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Sammanfattning 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot grundskolans tidigare år Svenska, matematik och engelska 210 

högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Eget arbete, Några lärares erfarenheter av elevens enskilda arbete i undervisningen.   
 
Engelsk titel: Self regulated – own work. A few teachers perspective of the student work in school. 
 
Nyckelord: Ansvar, planering, motivation och utveckling 
 
Författare: Frida Bartlett och Åsa Samuelsson  
 
Handledare: Maria Ferlin 
 
Examinatorer:                               Jörgen Larsson 
 

BAKGRUND: 
Som lärarstudenter har vi fått se olika arbetsformer av eget arbete. Eget arbete är ett 
arbetssätt där eleverna arbetar individuellt med olika ämnen där eleven själv planerar och tar 
ansvar för de uppgifter som han eller hon ska göra. Det var under vår VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) som vi blev intresserade av att ta reda på hur och varför 
lärare arbetar med eget arbete. Vi jämförde varandras VFU upplevelser och insåg att lärarna 
arbetade olika med denna arbetsform beroende på om det var en åldersintegrerad klass eller 
ej, detta fick oss att vilja vidga våra kunskaper om eget arbete. I vår bakgrund har vi tagit 
upp tre områden som speglar eget arbete och detta är: styrdokumenten, samhället och 
individualiseringen. I bakgrunden tar vi även upp tidigare forskning dess fördelar och 
nackdelar. Vår undersökning har utgått ifrån sociologen Pierre Bourdieus teori om att varje 
barn som kommer till skolan har med en viss förståelse och erfarenhet. Detta kallas habitus 
och med det menas att det är människans sociala erfarenheter och hennes sätt att vara, 
handla och tänka som format oss människor till dem vi är.  
 
SYFTE: 
Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur och varför eget arbete används av 
några lärare i grundskolans tidigare år, skolår F-5. Vi ville även ta reda på om det arbetas 
mer med eget arbete i de åldersintegrerade klasserna än i de icke åldersintegrerade klasserna 
och vilka elever enligt lärarna som gynnats respektive missgynnas av denna arbetsform. 
 
METOD: 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där datainsamlingen har skett genom 
semistrukturerade intervjuer med nio lärare på tre olika skolor. Efter att intervjuerna hade 
genomförts transkriberade vi svaren till skrift, därefter sammanställdes resultatet utifrån 
teman som vi fann i analysarbetet.  
 
RESULTAT: 
I vårt resultat kan vi se att lärarna definierar eget arbete på många olika sätt men det som 
alla lärare tar upp under intervjuerna är att det är fokus på individen och det är han eller hon 
som ska sättas i arbete. Flertalet av lärarna ser arbetsformen, eget arbete, som tid för att göra 
klart uppgifter eleverna inte hunnit med, medan andra lärare ser det på ett kreativt sätt och 
under dessa lektioner jobbas det mycket lite med böcker och stenciler. Lärarna är överens 
om att de elever som gynnas av eget arbete är de elever som kan ta eget ansvar, kan arbeta 
självständigt och ta egna initiativ och instruktioner dvs. göra det som omgivningen förväntar 
sig av dem. I resultatet har vi kommit fram till att det jobbas mer med eget arbete i 
åldersintegrerade klasser.  
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1. Inledning 

Vi har valt att göra en undersökning om eget arbete i skolan. Eget arbete är ett arbetssätt där 
eleverna arbetar individuellt med olika ämnen där eleven själv planerar och tar ansvar för de 
uppgifter som han eller hon ska göra. Vi är intresserade av att veta mer om hur lärare arbetar 
med eget arbete i skolan och vilka elever eller elevgrupper som gynnas respektive 
missgynnas av eget arbete. Samhället är i dag mer individualiserat och detta speglar av sig i 
skolan. Samhällsförändringarna påverkar skolans upplägg och läroplan, detta syns sedan i 
undervisningen genom att lärarna ger eleverna mer ansvar och vill få dem mer engagerade i 
sin utveckling och sitt eget lärande.  
 
Under vår utbildning på Högskolan i Borås fick vi som studenter läsa boken ”Eget arbete – 
en kameleont i klassrummet” av Eva Österlind (2005). Boken gav oss idéer och tankar om 
hur vi som lärare kan arbeta med eget arbete när man kommer ut i ”verksamheten”. När vi 
väl kom ut på VFU visade det sig, att beroende på vilken skola vi kom till och hur de olika 
klasserna såg ut (åldersintegrerade eller inte) så arbetade de olika mycket med eget arbete. 
Vi såg även att det skiljde sig mellan de olika klassernas sätt att arbeta med eget arbete och 
detta väckte vårt intresse. För att uppsatsen inte skulle bli för vid har vi valt att avgränsa oss, 
vi har valt att inte ta med Montessoris arbetssätt, som är mycket likt eget arbete. 
 
Vi anser att en undersökning som denna bör göras för att skapa mer insikt i hur det ser ut i 
några skolor idag angående eget arbete. Detta är något som är viktigt för alla, så som elever, 
lärarstudenter, lärare och föräldrar för att alla har rätt till en likvärdig utbildning där man 
som elev ska få samma möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund och förutsättningar. 

 
Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan… 
(Skolverket, 2006, s 13) 
 

Med stöd i citatet ovan anser vi att det är skolans uppdrag att vägleda eleven så att 
han/hon utvecklar förmågan att inhämta kunskap som utvecklar lärandet. Med detta 
menar vi att eget arbete i skolan kan hjälpa eleven att utvecklas i ansvarstagande och 
reflektion men det behöver inte gå tillväga på samma sätt i alla klasser och skolor. Utan 
det som är viktigt är att det inte blir allt för lärarstyrt eller tvärtom att eleven får ta för 
stort ansvar som han eller hon inte kan leva upp till. Med vår undersökning vill vi lyfta 
fram hur eget arbete kan användas i klassrummet och vilka elever som gynnas 
respektive missgynnas av detta arbetssätt.   
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2. Syfte  

Vårt syfte med denna undersökning är att undersöka hur och varför eget arbete används av 
några lärare i grundskolans tidigare år, skolår F-5. Arbetet syftar också till att undersöka om 
eget arbete används på olika sätt i åldersintegrerade klasser jämfört med ej åldersintegrerade 
klasser, samt vilka elever som lärarna anser gynnas respektive missgynnas av eget arbete. 
Undersökningen utgår från lärarnas perspektiv där hans eller hennes föreställningar, 
erfarenheter och genomförande av eget arbete står i centrum.  
 

