kunskapsområdena. 
Detta illustreras i Figur 9. 
 
Tabell 4. Hur många av de fyra olika kunskapsområdena som en LPP anknyter till. Antal och 
procent av de undersökta LPP:na samt medelvärde för antalet kunskapsområden. 
Antal 
kunskapsområden 

Stickning Virkning Stickning 
och virkning 

Totalt 

0 2 (5,3%) 4 (9,3%) 10 (22,7%) 16 (12,8%) 
1 0 (0,0%) 2 (4,7%) 2 (4,5%) 4 (3,2%) 
2 4 (10,5%) 8 (18,6%) 5 (11,4%) 17 (13,6%) 
3 18 (47,4%) 21 (48,8%) 13 (29,5%) 52 (41,6%) 
4 14 (36,8%) 8 (18,6%) 14 (31,8%) 36 (28,8%) 
Medelvärde 3,11 2,63 2,43 2,70 
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Figur 9. Hur många (antal) av de fyra kunskapsområdena som en LPP anknyter till, totalt sett, 
summerat över samtliga ämnesområden. Procent av de undersökta LPP:na. 
 
Sett till de enskilda ämnesområdena framgår det att i genomsnitt anknöt de LPP:n 
som var inriktade på stickning till 3,11 kunskapsområden, medan motsvarande 
siffror för de LPP:n som var inriktade på virkning respektive både stickning och 
virkning var 2,63 respektive 2,43. Mer än var tredje LPP som handlade om 
stickning angav att de anknöt till samtliga fyra kunskapsområden. För de LPP:n 
som handlade om virkning var denna siffra dock betydligt lägre, med färre än var 
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femte LPP angivandes att de anknöt till samtliga fyra kunskapsområden. Även för 
de LPP:n som handlade om både stickning och virkning var denna siffra något 
lägre än för de LPP:n som handlande om enbart stickning, med knappt var tredje 
angivandes att de anknöt till samtliga fyra kunskapsområden. 
 
Samtidigt angav drygt en av 20 av LPP:na med inriktning mot stickning, knappt 
en av tio av LPP:na med inriktning mot virkning samt drygt var femte av LPP:na 
med inriktning mot både stickning och virkning inte ett enda kunskapsområde 
som undervisningen i ämnet avsåg att anknyta till. Noterbart är att stickning hade 
såväl den lägsta andelen LPP:n som inte angav anknytning till något 
kunskapsområde alls som den högsta andelen LPP:n som angav anknytning till 
samtliga fyra kunskapsområden. Faktum är att fler än åtta av tio LPP:n med 
inriktning mot stickning anknöt till minst tre av de fyra kunskapsområdena.Värt 
att notera är också att bland LPP:na med inriktning mot stickning som uppgav 
anknytning till något kunskapsområde fanns det ingen LPP som anknöt till enbart 
ett kunskapsområde. 
 

Förekomst av LPP:n från olika ämnesområden i Skolbanken 
För att undersöka hur vanligt förekommande ämnesområdena stickning och 
virkning är i Skolbanken, jämfört med andra ämnesområden, gjordes en sökning i 
Skolbanken även på sökorden “sömnad”, “broderi”, “återbruk”, “miljö”, “kultur”, 
“samhälle” och “estetisk”. Resultaten av detta, och en jämförelse med antalet 
träffar för sökorden “stickning”, “sticka”, “virkning” och “virka”, framgår av 
Figur 10 nedan. Notera att denna sökning gjordes den 9 maj 2015, varvid antalet 
träffar för sökorden “stickning”, “sticka”, “virkning” och “virka” skiljer sig något 
från antalet träffar som hittades vid den sökning som gjordes den 14 mars 2015, 
och som låg till grund för den undersökning som redovisats tidigare i detta kapitel.  
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Figur 10. Antal träffar i Skolbanken för olika sökord avseende LPP:n för Grundskola, Slöjd, 
Årkusrs 4-6. Sökningarna gjordes den 9 maj 2015. 
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Vid en jämförelse av antalet träffar för de olika sökorden framgår det att ord som 
“ekonomi”, “kultur”, “miljö” och “samhälle “är sällsynta, medan “åkerbruk” och 
“estetiska” är någorlunda vanligt förekommande. Överlägset vanligast är dock 
“broderi”, följt av “virkning” och “stickning”. 
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Analys och diskussion 
Resultaten av föreliggande undersökning visar att anknytningarna till de olika 
långsiktiga målen respektive kunskapsområdena varierar kraftigt. Fyra av fem 
LPP:n anknyter sålunda till långsiktigt mål 1 (formge och framställa föremål i 
olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker), 
medan endast drygt en av tre anknyter till långsiktigt mål 4 (tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck). På samma sätt anknyter drygt fyra av fem LPP:n 
till kunskapsområde 1 och 2, medan endast knappt två av fem anknyter till 
kunskapsområde 4. Knappt tre av tio LPP:n anknyter till samtliga fyra långsiktiga 
mål, medan knappt en av fem inte anknyter till ett enda av de långsiktiga målen. 
På samma sätt anknyter knappt tre av tio LPP:n till samtliga fyra 
kunskapsområden, medan drygt en av tio inte anknyter till ett enda av 
kunskapsområdena. 
 

Reflektioner utifrån Goodlads läroplansteori 
Skolverkets föreskrifter utgör den viktigaste delen av det Goodlad kallar den 
formella läroplanen, medan LPP:na är ett uttryck för den av slöjdlärarna 
uppfattade läroplanen. Skolverkets föreskrifter säger tydligt att lärarna i sin 
planering av undervisningen skall utgå från kursplanens uttalade syften och 
centrala innehåll.54 En LPP i vilken det inte på något sätt framgår hur den är 
kopplad till kursplanens syfte (uttryckta som långsiktiga mål) och centrala 
innehåll (uttryckta som kunskapsområden) kan således sägas bryta mot 
Skolverkets föreskrifter. Den uppfattade läroplanen skiljer sig då också på ett 
avgörande sätt från den formella läroplanen. I det undersökta materialet var detta 
alltså fallet för nästan en femtedel av LPP:na vad gällde syftet och mer än var 
tionde vad gällde det centrala innehållet. Övriga LPP:n kan således sägas 
åtminstone uppnå en miniminivå vad gäller att följa Skolverkets föreskrifter. Det 
är dock viktigt att påpeka att det inte finns några föreskrifter om vilket eller hur 
många av de i kursplanen angivna långsiktiga målen respektive 
kunskapsområdena som en specifik LPP behöver anknyta till. Det viktiga är att 
undervisningen som helhet täcker in alla långsiktiga mål och kunskapsområden. 
Det som inte finns i LPP:na för t.ex. stickning eller virkning behöver således 
istället finnas i LPP:n som behandlar andra delar av slöjdområdet. Detta gör att 
det också är viktigt att alla lärare har koll på sin planering så att alla långsiktiga 
mål och kunskapsområden verkligen behandlas, så att inget mål eller 
kunskapsområde glöms bort. 
 