 
2.1 Avgränsningar  
Vi har valt att inte ta med Montessoripedagogiken, som är mycket likt eget arbete, 
detta för att arbetet inte ska bli allt för brett. Signert (2000) menar att 
montessoripedagogiken går ut på att man skall fånga upp barnens nyfikenhet, 
upptäckarglädje och lust att pröva på. Det är elevens eget intresse som står i centrum, 
eleven väljer själv när och vad han eller hon vill jobba med och hur länge han/hon vill 
jobba med det ämnet som väljs. 
 
Vi har även valt att inte fokusera på ålderspåverkan när det gäller denna arbetsform, 
detta pga. att det var inget som intresserade oss och vi kände att om vi skulle ta med 
detta skulle arbetet bli för omfattande. 
 
 

3. Bakgrund 

Vi har granskat tre områden som speglar eget arbete och det är: styrdokumenten, samhället 
och individualiseringen. Vi har valt dessa tre områden, styrdokumenten, samhället och 
individualiseringen för att de är bakgrundsfaktorer för eget arbete som kan kopplas till 
varandra. Samhället är idag mer individualiserat och skolan arbetar mot ett mer individuellt 
arbetssätt och där styrdokumenten ligger till grund för detta. Enligt de nationella 
styrdokumenten, skollagen med timplanerna (SFS1985:1100), läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 (Skolverket 2006) 
och kursplanerna för grundskolan (Skolverket 2008) ska läraren bedriva en individualiserad 
undervisning och eleverna ska kunna arbeta självständigt och utvecklas i sin egen takt. När 
samhällsförändringar sker berör detta även i skolan och genom vårt moderniserande 
samhälle som ständigt är under förändring skapas det nya elever, individer som skolan måste 
utvecklas för att kunna möta (Carlgren och Marton 2002, s78-81).  
 
 
3.1 Vad säger läroplanerna? 
Perspektivet på individualiseringen och eget arbete har ändrats mycket från 1960-talet fram 
till idag. Enligt Linde (2000) debatterades det då om att det kunde vara omöjligt att 
undervisa sammanhållna klasser med elever med så många olika förkunskaper och 
studieförutsättningar. Den politiska uppfattningen av de borgerliga var att det skulle skada 
undervisningen för alla elever men ändå påbörjades denna undervisningsform och elever 
från olika samhällsklasser började gå i samma klass. 
 
Det är inte förrän i Lgr 69 (1969) som elevens medverkan och medansvar i skolans 
undervisning och arbete ökar. I Lgr 69 under mål och riktlinjer står det att den enskilde 
eleven är i centrum för skolans verksamhet och att det är individens behov och samhällskrav 
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i olika avseenden som bestämmer innehållet, formerna och organisationen av skolans 
verksamhet. I ett supplement till Lgr 69 (1971) framgår det att skolarbetet ska kunna 
anpassas till den enskilde elevens förutsättningar, behov, intressen och problem genom att 
eleven tar tillvara på sina anlag och möjligheter så att han eller hon kan finna studievägar 
och arbetssätt som främjar den personliga utvecklingen.  
 
Det är i Lgr 80 (Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, 1980) som en mer 
individualiserad undervisning börjar ta vid. I denna läroplan skrivs det om att skolan har en 
skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och 
mognad. Att skolans uppgift är att få eleverna att träna och utveckla sina färdigheter inom 
olika områden i sin egen takt. I metoder under mål och riktlinjer i Lgr 80 skrivs det även om 
att eleven och läraren kan komma överens om att organisera arbetet på olika sätt. Eleverna 
kan arbeta med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, i par eller helt 
individuellt beroende på ämne, syfte eller arbetsmaterial.  
   
Det går tydligt att läsa att individualisering i grundskolan är någonting man ska jobba med 
som lärare och i den nu gällande läroplanen, Lpo 94 (2006) uttrycks det att individualisering 
kan ses på olika sätt. 
 
I Lpo 94 används det ord som; elevens läggning, mognad, förutsättningar, erfarenheter, 
intressen och behov för att beskriva hur man skall arbeta för individualiseringen i skolan. I 
Lpo 94 står det även att undervisningen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den stärker 
eleven så att han eller hon ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar. Eleven ska få en chans 
att utveckla sin förmåga att kunna arbeta självständigt och lösa eventuella problem. 
 
 
3.2 Tidigare forskning 
För att veta vad det hade gjorts för tidigare forskning inom eget arbete så utgick vi ifrån vårt 
syfte. Det visade sig att det fanns en del tidigare forskning och uppsatser som berörde vårt 
syfte och flera forskare, författare och lärarstuderande har genomfört undersökningar som 
handlar om lärarnas syn på och erfarenheter av eget arbete. 
 
Maltén (1997) skriver om att inlärningsforskningen under de senaste åren 50 åren har radat 
upp en mängd olika intressanta resultat där han har tagit fram en del principer om inlärning, 
individuellt och i grupp. Maltén (1997, s 99-100) refererar till Johnson och Johnson (1987 se 
Maltén, 1997) och Nilsson (1993 se Maltén, 1997) som har forskat om individen och 
gruppen. De kom fram till att vi människor tror mer på den kunskap som vi har skaffat oss 
själva eller upptäckt på egen hand än på den kunskap som introduceras av andra. Vi lär oss 
mer när vi själva får ta reda på de teoretiska kunskaperna än enbart läsa om det. De anser 
även att när det gäller att skapa en effektiv inlärning är motivation viktigt för detta stärker 
individen och hon eller han får känna ansvar och medverka i sin egen inlärning och 
kunskapsinhämtning. Att inlärning är mer effektivt när individen är aktiv än när hon/han är 
passiv och att det är lättare att komma ihåg kunskap när man kan tillämpa det. Maltén (1997) 
tar även upp att när det handlar om att tillägna sig ny kunskap är helheten av tanke, handling 
och känsla viktig. 
 
Bergqvist och Säljö (2004) har forskat om vilka utmaningar barn ställs inför när de ägnar sig 
åt eget arbete och hur de lär sig att delta i denna arbetsform. Under eget arbete såg sig 
lärarna som handledare och menade att deras uppgift främst handlade om att organisera 
skoldagen. Lärarna betonade att de duktiga eleverna ägnade mer tid åt den uppgift de valt att 
göra och mindre tid åt samspel med kamrater. Dessa elever ansågs vara bättre på att klara av 
utmaningar i det ”fria” klassrummet. Det framkom att elever som ansågs vara mindre 
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framgångsrika i eget arbete hade svårigheter att ta instruktioner och att växla mellan 
aktiviteter och uppgifter som förväntades av dem. Enligt lärarna i undersökningen brukade 
dessa elever hålla på med samma sak under en längre stund i stället för att börja med något 
nytt. En del elever av dessa ansågs även omogna för att de hade svårt att koncentrera sig på 
sitt eget arbete. Bergqvist och Säljö talar om att oberoende av vilket sätt som lärarna ser på 
eleverna så visas det hur pedagogiska praktiker fungerar när det gäller att identifiera den 
”normala” eleven och få ord på barns olika identiteter. I studien framkommer det även att 
elever uppmuntras att välja aktiviteter som intresserar dem men att friheten är begränsad och 
att det finns vissa ramar som skall följas, och det som väljs skall ha betydelse för individens 
framgång i skolan.   
 