Den genomförda eller verkställda läroplanen, hur undervisningen eller 
verksamheten faktiskt ser ut i skolans vardag, har inte undersökts direkt i detta 
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arbete. Proportionerna mellan hur ofta de olika långsiktiga målen och 
kunskapsområdena förekommer i de pedagogiska planeringarna bör dock ge en 
fingervisning om hur mycket utrymme dessa får i lärarnas undervisning, d.v.s. i 
den genomförda läroplanen. Hasselskog menar att även om kursplanen visserligen 
inte säger något om prioriteten eller proportionerna mellan de fyra 
kunskapsområden som ingår i det centrala innehållet, så kommer det centrala 
innehåll som räknas upp i varje kunskapsområde bidra till att samtliga av dessa 
fyra kunskapsområden får ett rimligt utrymme i lärarnas undervisning.55  
 
Resultaten av föreliggande undersökning visar dock tydligt att kursplanens mål 
om att elever ska kunna “formge och framställa föremål i olika material med hjälp 
av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”56 är det som slöjdlärarna 
lägger största vikt vid, medan målet att eleverna ska kunna “tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck”57 tycks vara det slöjdlärarna bryr sig minst om, 
åtminstone vad gäller stickning och virkning. Det är således själva görandet, 
tekniken och det praktiska hantverket, som slöjdlärarna tycker är det viktigaste, 
medan de mer teoretiska aspekterna av slöjdämnet är mer underordnade. Detta 
återspeglar sig också i vilka kunskapsområden som slöjdlärarna lägger störst vikt 
vid, där den mer praktiska kunskapen om “Slöjdens material, redskap och 
hantverkstekniker”58 och ”Slöjdens arbetsprocesser”59 anses vara viktigast, medan 
mer teoretiska kunskaper om “Slöjden i samhället”60 intar en underordnad roll. 
Peter Hasselskogs förhoppning om att samtliga fyra kunskapsområden får ett 
rimligt utrymme i slöjdlärarnas undervisning verkar således inte stämma med hur 
det ser ut i praktiken, åtminstone inte för stickning och virkning. Även om det bör 
påpekas att vad som är rimligt utrymme naturligtivs är en tolkningsfråga, och det 
är lärarna själva som bestämmer hur de lägger upp sin undervisning. Därför kan 
man inte förvänta sig att alla mål och kunskapsområden får exakt lika mycket 
utrymme i undervisningen. Men mot bakgrund av slöjdens kursplan, där inga mål 
eller kunskapsområden är prioriterade framför andra, är det dock svårt att se att de 
stora skillnader i proportioner mellan de olika målen och kunskapsområdena som 
framgår av de undersökta LPP:na är rimliga. 
 
Den ideologiska läroplanen för slöjdämnet har inte undersökts närmare i detta 
arbete, men i någon mån torde denna återspeglas i den av riksdagen antagna 
Skollagen, vilken i sin tur lägger grunden för den formella läroplanen. Resultaten 
om den uppfattade och därmed indirekt även den genomförda läroplanens 
avvikelser från den formella läroplanen pekar därmed på att den ideologiska 
läroplanen ligger långt ifrån den verklighet som möter elever och lärare i skolan. 
                                                                                                                                                               
54 Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 13. 
55 Hasselskog, ”Sy ihop din egen tolkning!”, 34. 
56 Skolverket, Läroplan för grundskolan, 213. 
57 Ibid. 
58 Ibid., 214.  
59 Ibid., 215. 
60 Ibid. 
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Lgr11 kan ses som ett politiskt och pedagogiskt försök att göra slöjdämnet mer 
teoretiskt och akademiskt, men även att försöka få in politiska hjärtefrågor 
angående samhälle och miljö. I det stora hela tycks detta dock inte vara något som 
i någon större utsträckning har anammats av slöjdlärarna. 
 
Inte heller den upplevda läroplanen, hur eleverna faktiskt upplever den 
undervisning de får, har undersökts direkt i detta arbete. I den mån lärarna följer 
LPP:na kommer dock de senare att återspegla den undervisning i slöjd som 
eleverna faktiskt möter ute i skolorna, och därmed också ge en antydan om hur 
eleverna kan uppleva den undervisning som de får. Den betoning av det praktiska 
hantverket och nedprioritering av de teoretiska aspekterna som återspeglas i de 
undersökta LPP:na antyder att eleverna också torde uppleva slöjd som ett mycket 
praktiskt och tillämpat ämne, där görandet och hantverket står i fokus.  
 
Att LPP:na skiljer sig mycket åt vad gäller hur nära de följer den formella 
läroplanen är ett problem vad gäller målsättningen att alla elever skall få en 
likvärdig skola. Vissa elever får en mer allsidig slöjdundervisning där både teori 
och praktik tas upp, medan andra elever får en undervisning som nästan enbart är 
praktiskt inriktad. Det blir också svårt att uppnå de långsiktiga målen när dessa 
inte behandlas i undervisningen. 
 
En starkt bidragande orsak till att LPP:na skiljer sig så mycket åt torde vara att så 
många av slöjdlärarna sköter det mesta av planeringen på egen hand.61 Ett sätt att 
minska skillnaderna mellan LPP:na, och därmed förbättra möjligheterna att få till 
en likvärdig skola och ge alla elever förutsättningar att uppnå de långsiktiga målen 
vore därför att arbeta för mer gemensam planering mellan slöjdlärarna. Att de 
träffas och diskuterar mer samt skriver gemensamma LPP:n som gäller för kanske 
en hel kommun. 
 

Reflektioner kring hantverk och teori 
Att hantverket och görandet är det som prioriteras av slöjdlärarna, medan teorin 
och estetiken intar en mer undanskymd roll, har framkommit även i tidigare 
studier. I en granskning av hur slöjdlärare som arbetar under den nu gällande 
läroplanen Lgr11 behandlar de teoretiska momenten inom slöjdämnet, där åtta 
textillärare intervjuades, framkom det att lärarna visserligen tog upp en del 
teoretiska moment, men detta var sådan teori som eleverna behövde för att de 
sedan skulle kunna klara av att på egen hand utföra de praktiska momenten. Det 
kunde således röra sig om sådant som att lära sig att ta mått, mönsterutläggning på 
tyg och begrepp som användes inom ämnesområdet. Utöver detta fick eleverna ta 
del av hantverkets historia.62 Teoretiska moment omfattande områden såsom 

                                                           
61 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 46. 
62 Brändström, ”Teoretiska kunskapsområden i textilslöjden”, 20-21. 
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arbetsmiljö, resurshushållning och estetik nämndes ytterst sparsamt.63 Den 
kortfattade översikt av hur vanligt förekommande olika ämnesområden är i 
Skolbanken som gjordes i detta arbete visade också att ämnesområdena ekonomi, 
kultur, miljö och samhälle endast förekommer sparsamt, medan hantverkstekniker 
som broderi, stickning och virkning är de vanligast förekommande 
ämnesområdena. Detta styrker slutsatserna att slöjdlärarna prioriterar själva 
görandet, tekniken och det praktiska hantverket, framför de mer teoretiskt 
inriktade områden som också ingår i kursplanen. 
 
Även under tidigare gällande läroplaner har de praktiska momenten inom slöjden 
ofta prioriterats. I Marléne Johanssons avhandling från 2002, där hon studerar de 
aktiviteter som pågår i slöjdsalarna under lektionstid, framgår det tydligt att de 
praktiska momenten intar en framträdande plats.64 Samma sak framgår av Peter 
Hasselskogs avhandling från 2010.65 Kajsa Borg skriver i sin avhandling från 
2001 att det var mycket väsentligt för de slöjdlärare hon intervjuade att framhålla 
att slöjd var ett praktiskt ämne.66 I ett senare arbete pekar Kajsa Borg på att 
lärarnas fokus inte är på vad eleverna egentligen kan, utan på vad de har tillverkat. 
Efter att ha intervjuat ett antal slöjdlärare beskriver hon också hur det 
framkommer att lärarna mer betonar själva tillverkningsprocessen än de estetiskt 
skapande delarna av processen.67 Känslan för färg, form och estetiska värden, 
liksom miljömässiga och ekonomiska aspekter, är tydligt nedprioriterade.68  
 
Hur kommer det sig då att slöjdlärarna lägger så stor vikt vid det praktiska 
hantverket, på bekostnad av de mer teoretiska aspekterna, trots intentionerna i 
Lgr11 om att lyfta fram även de teoretiska momenten? En orsak kan säkert vara 
slöjdämnets tradition av skapande, som det kan vara svårt att frigöra sig ifrån. Till 
detta torde också slöjdlärarnas eget stora intresse för just det praktiska hantverket 
vara starkt bidragande. Britt-Marie Berge beskriver i sin avhandling om en grupp 
blivande textilslöjdslärare hur det är just det stora intresset för det textila 
handarbetet som har medfört att de valt att utbilda sig till just textilslöjdslärare. De 
har sett en möjlighet att försörja sig på något som de har ett mycket stort 
personligt intresse för.69 Det starka personliga engagemanget i slöjdhantverket 
lyfts också fram av Kajsa Borg. Många slöjdlärare ser sig, menar hon, som 
kulturbärare. De föremål som tillverkas i slöjden är ett slags betydelsebärande 

                                                           
63 Brändström, ”Teoretiska kunskapsområden i textilslöjden”, 24-25. 
64 Marléne Johansson, Slöjdpraktik i skolan. Hand, tanke, kommunikation och andra medierande 
redskap (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2002), 89-206. 
65 Hasselskog, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, 137-191. 
66 Kajsa Borg, Slöjdämnet. Intryck – uttryck - avtryck (Linköping: Linköpings universitet, 2001), 
101. 
67 Kajsa Borg, ”Kreativitet eller problemlösning. Vad bedömer vi i slöjden?”, i Slöjda för livet. Om 
pedagogisk slöjd, red. Kajsa Borg och Lars Lindström (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2008), 
201-207. 
68 Ibid., 208-209. 
69 Britt-Marie Berge, Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i 
slöjdläraryrket (Umeå: Umeå universitet, 1992), 84. 
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kulturföremål. Slöjdlärarna ser det som en kulturgärning att föra vidare tidigare 
generationers kunskaper om föremålen, hur de har tillverkats och kunskap om 
materialen.70  
 
Kajsa Borg påpekar också att tilltron till att nya kursplaner skulle förändra 
ämnesinnehåll eller arbetsmetoder är starkt överskattad. Slöjdlärarna har, liksom 
även andra kategorier av lärare, en egen dold och underförstådd agenda när det 
gäller skolpraktiken. Denna grundar sig på såväl ämnestraditioner som på lärarnas 
egna föreställningar om sitt ämne och existerar oavsett hur innehållet i 
styrdokumenten ser ut, menar hon.71 I sina studier har hon också funnit att 
slöjdlärarna känt att kursplanens texter inte riktigt angått dem, och att dessa inte 
heller haft någon större betydelse för hur de har lagt upp sin undervisning.72  
 
Att de estetiska perspektiven inom slöjdämnet är eftersatta återspeglar sig också i 
forskningen om detta ämne. Esko Mäkelä skriver i sin avhandling från 2011 att 
det i stor utstäckning saknas forskning om de estetiska, gestaltande och kreativa 
aspekterna av skolslöjden.73 Detta medför även en brist på kunskaper om detta 
område bland de som utbildar nya slöjdlärare, vilket gör det svårt för nyutbildade 
slöjdlärare att i sin tur förmedla dessa perspektiv till sina elever. När slöjdlärarna 
själva känner att det är svårt att beskriva och tolka slöjdens estetiska uttryck, så 
blir det ännu svårare att få eleverna att göra detta. Då är det lätt hänt att 
slöjdlärarna väljer bort detta och istället fokuserar på hantverkets tekniker, det 
som har varit fokuset i slöjdlärarutbildningen. Det finns ingen tradition att 
diskutera slöjdens estetiska uttryck som slöjdlärarna kan falla tillbaka på. 
 

Kritiska reflektioner kring LPP:nas utformning 
När det gäller beskrivningen av de långsiktiga målen och kunskapsområdena är 
LPP:na väldigt strömlinjeformade, och alla utom en handfull citerar därvidlag 
texten i kursplanen vad gäller mål och kunskapsområden ordagrant. Det fåtal som 
inte citerar ordagrant avviker bara marginellt. Bara någon enstaka LPP avviker 
mer än bara marginellt, men texten i kursplanen följs ändå förhållandevis 
noggrant. Figur 11-13 (se Bilaga 2) ger exempel på hur LPP:na beskriver de 
långsiktiga målen och kunskapsområdena. 
 
LPP:na skiljer sig således inte åt vad gäller hur målen och 
kunskapsområdena beskrivs, det som skiljer sig åt är vilka delar av målen och 
kunskapsområdena som de beskriver/tar upp. Ett problem med LPP:nas 
utformning är dock att de vanligtvis endast talar om att de anknyter till ett eller 
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flera av kursplanens långsiktiga mål och kunskapsområden, men sällan talar om 
hur detta rent konkret skall ta sig uttryck i undervisningen. 
 