Även Sävfors (2007) har undersökt hur eget arbete används i grundskolans senare år. Han 
har tittat ur ett historiskt perspektiv i sitt examensarbete där han uttrycker att eget arbete var 
en arbetsmetod för åldersintegrerade klasser. Detta för att underlätta lärarens arbete. Eget 
arbete har fortsatt att existera men i en annan form, detta för att kunna följa målstyrningen i 
Lpo94 (Skolverket, 1996). Sävfors anser att lärarrollen inom eget arbete har förändrats en 
del, idag handlar det om att kunna bedriva en verksamhet som följer målstyrningen och att 
undervisningen skall var individuell och måluppfyllande enligt Lpo 94 (Skolverket, 1996). 
Så som läroplanerna lägger fram hur läraren ska arbeta idag är det en del av hur 
arbetsmarknaden och samhällsförändringen ser ut. Idag ställs det andra krav på individen 
både i samhället och i skolan än vad det gjorde för 30 år sedan. 
   
Kitsantas (2004, s 284-285) har forskat efter vad det finns för orsak till att vissa elever klarar 
av eget arbete bättre än andra. Enligt Kitsantas behöver eleverna motivation för att klara av 
en uppgift, detta speciellt under perioder av misslyckanden. Om det under en period går 
dåligt för en elev behöver eleven motivation från läraren för att klara av uppgiften. Det finns 
en större risk att eleven inte gör klart uppgiften för att han eller hon inte orkar med ett till 
misslyckande. Kitsantas menar att de elever som klarar av att ta det egna ansvaret under 
lektioner då de jobbar med eget arbete, upplever en nöjdhet i att ha klarat av sitt åtagande 
(arbete). Dessa elever fortsätter ofta i samma mönster under olika arbetstillfällen under 
skoldagens gång och har inga större problem att ta det egna ansvaret. Denna studie pekar på 
att det är viktigt att ha mål att sträva emot när eleven befinner sig i sitt arbete. Studien visar 
också på att elevens prestation och attityd kan höjas om det finns mål att sträva emot. Det är 
därför viktigt att låta eleverna fokusera på vilka mål de vill uppnå samtidigt som de utövar 
en uppgift. Detta kan fungera som en motivation för eleverna. Ett bra sätt för detta är enligt 
Kitsantas att låta eleverna använda sig av datorprogram för att själva utvärdera sitt arbete. 
Detta är något som skall göras regelbundet för att eleverna skall få en större översikt över 
sitt arbete.  
 
Att eleven ska ha mål att sträva emot nämner även Boekaerts och Cascallar (2006, s 199‐
200) i sin studie. Enligt dem ska varje elev själv ha kontroll över sitt eget lärande och 
eleven skall sätta upp egna mål som han eller hon skall klara av att nå upp till. Boekaerts 
och Cascallar menar att läraren har en viktig del i att uppmuntra elevens försök till eget 
arbete och ansvarstagande, detta tillsammans med de mål som eleven satt upp. Dessa mål är 
viktigare än man tror, om eleven satt mål som han eller hon under arbetets gång inser att de 
inte kommer att uppnå, får detta negativa effekter och motivationen försvinner.  
 
Boekaerts och Cascallar (2006) tar även upp hur klassrumsmiljön påverkar resultatet under 
eget arbete. Lektionerna ska inte vara så lärarstyrda som de var förr. Idag är lärarens uppgift 
att uppmuntra och vägleda eleven i sitt eget arbete. Läraren skall inreda klassrummet på ett 
sådant sätt att eleverna kan sitta i små grupper, och på så sätt kan de dela med sig av sin 
kunskap till andra klasskamrater. Eleverna måste ta många egna beslut under eget arbete. 
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Beslut som reflekterar elevens önskningar, värderingar och intressen medan andra beslut hör 
samman med vad som förväntas av eleven. Elever som ofta klagar på lärarens krav, är i 
botten inte tillräckligt motiverade och blir ofta distraherade från uppgiften de arbetar med.  
Författarna har tittat närmare på varför vissa elever klarat av eget arbete bra, medan andra 
elever klarat det mindre bra. Det är många saker som påverkar elevernas resultat under eget 
arbete. Både elevens egna mål och dess uppfattning av lärandemiljön är saker som påverkar 
beslut som skall göras i klassrummet. Klassrumsklimatet, instruktioner, lärarens uppförande 
och entusiasm såväl som lärarens förväntningar på elevens förmåga är saker som styr detta. 
Samspelet mellan läraren och eleven har en avgörande roll för hur eleven lär sig förmågan 
till eget lärande.  
 
Att eleven har egen kontroll är den avgörande rollen för hur eleven lär sig och detta 
diskuterar även Green (2007, s 343-345) i sin forskning. Han har undersökt hur en grupp 
elever i sjunde klass får kontroll över sitt eget arbete. Det visade sig att de elever som hade 
mest kontroll över hur och vad de hade lärt sig visade upp de högsta poängen. Detta visar på 
att elever som behärskar denna arbetsmetod skall ges mycket egenkontroll. Motivation 
påverkar inte bara hur eleven jobbar utan även hur länge eleven orkar jobba med en uppgift. 
Läraren har en viktig roll i eget arbete. Om en elev jobbar med en uppgift som enligt honom 
eller henne inte går framåt i den fart eleven förväntar sig, kan intresset för uppgiften 
försvinna. Därför är det viktigt att läraren finns med för att motivera eleven.  
 
Även Schunk och Zimmerman (2008 s.3-5) betonar motivationens inverkan på elevens eget 
arbete. Om en elev får möjlighet att välja en uppgift själv kommer han eller hon att vara 
mycket mer motiverad att klara uppgiften. Uppenbart är det så att motivation spelar en stor 
roll när det kommer till initiativ och guidning. Det finns en konflikt mellan inlärning och 
motivation. En del föräldrar och lärare anser att om eleverna får belöning efter en avklarad 
uppgift kommer de inte vilja göra några uppgifter som inte ger belöning.  
 
Att utveckla elevers kunskaper handlar enligt Selarta et al. (2008, s 440-441) studie om att 
eleverna själva få välja en uppgift. De menar att om en elev själv väljer uppgift kommer han 
eller hon att uppleva ett större värde av uppgiften och även inse hur viktig den är. 
Författarna tar även upp hur belöning fungerar under eget arbete. Det är stor skillnad om 
belöningen är förväntad eller ej. Om den inte är det, kommer eleven under arbetet med en 
uppgift inte uppleva att uppgiften är kontrollerad av belöningen. Men om belöningen är 
förväntad kommer uppgiften att kontrolleras av belöningen.  
 