En tanke med LPP:na är vidare att dessa skall kunna integrera flera skolämnen, så 
att det blir ett samarbete mellan flera olika skolämnen runt ett gemensamt tema. 
Ett antal av de undersökta LPP:na försökte visserligen integrera textilslöjden med 
den andra slöjdarten, trä- och metallslöjden, men anmärkningvärt nog hittades 
endast en LPP där slöjdämnet integrerades med andra skolämnen, nämligen i en 
LPP om “Den virkade människokroppen”, där biologi, kemi och slöjd 
integrerades i samma LPP genom ett samarbete kring ett gemensamt tema (se 
Figur 14 i Bilaga 2).74 
 

Kritiska reflektioner kring urvalet av LPP:n 
Resultaten av en innehållsanalys är beroende av vilka texter det är som analyseras. 
I det här fallet valdes texter från Skolbanken ut, då detta var det enklaste sättet att 
sanbbt få tillgång till många olika LPP:n. Ett alternativ hade varit att samla in 
olika LPP:n på egen hand genom att direkt kontakta olika skolor i olika 
kommuner, vilket kunde ha gett ett delvis annat resultat av innehållsanalysen. Ett 
försök gjordes att samla in sådana LPP:n, men gensvaret var dåligt, varför LPP:na 
från Skolbanken fick användas istället. Detta kan ha påverkat resultatet genom en 
viss skevhet i tillgängliga LPP:n. Att lägga upp material på Skolbanken kräver en 
viss ansträngning och egen insats av läraren, liksom en viss IT-kunskap. De lärare 
som lägger upp LPP:n i Skolbanken kan därför tänkas vara mer engagerade och 
intresserade av sitt arbete än den genomsnittlige läraren, och därmed anstränga sig 
mer för att göra bra LPP:n. Det är därför tänkbart att de undersökta LPP:na har en 
större grad av anknytning till de långsiktiga målen och kunskapsområdena än vad 
en genomsnittlig LPP som används ute i den svenska skolverkligheten har. Valet 
att titta på hantverksteknikerna stickning och virkning kan också ha påverkat 
resultatet, då det är tänkbart att det är lärare med särskilt intresse för just dessa 
tekniker som har skrivit LPP:n om dessa ämnen. Det kan ha gjort att de inte har 
lagt så stor vikt vid de estetiska uttrycken eller andra aspekter som tas upp i 
kursplanen, eftersom de har tyckt att själva tekniken har varit mer intressant. Å 
andra sidan kan man också tänka sig att eftersom LPP:na i Skolbanken är fritt 
tillgängliga så kanske lärare som har lagt ner mycket tid och arbete på att göra bra 
LPP:n inte vill lämna ut dessa utan ersättning, så som det fungerar i Skolbanken. 
Andra lärare kanske tänker att deras LPP:n inte är tillräckligt bra och lämnas 
därför inte ut. Ett visst problem med representativiteten för de undersökta LPP:na 
kan således finnas, vilket även påverkar resultatens generaliserbarhet. 
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Kritiska reflektioner kring valet av analysmetod 
Om en LPP inte på något sätt nämner hur den anknyter till kursplanens långsiktiga 
mål och kunskapsområden så uppfyller denna inte de formella kraven på vad en 
LPP skall innehålla. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det inte 
nödvändigtvis är så att de LPP:n som räknar upp många långsiktiga mål och 
kunskapsområden som de anknyter till även är de bästa LPP:na. En bra och 
omfattande LPP som bara räknar upp något enstaka långsiktigt mål respektive 
kunskapsområde som den anknyter till, men samtidigt är tydlig med att visa hur 
denna anknytning rent konkret kommer att visa sig i undervisningen, är t.ex. ofta 
bättre än en kortfattad och spartansk LPP som anger att den anknyter till samtliga 
långsiktiga mål och kunskapsområden, men inte kan visa hur detta rent konkret är 
tänkt att framkomma i undervisningen. En undersökning av detta är visserligen 
utanför detta examensarbetes syfte, men det har inte gått att undvika att under 
studiet av de många olika LPP:n som har gåtts igenom för detta examensarbete 
notera att båda dessa typer av LPP:n förekommer. 
 

Avslutande personliga reflektioner 
Det har varit mycket intressant att göra denna undersökning och sätta sig in i de 
olika aspekterna av Lgr11, kursplanen i slöjd och utformningen av LPP:n. Jag 
känner att jag kommer att ha stor nytta och användning av detta under mitt 
fortsatta yrkesliv som textillärare i den svenska grundskolan. Det är också min 
förhoppning att andra slöjdlärare som tar del av dessa resultat skall bli inspirerade 
att utveckla välfungerande och intressanta LPP:n som gör att eleverna tycker att 
detta är det roligaste skolämnet och att de ser fram emot varje ny slöjdlektion med 
förväntan. 
 
Jag tror också att det är viktigt att det ges mer tid för lärarna att skriva bra och 
tydliga LPP:n och att slöjdlärarna ges möjlighet att diskutera och utveckla 
LPP:nas utformning med andra slöjdlärare inom samma kommun. Går man till 
andra skolämnen finns det oftast flera lärare som undervisar inom samma 
skolämne på samma skola. På de flesta skolor finns det dock oftast bara en 
textillärare och en lärare i trä- och metallslöjd. Det är därför viktigt att få möta och 
diskutera med kollegor inom ens egen slöjdart som jobbar på andra skolor. 
 
Forsatt forskning inom detta ämnesområde skulle kunna undersöka även andra 
delområden av slöjden än stickning och virkning, såsom t.ex. broderi och sömnad. 
Om samma resultat återfanns där skulle det stärka slutsatserna i detta arbete. Även 
en närmare granskning av förekomsten av begrepp som miljö och 
resurshushållning skulle kunna göras. 
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Bilaga 1 Detaljer om urvalsprocessen 
Av de 321 stycken träffarna för sökorden “stickning”, “sticka”, “virkning” och “virka” visade 
det sig att en del var dubbletter, där samma LPP hittades för mer än ett sökord. Av de 95 
stycken LPP:n som hittades för sökordet ”stickning” hittades t.ex. 24 stycken även för 
sökordet ”sticka”, medan alltså 32 av de  LPP:n som hittades för sökordet ”sticka” inte 
hittades för sökordet ”stickning”. Totalt hittades 118 stycken dubbletter, och efter att dessa 
hade exkluderats återstod alltså 203 stycken LPP:n med unika sökordsträffar. 
 
Ett antal av dessa LPP:n med unika sökordsträffar exkluderades dock från undersökningen av 
olika anledningar:  
1. En del LPP:n visade sig vara för äldre läroplaner, från tiden för Lgr11:s införande, vilka 

således föll utanför ramen för denna studie, där endast LPP:n skrivna enligt Lgr11 
behandlas. Totalt exkluderades 9 stycken LPP:n som inte var baserade på Lgr11. 

2. Det visade sig också att en del av de LPP:n som hittades inte var begränsade till att gälla 
för endast årskurs 4-6. Vissa LPP:n var således t.ex. avsedda att gälla för hela 
grundskolan, årskurs 1-9, medan andra omfattade både delar av lågstadiet och delar av 
mellanstadiet, t.ex. årskurs 3-4, eller både delar av mellanstadiet och delar av högstadiet, 
t.ex. årskurs 6-9. Eftersom föreliggande undersökning endast avsåg att undersöka LPP:n 
avsedda för årskurs 4-6 exkluderades alla LPP:n som täckte in hela eller delar av årskurs 
1-3 och/eller årskurs 7-9. Totalt exkluderades 21 stycken LPP:n som inte var begränsade 
till att enbart gälla årskurs 4-6. 

3. Ett antal LPP:n exkluderades därför att stickning eller virkning inte var ett huvudämne i 
dessa LPP:n. Detta gällde LPP:n som t.ex. omfattade ett helt läsårs planerade arbeten i 
textilslöjd, där stickning eller virkning således bara ingick som en del av väldigt många 
andra delområden av textilslöjd. Det gällde också t.ex. LPP:n som huvudsakligen 
handlade om något annat delområde än just stickning eller virkning, men där det t.ex. 
nämndes att eleven skulle kunna få prova på stickning eller virkning ”i mån av tid” (se 
Figur 20 i Bilaga 3 för ett exempel). Totalt exkluderades 28 stycken LPP:n därför att 
stickning eller virkning inte var ett huvudämne i dessa LPP:n. 

4. Slutligen exkluderades ett antal LPP:n därför att de var dubbletter som gällde för samma 
skola och samma årskurs samt var i stort sett identiska, men var avsedda för olika terminer 
och/eller för olika år. I vissa fall kunde t.ex. samma skola ha lagt ut samma i stort sett 
likalydande LPP för samma årskurs varje ny termin och bara bytt namn på LPP:ns rubrik, 
t.ex. ”LPP Textilslöjd åk 5 Ht13”, ”Textilslöjd åk 5 Vt14”, ”Textilslöjd åk 5 Ht14” och 
”Textilslöjd åk 5 Vt15”. I dessa fall användes bara de LPP:n som avsåg det sista året och 
den sista terminen i undersökningen, medan övriga LPP:n exkluderades från 
undersökningen. Totalt exkluderades 20 stycken LPP:n därför att de var dubbletter som 
gällde för samma skola och samma årskurs.  

 
Totalt exkluderades alltså 78 stycken LPP:n av anledningarna 1-4 ovan. Efter att dessa hade 
exkluderats återstod totalt 125 stycken unika LPP:n som inkluderades i undersökningen. 



 

 

Bilaga 2 Exempel på LPP:n 

 

Figur 11. Exempel på LPP som mycket tydligt anger vilka av de i kursplanen angivna långsiktiga målen 
respektive kunskapsområdena som LPP:n ifråga anknyter till genom att dessa är uppställda i färdiggjorda listor 
där den exakta formuleringen i kursplanen är utskriven tillsammans med etiketter (markerade). Denna LPP 
registreras som att den anknyter till långsiktigt mål 1 och 4 samt kunskapsområde 1,2 och 4. Källa: 
Kyrkenorumskolan Stenungsund, Virkning år 4-6 [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1001709298. 

 

 

Figur 12. Exempel på LPP som anger vilka av de i kursplanen angivna långsiktiga målen som LPP:n ifråga 
anknyter till genom att dessa är uppställda i egengjorda listor där formuleringen i kursplanen är utskriven, men 
med bara en aning omskriven text och utan etiketter. Denna LPP registreras som att den anknyter till långsiktigt 
mål 1-4. Källa: Trädgårdsstadsskolan Botkyrka, Terminsplanering i Textilslöjd åk4 [online] (Stockholm: 
Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, URL  
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1407034946. 



 

 

 

 

Figur 13. Exempel på LPP som anger vilka av de i kursplanen angivna långsiktiga målen som LPP:n ifråga 
anknyter till genom att dessa är uppställda i egengjorda listor där formuleringen i kursplanen är utskriven, men 
med en förhållandevis mycket omskriven text och utan etiketter. Denna LPP registreras som att den anknyter till 
långsiktigt mål 1-4. Källa: Misterhults Skola Grundskolor, Textilslöjd för år 4 [online] (Stockholm: Unikum, 
2015), besökt 2015-04-12, URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1848731584. 

 

Figur 14. Exempel på en LPP där slöjdämnet integrerats med andra skolämnen, i detta fall en LPP om “Den 
virkade människokroppen”, där biologi, kemi och slöjd integrerats i samma LPP genom ett samarbete kring ett 
gemensamt tema. Källa: Hallenskolan Mölndals Stad, Den virkade människokroppen År 5 [online] (Stockholm: 
Unikum, 2015), besökt 2015-04-18, URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1634817411. 

 



 

 

Bilaga 3 Kodningsinstruktion 
Denna kodningsinstruktion förtydligar hur kodschemat skall tolkas och koderna skall 
registreras. 
 
Idnummer 
Den ordning i vilken en LPP registrerades. Registreras i nummerordning med början för 
“stickning”, följt i tur och ordning av “sticka”, “virkning” och “virka”. Endast unika LPP:n 
som ej registrerats tidigare.  
 
Sökord 
Det eller de sökord som används för att hitta LPP:n. Registreras som “stickning”, “sticka”, 
“virkning” eller “virka” för varje unik LPP. Har en LPP hittats för sökordet “stickning”, och 
samma LPP sedan hittas för “sticka” så noteras båda sökorden. Varje LPP kan ha max fyra 
sökord, en gång var för stickning”, “sticka”, “virkning” och “virka”. Se Figur 15 för exempel 
på sökning och sökresultat. 
 
 
 
 



 

 

 

Figur 15. Sökning i Skolbanken efter LPP:n om stickning avsedda för Grundskola, Slöjd, Årskurs 4-6 med hjälp 
av sökordet “stickning”, samt de första träffarna på detta sökord. Källa: Unikum, Skolbanken: inspiration och 
utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, 
URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
Rubrik 
LPP:ns rubrik eller titel. Denna framgår av träfflistan. Se Figur 16 för exempel. 
 

 
Figur 16. LPP:ns rubrik eller titel, i detta fall “Stickning Pov + valfritt litet arbete”. Källa: Unikum, Skolbanken: 
inspiration och utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), 
besökt 2015-04-12, URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
 



 

 

Skola 
Den skola där LPP:n används. Denna framgår av träfflistan. Se Figur 17 för exempel. 
 

 
Figur 17. Den skola där LPP:n användes, i detta fall “Irstaskolan, Västerås”. Källa: Unikum, Skolbanken: 
inspiration och utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), 
besökt 2015-04-12, URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
Länk 
Webbadressen till LPP:n ifråga i Skolbanken, t.ex. 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2076208959 
 
Avser LPP:n Lgr11 eller inte? 
För att en LPP skall inkluderas i studien krävs det att den avser Lgr11. Detta framgår av en 
etikett i träfflistan. Se Figur 18 för exempel på LPP:n som avser respektive inte avser Lgr11. 
 