Selarta, et al. har också i sin studie diskuterat olika typer av motivation. Bland annat 
undersökte de hur olika nivåer av självbehärskning och beslutsamhet påverkar minnet när 
eleverna studerar. Författarna fann att elever som inte har så stor självbehärskning hoppar av 
sin utbildning i större utsträckning, än de som hade mycket självbehärskning. 
  
 
3.3 Fördelar och nackdelar med eget arbete 
Sävfors (2007) har i sitt examensarbete studerat hur eget arbete används i skolår 6-9. Han 
skriver att eget arbete finns i många olika former, några exempel på detta är: eleverna vet i 
vilken sal och vilken lärare som håller i undervisningen och att de själva väljer 
arbetsuppgifter. I vissa klasser kan eleverna välja mellan att jobba med alla ämnen medan 
det i vissa klasser bara är tillåtet att jobba med SO, NO och matematik. Ett problem har varit 
att eleverna inte väljer arbetsuppgifter som de tycker är svåra utan jobbar med sådant de 
tycker är lättare. Elever som inte vill jobba kan lättare smita från lektionerna, de klarar helt 
enkelt inte av friheten och det egna ansvaret. I sin rapport tar Sävfors upp för- och nackdelar 
med eget arbete, en fördel enligt honom är att det blir en mer individuell undervisning. Det 
ger läraren en större frihet att kunna planera sin undervisning. Nackdelarna som finns är att 
det kan bli rörigt i klassrummet när eleverna inte vet vad de skall jobba med. Ansvaret som 
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läggs på varje enskild elev kan vara för stort att bära för vissa, de klarar helt enkelt inte av 
att ta det ansvar som krävs.  
 
Även Säll (2006) har i sitt examensarbete studerat lärarnas syn på eget arbete i två skolor 
och vilka fördelar respektive nackdelar detta arbete för med sig. Sälls litteraturöversikt utgår 
ifrån tre perspektiv och dessa perspektiv skapar grund för hennes undersökning: eget arbete 
som undervisningsform, osynlig pedagogik (outtalade förväntningar för eleverna som är 
satta av pedagogerna), disciplinering. I undersökningen betonar lärarna att lärarrollen under 
eget arbete är stödjande, handledande och mycket går ut på att stötta och bekräfta eleverna i 
deras arbete. De fördelar som framkommer med eget arbete är att eleverna får arbeta i sin 
egen takt, välja mellan olika material i sin inlärning, att eleverna blir mer självständiga i sitt 
eget arbete och att eleverna får större kännedom om sina egna förmågor och prestationer. 
Svagheter med eget arbete enligt Sälls resultat att en del elever hittar på annat under denna 
tid, slarvar med uppgifter för att snabbt bli klara och att eleverna inte riktigt lyckas 
strukturera sitt arbete själva. Det finns en eller två elever i varje klass som har svårt att 
koncentrera sig eller ta tag i sitt arbete. Säll menar att en förklaring till detta kan vara att 
vissa elever inte lyckas strukturera sitt eget arbete på grund utav att deras habitus (att varje 
barn kommer till skolan med en viss förståelse och erfarenhet) och att hans eller hennes sätt 
att vara, handla och tänka inte stämmer överens med skolans arbetssätt. Detta blir 
problematiskt för dessa elever och det stämmer inte överens med deras sätt att agera och 
tänka som de är vana vid. På så sätt kanske de inte förstår koderna som ligger bakom den 
osynliga pedagogiken. Säll menar att det är en människas livsvillkor och uppväxtvillkor som 
påverkar i stor grad hur hon agerar i nuet.  
 
Att kunskapen utvecklas enligt en individuell arbetsform stämmer inte i Dysthes (1996) 
studier. Hon anser att var och en bygger upp sin egen kunskapsstruktur när han eller hon lär 
sig något och att kunskapen utvecklas i ett samspel mellan individer. Det är det sociala 
samspelet i undervisningen som hjälper eleverna att göra kunskapen till sin egen och detta 
med hjälp av språket och dialogen. Dysthe tycker att eleverna ska få ett tillfälle att ställa 
konkreta frågor eller diskutera det med andra och det flerstämmiga klassrummet går ut på att 
i mötet med en konflikt, eller i samförstånd med andra så uppstår en förståelse. Med det 
menar hon att det sociala samspelet och dialogen ska vara en del av undervisningen men att 
vi även lär oss genom den individuella läsningen och de enskilda uppgifterna och genom 
detta arbetssätt kan föra en dialog med oss själv i våra egna huvuden.  
 
Dyshte anser också att om läraren enbart utgår ifrån läroböcker och stenciler knyts det inte 
an till elevernas erfarenheter utan då utgår läraren ifrån bok och stencilinnehållet och hon 
eller han ser detta som en referensram. Hon menar att inte enbart de lärarstyrda samtalen ska 
existera i undervisningen utan att det ständigt ska finnas en dialog. Det som kan vara 
nackdelen med eget arbete sett utifrån Dysthes dialogperspektiv är att det kan bli ensidigt ur 
elevens synvinkel att arbeta själv eftersom dessa lektioner ofta saknar de gemensamma 
genomgångarna, gruppdiskussionerna och det sociala samspelet mellan eleverna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi genom studier av tidigare forskning konstatera att eget arbete är 
ett bra arbetssätt för de elever som klarar av att ta eget ansvar i klassrummet, de så kallade 
”duktiga” och ”normala” eleverna. Dessa elever kan klara av att ta utmaningar i det ”fria” 
klassrummet och arbeta självständigt. Elever som inte har denna ansvarskänsla och anses 
vara mindre framgångsrika har svårare för att arbeta med eget arbete i klassrummet och 
hittar gärna på andra saker istället för att planera och utföra sitt arbete. Fördelarna med eget 
arbete är att eleverna får arbeta i sin egen takt, får välja mellan olika material i sin inlärning 
och att eleverna får en större självkännedom om sina egna förmågor och prestationer. 
Nackdelar som eget arbete för med sig enligt tidigare forskning är att det kan bli rörigt i 
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klassrummet, att en del elever väljer arbetsuppgifter som är lättare och tar mindre tid och att 
elever som har svårt att planera och ta ansvar för sitt arbete lätt kan smita ifrån sina uppgifter 
genom att bara rotera i klassrummet eller göra samma uppgift under ett par lektioner.   
 
 
3.4 Eget arbete sett utifrån samhällets förändringar 
När vi tittade närmare på hur samhällets förändringar påverkar skolans undervisning som 
exempelvis eget arbete, så fann vi genom tidigare forskning åsikter som både går isär och 
stämmer överens inom detta område.  
 