 
Figur 18. Lgr11 eller inte. Den övre LPP:n avser Lgr11, vilket markeras tydligt med en etikett märkt “LGR11”. 
Den nedre LPP:n avser inte Lgr11, och saknar därför denna etikett. Källa: Unikum, Skolbanken: inspiration och 
utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, 
URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
Avser LPP:n endast årkurs 4-6?  
För att en LPP skall inkluderas i studien krävs det att den endast avser årskurs 4-6. Vilken 
årkurs LPP:n avser framgår av en etikett i träfflistan. Om LPP:n täcker in endast årskurs 4-6 
så inkluderas LPP:n i studien, men om den även täcker in lägre eller högre årskurser så 
exkluderas den från studien. Se figur 19 för exempel på inkluderade och exkluderade LPP:n. 



 

 

 
Figur 19. Avser LPP:n endast årskurs 4-6? Den nedersta LPP:n inkluderas då den avser årskurs 5, vilket 
markeras tydligt med en etikett märkt “åk 5”. Den övre och den mellersta LPP:n avser “åk 3-6” respektive “åk 6-
9” och exkluderas därför att de täcker in även årskurserna 3 respektive 7-9. Källa: Unikum, Skolbanken: 
inspiration och utveckling från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), 
besökt 2015-04-12, URL https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
Är stickning eller virkning ett huvudämne? 
För att en LPP skall inkluderas i studien krävs det att den har stickning och/eller virkning som 
ett huvudämne. En LPP bedöms ha stickning eller virkning som ett huvudämne om det 
framgår av texten att något av dessa ämnen skall hehandlas under lektionstid. Om det inte är 
klart att ämnet verkligen skall behandlas under lektionstid, genom att det t.ex. står att eleven 
skall få prova på detta endast ”i mån av tid”, så räknas det inte som huvudämne. Se Figur 20 
för ett exempel. 
 

 
Figur 20. Är stickning eller virkning ett huvudämne? LPP:n anger att eleverna skall jobba med arbetsområdet 
stickning i mån av tid. Denna LPP anses ej ha stickning eller virkning som ett huvudämne. Källa: Nanny 
Palmkvistskolan Helsingborg, Slöjd årskurs 4 [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1096166430. 



 

 

Ämne 
LPP:ns ämne registreras som  
x “stickning” om detta är ett huvudämne (se ovan) i LPP:n,  
x “stickning och virkning” om båda dessa är huvudämnen (se ovan) i LPP:n, eller 
x “virkning” om detta är ett huvudämne (se ovan) i LPP:n. 
 
Årskurs 
Den årskurs som LPP:n avser. Detta framgår av en etikett i träfflistan. Det är alltid den eller 
de årskurser som framgår av etiketten som registreras, även om det kan framgå något annat av 
rubriken. Se figur 21 för ett exempel där rubriken anger “åk 5” men etiketten anger  “åk 5-6”. 
I ett sådant fall registreras “5-6” som de årskurser som LPP:n avser. 
 

 
Figur 21. Vilken årskurs avser LPP.n? Här anger rubriken “åk 5”, men etiketten anger “åk 5-6”. I detta fall 
registreras “5-6” som de årskurser som LPP:n avser. Källa: Unikum, Skolbanken: inspiration och utveckling från 
hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
År 
Det år då LPP:n blev utlagd i Skolbanken (2011 till 2015). Detta framgår av träfflistan. Se 
figur 22 för exempel. 
 

 
Figur 22. Det år som LPP:n avser, i detta fall “2015”. Källa: Unikum, Skolbanken: inspiration och utveckling 
från hela landet. Pedagogiska planeringar [online] (Stockholm: Unikum, 2015), besökt 2015-04-12, URL 
https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planeringar. 

 
Långsiktiga mål 
För Mål 1-4 registreras det om LPP:n ifråga anknyter till det långsiktiga målet ifråga eller ej 
genom noteringarna: 
1 = Ja, LPP:n anknyter till det långsiktiga målet ifråga,  
0 = Nej, LPP:n anknyter inte till det långsiktiga målet ifråga. 



 

 

En LPP anses anknyta till det långsiktiga målet ifråga om kursplanens text för detta 
långsiktiga mål citeras eller återges på ett sådant sätt att det är uppenbart att det långsiktiga 
målet ifråga avses. Se Figur 11-13 i Bilaga 2 för exempel. 
 
Kunskapsområden 
För Kunskapsområde 1-4 registreras det om LPP:n ifråga anknyter till kunskapsområdet 
ifråga eller ej genom noteringarna: 
1 = Ja, LPP:n anknyter till kunskapsområdet ifråga,  
0 = Nej, LPP:n anknyter inte till kunskapsområdet ifråga. 
En LPP anses anknyta till kunskapsområdet ifråga om kursplanens text för detta 
kunskapsområde citeras eller återges på ett sådant sätt att det är uppenbart att 
kunskapsområdet ifråga avses. Se Figur 11-13 i Bilaga 2 för exempel.  
 



 

 

Bilaga 4 Utdrag ur databasen 
Idnr Sökord1 Sökord2 Sökord3 Sökord4 Inkluderad Exkluderingsorsak 
1 stickning    ja  
2 stickning sticka   ja  
3 stickning  virkning  ja  
4 stickning  virkning  ja  
5 stickning    ja  
6 stickning sticka   ja  
7 stickning    ja  
8 stickning    ja  
9 stickning sticka virkning virka ja  
10 stickning sticka   ja  
11 stickning sticka   ja  
12 stickning sticka   ja  
13 stickning sticka   ja  
14 stickning sticka   ja  
15 stickning sticka   ja  
16 stickning sticka virkning virka ja  
17 stickning  virkning  ja  
18 stickning    ja  
19 stickning    ja  
20 stickning    ja  
21 stickning    ja  
22 stickning sticka   ja  
23 stickning    ja  
24 stickning    nej ej Lgr11 
25 stickning    ja  
26 stickning    ja  
27 stickning    ja  
28 stickning    ja  
29 stickning    ja  
30 stickning    nej ÅK 6-9 
31 stickning    nej ÅK 3-6 
32 stickning sticka virkning virka nej ÅK 6-9 
33 stickning    ja  
34 stickning    ja  
35 stickning  virkning  nej ÅK 3-6 
36 stickning    ja  
37 stickning  virkning  nej ej Lgr11 
38 stickning sticka   ja  
39 stickning sticka   ja  
40 stickning sticka   ja  
41 stickning  virkning  nej stickning eller virkning ej huvudämne 
42 stickning    ja  
43 stickning sticka   nej ÅK 1-9 
44 stickning    ja  
45 stickning    ja  
46 stickning    ja  
47 stickning    ja  
48 stickning    ja  
49 stickning  virkning  ja  
50 stickning  virkning  ja  
51 stickning  virkning  nej ÅK 3-5 
52 stickning  virkning  ja  
53 stickning sticka virkning virka ja  
54 stickning    nej stickning eller virkning ej huvudämne 
55 stickning  virkning  ja  
56 stickning sticka virkning virka ja  
57 stickning    nej ej Lgr11 
58 stickning  virkning  nej ej Lgr11 
59 stickning    ja  
60 stickning    ja  
61 stickning  virkning  ja  
62 stickning  virkning  ja  
63 stickning    nej ÅK 3-6 
64 stickning  virkning  nej ÅK 2-6 
65 stickning    ja  