Linde (2000) menar att skolan är en del av samhället, det mönster som finns i samhället och 
sättet att tänka avspeglas i skolan men skolans innehåll står inte i överensstämmelse med allt 
som sker i samhället. Österlind (2005) menar att samhället speglas i skolan, att de 
förändringar som sker i samhället påverkar undervisningen. Den individualisering som finns 
i samhället idag ger mindre utrymme till familj och andra gemenskapsformer. Detta kan 
kopplas till skolan, då det idag läggs mer vikt på individens erfarenheter, mognad och 
utveckling.  
 
Österlind (2005) betonar att samhällets förändringar kan sätta spår i undervisningen. När 
synen på barnuppfostran förändras får detta följder för barngrupper och klassrum:  

Eget arbete kan i det perspektivet ses som ett svar på värderingsförskjutningar i familj och 
samhälle och förändrade krav och villkor på arbetsmarknaden. ( Österlind 2005, s 5)  

 
Även Kerstin Bergqvist (2005) anser att samtidigt som samhällsförändringar sker genomgår 
också skolan och undervisningen en förändring. Under de senare åren har individen fått ta 
mer eget ansvar för sin utveckling och eleven får reflektera mer över sina styrkor och 
svagheter. I Bergqvist studie visar det sig att lärare talade om elever på olika sätt och anser 
att den ”normala” eleven är en elev som kan arbeta självständigt och koncentrerat under eget 
arbete och ses då ofta som mogen.  
 
 
3.5 Individualiseringen i undervisningen 
Enligt Österlind (2005) har individualiseringen varit ett honnörsord i olika måldokument och 
lärare har prövat på att uppnå det på olika sätt. I början av 1980-talet kom en rapport som 
handlade om att lärarna skulle ändra formen på undervisningen. Det var i samband med 
denna som individualiseringen började ta vid. Österlind betonar att under 1990-talet skedde 
det en kraftig ökning av eget arbete, eleven fick själv bestämma vad hon eller han ville jobba 
med och när eleven ville göra detta. Idag används inte de gemensamma genomgångarna i 
samma utsträckning och eget arbete används nu från grundskolan till gymnasiet. 
 
Även Vinterek (2006) har i sin forskning lyft fram att eleven skall ha ett eget ansvar för sitt 
lärande och därmed även större inflytande över vad hon eller han lär sig. Eleven kan själv få 
leta kunskap till de ämnen han eller hon vill studera, själv bestämma kunskapsnivån och 
arbetstakten. Trots detta har det visat sig att eget arbete inte ökar engagemanget hos eleven. 
Många elever får mindre eller ingen alls kontakt med lärarens undervisning, vilket kan leda 
till sämre studieresultat.  
 
I eget arbete ska ansvar fungera som en drivande kraft men som Vinterek (2006) ser det så 
ökar inte engagemanget även om eleverna får större inflytande och får bestämma 
kunskapsnivån.  
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Detta kan bero på att eleven ser på betydelsen ansvar med andra ögon, i kapitlet, ”Konsten 
att sätta sig själv i arbete”, beskriver Ingrid Carlgren (2005):  

…”Ansvar” verkar vara benämningen på att eleverna själva ser till att göra det läraren (och 
samhället) förväntar sig att de ska göra. (Ingrid Carlgren i Österlind (red.) 2005, s 25) 

Det vill säga att läraren vill att eleven ska ta ansvar för sitt eget lärande utifrån två kärnor. 
Den första är kvaliteten på arbetet, hur individen gör det hon eller han gör, med betoning på 
att eleven gör det ordentligt. Den andra kärnan är självkännedom och reflektion, att 
individen vet vad hon eller han behöver hjälp med.  
 
Carlgren (2005) menar individualiserat lärande sker genom att lärarna tar hand om varje elev 
för sig och att han/hon ska få arbeta i sin egen takt med hänsyn till sin mognadsnivå. Ändå 
visar det sig enligt Vinterek (2006) att av 50 de länder som ingår i TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) 2003, så hör Sverige till de länder som ligger 
i topp med att låta sina elever förlita sig på läroböckerna för att tillägna sig sin kunskap.  
En ny undersökning från TIMSS (2008), visar på att en viktig orsak till att skolor 
underpresterar är att deras matematikböcker inte kopplar till läroplanen. Böckerna är inte 
tillräckligt stimulerande för eleverna och eleverna får inte tillräckligt med tid för inlärning 
och undervisning. Undersökningen visar också på att undervisning i matematik skall 
innehålla aktiviteter som tar tillvara på elevernas kunskaper i matematik. Läraren skall 
använda sig av situationer som går att finna i verkligheten. 
 
Enligt Vinterek (2006) så har variationen i undervisningen minskat kraftigt de senaste åren. 
Detta leder i sin tur till att förutsättningarna minskar för att eleven skall få en anpassad 
undervisning. Idag sker arbete med ”eget arbete” eller ”enskilt arbete” genom att eleven 
själv bestämmer fart, nivå och omfång. Ansvaret har idag lagts på eleven i stället för på 
läraren, förr i tiden låg hela ansvaret på läraren. Anledningen till detta kan man finna i 
samhällstrukturen, nu är vi mer fokuserade på den enskilda individen i stället för kollektivet, 
dessa tendenser har i stort påverkat hur vi ser på undervisningen idag. 
 
Enligt Vinterek (2006) är varje individ är unik och vi lär oss på olika sätt och behöver olika 
undervisningsformer för att tillägna oss kunskap. Idag arbetas det mer med eget arbete i 
skolan där eleven själv jobbar med siffror och text, detta gör att ämnesinnehållet blir 
lidande, genom att de djupa samtalen kring ämnet uteblir. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att sedan 1990- talet har individualiseringen ökat i våra skolor 
och med detta har arbetsformen eget arbete växt fram. Meningen är att eleven skall ha större 
inflytande över sitt eget lärande. Med detta har ett större ansvar lagts på varje enskild elev, 
vissa elever klara detta bra medan andra inte gör det. Mycket handlar om vad omgivningen 
förväntar sig av eleven. Det handlar även om förtroende och respekt från omgivningen. Det 
handlar också om vilka förutsättningar och erfarenheter olika elever har med sig från sin 
hemmiljö – vilket kulturellt kapital eleverna har och hur detta stämmer överens med skolans 
normer och värderingar. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Pierre Bourdieu – Habitusbegreppet 
Vi har valt att använda oss av sociologen Pierre Bourdieus teori om att varje barn som 
kommer till skolan kommer med en viss förståelse och erfarenhet. Bourdieu (1997 s 89) 
menar att ”habitus” är människans sociala erfarenheter och det är hennes sätt att vara, handla 
och tänka. Bourdieu (1999 s12-20) beskriver att habitus är individens plats i det sociala 
rummet och att det är hans eller hennes egna val hur de positionerar sig själva. Det är deras 
inlärda och omedvetna handlingsmönster som leder till att individen gör vissa val. Bourdieu 
menar att den individuella historien är socialt bestämd och habitus är produkten av all 
biografisk (personhistorisk) erfarenhet. Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, 
gott och ont osv. men skillnaden är inte alltid desamma. Bourdieu menar att detta 
exempelvis kan beror på hur en person beter sig i en viss situation. Det personen gör, säger 
m.m. kan framställas och tolkas på olika sätt av andra personer som exempelvis skrytsamt, 
förnämt, vulgärt m.m. Habitus skapar allmänna sätt att se på omvärlden och sig själv. 
 