 

 

 
Idnr Rubrik Skola 
1 Stickning Prov + valfritt litet arbete Irstaskolan Västerås  
2 Stickning åk 5 2014/2015 Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola  
3 Ängbyskolan slöjd år 5 Lgr 11  Ängbyskolan Knivsta  
4 Garntekniker  Grebbestadsskolan Tanum  
5 Stickning Västerholms Friskola Grundskolor 
6 Stickning åk 5  Östergårdsskolan Mölndals Stad  
7 Vt-15 År 6 Stickning  Kvarnhagsskolan Botkyrka 
8 Vt-15 År 6 Stickning Kvarnhagsskolan Botkyrka  
9 Garnteknik årskurs 6  Skiljeboskolan Västerås  
10 Stickning/garntekniker år 6 Paradisskolan Trollhättan 
11 STICKAT!  Rindö skola Vaxholm Stad  
12 STICKAT! ht-13/ vt -14  Laröds skola Helsingborg  
13 STICKAT! ht12-vt13 Laröds skola Helsingborg  
14 Stickning  Mörrums skola Karlshamn  
15 STICKA Vaxö skola Vaxholm Stad 
16 Garnteknik årskurs 5 Öjersjö Partille 
17 stickning åk 5  Raus Planterings skola Helsingborg  
18 Textilslöjd åk 5 Stickning Kyrkenorumskolan Stenungsund  
19 Textilslöjd åk 5 Stickning  Kyrkenorumskolan Stenungsund  
20 Textilslöjd åk 5 Stickning  Kyrkenorumskolan Stenungsund  
21 Textilslöjd åk 6: Stickning  Liljeborgsskolan 7-9 Trelleborg  
22 Textilslöjd Åk 6 Stickning  Västra Berga skola Helsingborg  
23 Textilslöjd åk 6: Stickning Liljeborgsskolan 7-9 Trelleborg  
24 Textilslöjd år 4  Sofiebergsskolan Halmstad  
25 Textilslöjd Stickning åk 5 2014-2015  Kyrkenorumskolan Stenungsund  
26 textilslöjd, stickning.  Näsvikens skola Hudiksvall  
27 textilslöjd  Kyrkenorumskolan Stenungsund  
28 Stickning och andra garntekniker. Vikingaskolan Lund Grundskolor 
29 Stickning - grunderna  Skogshöjdens skola Trollhättan  
30 Valfritt fördjupningsarbete i textilslöjd (garnteknik)  Rydebäcksskolan Helsingborg  
31 Ny Prova på stickning  Korpadalsskolan Karlshamn  
32 Sticka & virka  Rotundaskolan Pysslingen  
33 Slöjd - Stickning  Kopperskolan Stenungsund  
34 Textilslöjd år 6 - stickning  Gemensamt i Värmdö Värmdö  
35 Virkning och stickning Åk 6  Fornuddens skola Tyresö 
36 Stickning - grunderna åk 5 2014-2015 Kyrkenorumskolan Stenungsund  
37 Öj/Bå Textilslöjd - Stickning/Virkning åk 5-6  Örjansskolan Halmstad 
38 Två stickor och ett garnnystan Gluntens montessoriskola Grundskolor 
39 Två stickor och ett garnnystan  Gluntens montessoriskola Grundskolor 
40 Stickning ÅK 5  Nödingeskolanskolan Ale  
41 Pedagogisk planering, textil åk 5  Stavreskolan Trollhättan 
42 Åk 5, Stickning, Lyrfågeln Lyrfågelskolan Trollhättan  
43 Årskurs 5 textil arbetsområde Textilapplikation och Stickning HT-2014  Montessoriskolan Castello Pysslingen 
44 Tx Garnteknik år 6 URO LPP Gillboskolan Sollentuna  
45 Textilslöjd åk 6 ht-13  Wieselgrensskolan Helsingborg  
46 Textilslöjd åk 6 S:t Jörgens skola Helsingborg  
47 Textilslöjd åk 6 ht-12  Wieselgrensskolan Helsingborg  
48 Textilslöjd åk 6  Wieselgrensskolan Helsingborg  
49 Lackarebäcksskolans LPP - Slöjd/ Garntekniker, 2014-15  Lackarebäcksskolan Mölndals Stad  
50 Textilslöjd åk 5 med bedömningsmatris  Norgårdenskolan F-6 Uddevalla  
51 Garntekniker  Haffstaskolan Örnsköldsvik 
52 Ängbyskolan slöjd år 5 Lgr 11 RS  Långhundra Skola Knivsta 
53 Garnteknik. Textilslöjd ht 2013 / vt 2014  Husensjö skola Helsingborg  
54 slöjd årskurs 5  Nanny Palmkvistskolan Helsingborg 
55 Garnteknik, Virkning/Stickning  Backaskolan Ystad  
56 Textilslöjd årskurs 5 - lå 14/15  Öjersjö Partille  
57 Valfritt fördjupningsarbete i textilslöjd (garnteknik)  _Matrisskolan Helsingborg 
58 Garnteknik Västra Ramlösa skola Helsingborg 
59 Textilslöjd; Stickning åk 6  Liljeborgsskolan 4-6 Trelleborg  
60 Textilslöjd; stickning åk 6  Liljeborgsskolan 7-9 Trelleborg  
61 Tetilslöjd åk 5, garntekniker, symboler  Båtbacken Friskola U Pilotskolor VT15  
62 Stickgraffiti  Glasbergsskolan Mölndals Stad  
63 Prova på stickning Mörrums skola Karlshamn 
64 Trä, metall, textil slöjd, generell planering år 2-6  Kassmyraskolan Botkyrka 
65 Stickning åk 6 Liljeborgsskolan 4-6 Trelleborg 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Idnr Ämne Årskurs År Mål1 Mål2 Mål3 Mål4 Summa Mål1-4 
1 Stickning 5 2015 1 0 1 0 2 
2 Stickning 5 2014 1 1 1 0 3 
3 Stickning och virkning 5 2012 1 1 1 1 4 
4 Stickning och virkning 6 2015 1 0 0 0 1 
5 Stickning 4-6 2014 1 0 1 0 2 
6 Stickning 5 2014 0 0 0 0 0 
7 Stickning 4-6 2014 1 0 0 0 1 
8 Stickning 6 2014 1 0 1 0 2 
9 Stickning och virkning 6 2014 0 0 0 0 0 
10 Stickning 6 2014 1 0 0 0 1 
11 Stickning 6 2014 0 0 0 0 0 
12 Stickning 6 2013 0 0 0 0 0 
13 Stickning 6 2012 0 0 0 0 0 
14 Stickning 5 2013 1 1 1 1 4 
15 Stickning 6 2014 0 0 0 0 0 
16 Stickning och virkning 5 2013 0 0 0 0 0 
17 Stickning och virkning 5 2014 1 1 1 1 4 
18 Stickning 5 2014 1 0 1 0 2 
19 Stickning 5 2014 1 0 1 0 2 
20 Stickning 5 2014 1 0 1 0 2 
21 Stickning 6 2013 1 0 1 0 2 
22 Stickning 6 2013 1 0 1 0 2 
23 Stickning 6 2011 1 0 1 0 2 
24        Exkluderad 
25 Stickning 5-6 2014 1 0 1 0 2 
26 Stickning 5 2012 1 0 0 0 1 
27 Stickning 5 2011 1 0 0 0 1 
28 Stickning och virkning 4-6 2014 0 0 0 0 0 
29 Stickning 5 2012 1 1 1 1 4 
30        Exkluderad 
31        Exkluderad 
32        Exkluderad 
33 Stickning 5 2011 1 0 0 0 1 
34 Stickning 6 2011 1 1 1 0 3 
35        Exkluderad 
36 Stickning 5 2014 1 1 1 1 4 
37        Exkluderad 
38 Stickning 5 2014 1 0 1 0 2 
39 Stickning 5 2012 1 0 1 0 2 
40 Stickning 5 2013 1 0 1 0 2 
41        Exkluderad 
42 Stickning 5 2012 0 0 0 0 0 
43        Exkluderad 
44 Stickning och virkning 4-6 2013 1 1 1 1 4 
45 Stickning 4-6 2013 1 1 1 1 4 
46 Stickning 4-6 2012 1 1 1 1 4 
47 Stickning 4-6 2012 1 1 1 1 4 
48 Stickning 4-6 2011 1 1 1 1 4 
49 Stickning och virkning 5 2014 0 0 0 0 0 
50 Stickning och virkning 5 2012 1 1 1 1 4 
51        Exkluderad 
52 Stickning och virkning 5 2014 1 1 1 1 4 
53 Stickning och virkning 4-5 2014 1 0 1 0 2 
54        Exkluderad 
55 Stickning och virkning 4-5 2011 1 0 1 0 2 
56 Stickning och virkning 5 2014 0 0 0 0 0 
57        Exkluderad 
58        Exkluderad 
59 Stickning 6 2013 1 1 0 0 2 
60 Stickning 6 2012 1 1 0 0 2 
61 Stickning och virkning 5 2013 1 1 1 1 4 
62 Stickning och virkning 4-6 2013 1 1 1 1 4 
63        Exkluderad 
64        Exkluderad 
65 Stickning 6 2011 1 0 0 0 1 
 