Bourdieu (1999) skriver om ”ekonomiskt, kulturellt kapital” och att dessa två kapital 
påverkar varandra. Det ekonomiska kapitalet innebär materiella tillgångar. Ett kulturellt 
kapital innebär en behärskning av en ledande kultur t.ex. att man har kunskaper som anses 
viktiga som ”allmänbildning”, språkbehärskning m.m. Det är vårt sätt vi människor har att 
tänka, att prata och att förstå saker. Han menar att ju närmare personerna befinner sig 
varandra i både det ekonomiska och kulturella kapitalet desto mer har de gemensamt, 
jämfört med om de befinner sig längre ifrån varandra i det ekonomiska och kulturella 
kapitalet.  

Att ett kapital hjälper till framgång pekar Broady (1998) på och nämner att Bourdieu menar 
att den största vikten av att lyckas i en utbildning är att ha ett rikt kulturellt kapital, som 
består av en behärskning av en dominerad kultur, om en person är allmänbildad eller har 
vissa kunskaper och behärskar språket. T.ex. om en elev har ett rikt kulturellt kapital kan 
detta leda till att han eller hon lyckas bättre i skolan än en elev som inte har så rikt kulturellt 
kapital.  
 
Även Bernstein (1983) menar att Bourdieus habitus i form av det kulturella kapitalet 
innehåller språkförmågan, förmågan att känna igen den osynliga pedagogiken och att genom 
detta ha en förmåga att kunna planera och ordna sitt arbete på ett behärskat och disciplinerat 
sätt.  
 
Däremot diskuterar Hillier och Rooksby (2005, s 20-22) att habitus är en känsla av den (och 
andras) plats och den roll vi har i världen där vi kroppsligt är med på de levnadsvillkor som 
finns. Habitus är en förmedlande länk mellan den sociala strukturen och det individuella 
sättet att leva. Hillier och Rooksby anser att habitus är en produkt av den historia som vi 
individer har med oss från vår hemmiljö och som medför att vi uppfattar olika saker i 
världen. Hillier och Rooksby beskriver att habitus så här: 

Habitus is constituted in practice and ´always oriented to practical functions´ (Bourdieu, 1980:52). 
Bourdieu regards habitus as an open concept sense actors` dispositions are constantly subjected to a 
range of different experiences. The dispositions that comprise habitus may be affected by these 
experiences in term of being either reinforced or modified. (Hillier & Rooksby 2005, s. 22) 

Med citatet ovan menas att habitus hela tiden kan formas av upplevelser som vi gör i livet 
men det speglar sig i individens tidigare erfarenheter. Bourdieu menar att habitus är ett öppet 
begrepp där individernas olika erfarenheter spelar in. Habitus visas ofta tidigt i olika 
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situationer och värderingsfrågor, med det menas att vissa krav och villkor följer med som 
man har med sig sedan barnsben som sedan kanske stärks eller ändras.  

”Habitus”, det kulturella kapitalet, beskrivs enligt Österlind (2005) så de elever som klarar 
av eget arbete i skolan har ett kulturellt kapital som passar skolans värderingar. Enligt 
Österlind menar Bourdieu att vårt habitus färgar allt vi ser och hör, det består av omedvetet 
förflutet. Barnets sätt att förstå och hantera skolans krav och möjligheter är föräldrarna och 
deras attityd till utbildning och deras erfarenheter ifrån sin skolgång.  

 

5. Metod 

Eftersom vårt syfte var att undersöka hur och varför eget arbete används av några lärare i 
grundskolans tidigare år F-5, samt att undersöka om eget arbete används på olika sätt i 
åldersintegrerade klasser jämfört med ej åldersintegrerade klasser och att undersökningen 
byggde på lärarnas perspektiv ansåg vi att en kvalitativ metod var att föredra. Genom att vi 
använde en kvalitativ metod kunde vi fokusera mer på djupet i våra frågeställningar istället 
för att få en bredd med forskningen, som en kvantitativ metod kunnat ge. 
   
 
5.1 Intervju 
I en kvalitativ metod kan data insamlas med en rad olika metoder och vi valde intervjuer. 
Kvale (1997, s 34-41) anser att meningen med den kvalitativa forskningsintervjun är att den 
söker efter att beskriva och förstå världen ur den intervjuades synvinkel. Den söker efter 
människors erfarenheter av specifika händelser och är inte ute efter allmänna åsikter, det 
menas att den kvalitativa forskningsintervjun är fokuserad på ett bestämt ämne. Det finns 
olika former av intervjuer där man kan använda sig av strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer passade oss bäst och 
enligt Denscombe (2000, s135) bygger den på att intervjuaren har en intervjumall och ställer 
liknande frågor under olika intervjutillfällen. De semistrukturerade intervjuerna är mer 
anpassningsbara och gav större frihet till fördjupning än de strukturerade intervjuerna där 
endast frågorna ska besvaras. Vi som intervjuare hade större möjlighet att styra diskussionen 
åt det håll vi ville genom våra specifika frågeställningar men intervjupersonerna kunde göra 
utlägg eller förtydliga sina svar gentemot våra frågeställningar (bilaga 1) som vi hade under 
intervjutillfället.  
 
Vårt resultat utgår ifrån att slutsatserna kommer ifrån de enskilda och det specifika till det 
allmänna. Med detta menar Lökken och Söbstad (1995) att den kvalitativa metoden är 
induktivt inriktad, vilket innebär att de slutsatser vi kommer fram till är från de enskilda men 
blir till det allmänna. Detta innebär att vårt material som vi samlade in utgör underlaget för 
resultatet och slutsatsen.  
 
5.2 Urval 
I vår undersökning har vi intervjuat nio lärare. Dessa lärare arbetar som klasslärare både i 
åldersintegrerade klasser och ej ålderintegrerade klasser för år F-5. Skolorna där lärarna 
arbetar på tre olika skolor som ligger i Västsverige. Skolorna har ingen kontakt med 
varandra och det finns både åldersintegrerade klasser och rena åldersklasser i de tre 
skolorna. Vi valde dessa tre skolor genom bekvämlighetsurval eftersom skolorna ligger i 
närheten av oss och vi har sedan tidigare haft kontakt med lärarna som arbetar på dessa 
skolor. För undersökningens del har detta val av skolor ingen betydelse för resultatet. Av de 
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nio lärare som ingick i studien har vi inte gjort någon skillnad på om de är manliga eller 
kvinnliga, behöriga eller obehöriga lärare eller om skolorna varit kommunala eller privata.  
 
 
5.3 Genomförande 
Vi började med att sätta ihop ett antal frågor som vi sedan skulle ha som underlag till 
intervjuerna. När intervjufrågorna (bilaga 1) var klara började vi med att göra en 
provintervju med en lärare för att se om frågorna vi ställde kunde besvaras. Denna intervju 
är inte med i undersökningen. Genom provintervjun såg vi att de frågor vi ställde kunde 
besvaras lätt och att det fanns utrymme för följdfrågor. 
 
Alla nio lärare som ingick i studien har fått 12 frågor var under intervjutillfällena, vi har 
tillsammans genomfört alla intervjuer och en intervju tog cirka 20-40 minuter. Samtliga 
intervjuer är inspelade på band och intervjuerna skedde med en lärare i taget i ett litet 
grupprum eller något annat avskilt rum på skolorna. Efter intervjuerna transkriberade vi dem 
till skrift för att lättare kunna analysera resultatet. Enligt Repstad (1999, s 86) är det bäst att 
skriva ut intervjuerna ordagrant vad som sagts under de olika tillfällena, detta vägs sedan 
upp mot de resurser man har så att de används och utnyttjas på bästa sätt. När det är många 
intervjuer som ska skrivas ned i skrift kan intervjuaren skriva ner det som ses som intressant 
och kan bli angeläget att ha med i rapporten, det blir då mer eller mindre komprimerande 
redogörelse av andra delar av intervjuerna.  
 
Vi använde oss av Repstads sätt att skriva ut intervjuer och vi gjorde så att vissa av 
frågeställningarna som vi ansåg mer intressanta och specifikt ingick i vårt syfte skrev vi av 
ordagrant, medan vi skrev en mer sammanfattande redogörelse över de frågeställningar som 
vi inte tyckte var direkt kopplade till vårt syfte.  
  
 
6.1 Etiska överväganden 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven enligt HSFR humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2006): informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav är till för att 
skydda de personer som ingår i undersökningen. Vi har muntligt informerat de lärare som 
varit med i undersökningen om dessa fyra huvudkrav och det skedde innan intervjuerna 
genomfördes med respektive lärare.  
 
De lärare som vi har intervjuat har fått information om vårt syfte med undersökningen som 
vi genomfört och därmed har vi fått med informationskravet. Lärarna som har varit med och 
deltagit har själva fått bestämma om sin medverkan (och påverkan); samtyckeskravet är 
därmed tillgodosett.  
      
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att lärarna som deltagit i undersökningen har fått 
information om att deras personuppgifter kommer att vara konfidentiella och att namn inte 
skrivs ut.  
      
Enligt det fjärde kravet, nyttjandekravet har lärare som varit med i undersökningen fått klar 
information om att de uppgifter och svar som kommit fram endast kommer att användas i 
vårt examensarbete. 
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6.2 Tillförlitlighet och giltighet 
Patel och Davidsson (2003, s 98-102) menar att validitet och reliabilitet av ett 
undersökningsresultat alltid kan ifrågasättas men att målsättningen är att uppnå så hög 
validitet och reliabilitet som möjligt. Holme och Solvang (1997) beskriver att reliabiliteten 
avgörs av hur mätningen och bearbetningen av informationen utförs och validiteten är 
beroende av vad vi mäter och att det vi mäter sker i ett relevant i sammanhang.  
 
Med reliabilitet (tillförlitlighet) menar Patel och Davidsson (2003) att det inte får 
förekomma några mätfel. Att uppnå hög reliabilitet är en förutsättning för en vetenskaplig 
studie. 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har 
god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att 
vi har god reliabilitet. (Patel och Davidsson 2003, s 98) 

Patel och Davidsson (2003) menar att validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra 
och detta gör att vi inte enbart kan koncentrera oss på det ena och låta det andra vara. 
Validiteten har vi styrkt genom att vi valde att göra en provintervju för att se om våra 
frågeställningar kunde besvaras.  
 
Patel och Davidsson menar vidare att när undersökaren kontrollerar reliabiliteten under 
intervjutillfällena ser han eller hon om registreringar av svar stämmer överens med intervjun 
detta kallas för interbedömarreliabiliteten. Vi har kontrollerat interbedömarreliabiliteten 
genom att vi har ”lagrat” verkligheten då vi använt oss av bandspelare för att kunnat spela 
upp intervjutillfällena i repris. Vi har på så sätt försäkrat oss att vi uppfattat allt korrekt. Vi 
har även fört egna anteckningar under intervjutillfällena och under intervjuerna har det 
ställts samma frågor till alla lärare men vid vissa tillfällen har vi ställt följdfrågor till 
huvudfrågorna. Vi har i god tid bokat in mötet med intervjupersonen och vi har haft stort 
spelrum med tiden vi har avsatt, så det inte har blivit en stressad situation vare sig för 
intervjuaren eller personen som blivit intervjuad. Vi har i största möjliga mån sett till att vi 
suttit avskiljt där vi inte blivit störda.  
 
Generaliserbarhet handlar om ifall generella slutsatser kan dras från undersökningsresultatet. 
I vår undersökning har vi inga tankar på att redovisa ett generaliserbart resultat. Enligt 
Lundin1 är då avsikten att inte säga något om själva undersökningsområdet (eget arbete) i 
allmänhet, utan att genom analysmaterial, teorier och tidigare forskning påvisa hur ett antal 
personer upplever något. Med vår undersökning om eget arbete vill vi visa hur några lärare 
upplever elevens ansvar under eget arbete.  
 
 
6.3 Analys/bearbetning 
Vi vill börja med ett citat för att tydligt visa på varför man använder sig av analys till det 
insamlade materialet:  

…analys av data är den process där man försöker få ordning på dem så att det blir struktur 
och så att de blir lättare att tolka (Repstad 199, s 94) 

Med stöd av citatet ovan kände vi att det var viktigt att få en bra strukturerad analys utifrån 
vårt syfte, detta för att skapa en helhetssyn över materialet. Vi markerade de svar som 
stämde överens med en överstrykningspenna och satte ett kryss vid de svar som skilde sig åt, 
på så sätt fick vi en bättre överblick vad lärarna svarat. Vi valde sedan att bearbeta vårt 
insamlade data efter grupper av likheter och olikheter som utgjorde teman. Enligt Malmqvist 
                                                             
1 Anette Lundin, Institutionen för teknik och samhälle, HiS, 2008-01-23. 
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(2007) grupperas insamlad data i centrala teman, detta är återkommande uppgifter som 
sedan sorteras under rubriker och rubrikerna redovisar temat.  
  