 
 
 



 

 

 
Idnr Kunskapsområde 1 Kunskapsområde2 Kunskapsområde 3 Kunskapsområde 4 Summa Kunskapsområde 1-4 
1 1 1 0 0 2 
2 1 1 1 1 4 
3 1 1 1 1 4 
4 1 1 0 1 3 
5 1 1 0 1 3 
6 1 1 1 0 3 
7 1 1 0 0 2 
8 1 1 0 0 2 
9 1 1 0 0 2 
10 1 1 1 0 3 
11 0 1 1 1 3 
12 0 1 1 1 3 
13 0 1 1 1 3 
14 1 1 1 1 4 
15 0 1 1 1 3 
16 1 1 0 0 2 
17 1 1 1 1 4 
18 1 1 1 0 3 
19 1 1 1 0 3 
20 1 1 1 0 3 
21 1 1 1 0 3 
22 1 1 1 0 3 
23 1 1 1 0 3 
24     Exkluderad 
25 1 1 1 0 3 
26 1 1 1 1 4 
27 1 1 1 1 4 
28 1 1 1 0 3 
29 1 1 0 1 3 
30     Exkluderad 
31     Exkluderad 
32     Exkluderad 
33 1 1 0 0 2 
34 1 1 0 1 3 
35     Exkluderad 
36 1 1 0 1 3 
37     Exkluderad 
38 1 1 1 0 3 
39 1 1 1 0 3 
40 1 1 1 1 4 
41     Exkluderad 
42 1 1 1 0 3 
43     Exkluderad 
44 1 1 1 1 4 
45 1 1 1 1 4 
46 1 1 1 1 4 
47 1 1 1 1 4 
48 1 1 1 1 4 
49 1 1 1 1 4 
50 1 1 1 1 4 
51     Exkluderad 
52 0 0 0 0 0 
53 0 0 0 0 0 
54     Exkluderad 
55 0 0 0 0 0 
56 1 1 0 0 2 
57     Exkluderad 
58     Exkluderad 
59 1 1 1 1 4 
60 1 1 1 1 4 
61 1 1 1 1 4 
62 1 1 1 1 4 
63     Exkluderad 
64     Exkluderad 
65 1 1 1 0 3 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Idnr Länk 
1 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2076208959 
2 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1938975708 
3 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/763371456 
4 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#planering/2099847256 
5 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1900571201 
6 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1949858649 
7 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1875480962 
8 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1663651976 
9 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1839729231 
10 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1953898989 
11 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1975637271 
12 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1472103139 
13 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1104063193 
14 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1441519852 
15 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1975637000 
16 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1181811276 
17 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1790956844 
18 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1839158908 
19 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1839151950 
20 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1834545552 
21 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1475752303 
22 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1452115510 
23 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/469445321 
24 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/129268524 
25 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1842764811 
26 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/682625523 
27 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/579976170 
28 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1972789397 
29 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/992156075 
30 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/511882708 
31 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1836253729 
32 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1204303023 
33 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/471356209 
34 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/482093268 
35 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/967886098 
36 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1843340791 
37 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/178736953 
38 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1975262006 
39 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/956569142 
40 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1128718413 
41 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1540474280 
42 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/989328083 
43 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1889868342 
44 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1202857143 
45 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1458124918 
46 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/952495462 
47 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/913744655 
48 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/444563648 
49 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1838417036 
50 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/966879300 
51 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1146272143 
52 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1682167626 
53 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1656298392 
54 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1096792858 
55 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/475075519 
56 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1959873720 
57 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/125818166 
58 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/194357004 
59 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1592060412 
60 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/896045635 
61 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1141335812 
62 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1637935286 
63 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1257908142 
64 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/1142055964 
65 https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/609673669 
 
 