När vi bearbetade det insamlade resultatet gjorde vi så att började läsa igenom det och 
grupperade det efter Malmqvist (2007) resultat i teman. Vi fann fem teman (rubriker): 1, 
Lärarnas definition på eget arbete, 2, Arbetsformen eget arbete i klassrummet, 3, Gynnas 
respektive missgynnas i eget arbete, 4, Eget arbete i åldersintegrerade klasser och 5, 
Fördelar och nackdelar med eget arbete. Dessa rubriker använder vi oss av i resultatet och på 
så sätt blev det tydligare för oss vad vi skulle leta efter.  
 
Repstad (199, s 94-95) anser att data inte talar för sig själva utan att de måste tolkas. Han 
menar att tolkningen av resultatet delvis är en fråga om personlig stil och kreativitet men att 
arbetet måste utföras systematiskt. Vi valde att bearbeta och tolka vårt resultat utifrån tre 
underrubriker: Resultatdiskussion, fortsatt forskning och didaktiska konsekvenser.  
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7. Resultat 

Vi har intervjuat fem lärare som arbetar med åldersintegrerade klasser och fyra lärare som 
inte arbetar med åldersintegrerade klasser. De lärare som har blivit intervjuade i de 
åldersintegrerade klasserna arbetar med F-1: or, 2-3: or, 4-5:or och de lärarna som arbetar 
med rena åldersklasser arbetar med 1: or, 3: or, 4: or, 5: or och 6: or men har även arbetat i 
de yngre åldrarna.  
 
Vi presenterar lärarnas sätt att se på eget arbete, hur lärarna använder sig av eget arbete, 
vilka elever som gynnas respektive missgynnas av detta arbetssätt och om detta arbetssätt 
används mer i de integrerade klasserna än de icke åldersintegrerade klasserna. Under sista 
rubriken tar vi upp fördelarna och nackdelar med denna arbetsform. Utifrån vårt syfte har vi 
valt att ta upp dessa fem teman som är resultatet av ett visst antal frågeställningar från vår 
intervjuguide (se bilaga). Vi har valt att framställa alla lärarna som ”hon” för att inte något 
kön ska pekas ut i undersökningen. 
 
Sydskolan 
Lärare A jobbar på Sydskolan och är utbildad till grundskollärare med inriktning mot 
naturvetenskap och samhällskunskap. Hon har även läst specialpedagogik. Hon tog sin 
examen 2004 och har sedan dessa bara jobbat med åldersintegrerade klasser. Under 
intervjutillfället är hon klasslärare för en F-1 tillsammans med en förskollärare och det är 
hon som har ansvar för alla elever som går i årskurs 1. 
 
Lärare B jobbar på Sydskolan hon är utbildad grundskollärare med inriktning mot 
matematik och naturvetenskap, hon tog sin examen 1996. Hon har jobbat i 12 år som lärare 
med blandade klasser vad det gäller åldersintegration. Under intervjutillfället är hon 
klassföreståndare för en årskurs 4-5. 
 
Lärare C jobbar på Sydskolan och är utbildad grundskolelärare med inriktning mot svenska. 
Hon är nyexaminerad och tog sin examen våren 2007. Hon är inriktad mot matematik och 
svenska. Hon arbetar under intervjutillfället tillsammans med en annan lärare för en årskurs 
2-3. Hon har bara jobbat med åldersintegrerade klasser. 
 
Östskolan 
Lärare D jobbar på Östskolan och är utbildad till grundskollärare med inriktning mot 
matematik och naturvetenskap. Hon tog sin examen 2001 och har arbetat som lärare sedan 
dess och under intervjutillfället undervisar hon i en årskurs 3. Hon har inte jobbat med 
åldersintegrerade klasser.  
 
Lärare E jobbar på Östskolan och är utbildad till grundskollärare med inriktning mot 
svenska och samhällskunskap.  Hon tog sin examen år 2000 och har jobbat i 8 år som lärare. 
Hon har bara jobbat på Östskolan och där jobbar de inte med åldersintegrerade klasser. Hon 
undervisar nu en årskurs 1. 
 
Norrskolan 
Lärare F arbetar på Norrskolan och är utbildad som grundskollärare 1-7, i matematik, 
naturkunskap och idrott och hon tog sin examen 1994. Hon har sedan dess arbetat med både 
åldersintegrerade klasser och icke åldersintegrerade klasser från förskoleklass upp till skolår 
sex. Under intervjutillfället var hon klasslärare för en årskurs femma, icke åldersintegrerad 
klass.  
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Lärare G arbetar på Norrskolan och är utbildad grundskollärare i kommunikation, kultur och 
samhälle från förskoleklass upp till skolår fem. Hon är nyexaminerad och tog sin examen 
2007. Har arbetat som elevassistent och resurslärare under vårterminen och fick en 
klasslärartjänst vid höstterminens start. Under intervjutillfället var hon klasslärare för en 
årskurs fyra, icke åldersintegrerad klass.  
 
Lärare H arbetar på Norrskolan och är utbildad 1-7 lärare i svenska, samhällskunskap och 
hon tog sin examen 1997. Hon har arbetat med både åldersintegrerade klasser och icke 
åldersintegrerade klasser och arbetat med elever från förskoleklass upp till skolår sex. Under 
intervjutillfället var hon klasslärare för en årskurs fyra, icke åldersintegrerad klass. 
 
Lärare I arbetar på Norrskolan och är utbildad förskollärare från början och tog sin examen 
1981. Arbetade som förskollärare några år och fick efter ett par år chansen att gå en 
påbyggnadsutbildning, SÄL till lärare. Hon tog sin examen 2002 och har sedan dess arbetat 
med elever som gått i skolår fyra till sex. Hon har arbetat med både åldersintegrerade klasser 
och icke åldersintegrerade klasser från förskoleklass upp till skolår sex. Under 
intervjutillfället var hon klasslärare för en årskurs femma, icke åldersintegrerad klass.  
 
 
7.1 Lärarnas definition av eget arbete 
Lärarna vi har intervjuat definierar eget arbete på många olika sätt men det som alla lärare 
tar upp under intervjutillfällena är att det är fokus på individen och det är han eller hon som 
sätts i arbete. Eleverna får inom givna ramar själva välja vad de vill arbeta med just nu.  

Jag vill att de ska känna efter själva men de skall också vara medvetna om att de har tydliga 
ramar för vad det är för mål de ska ha uppnått i slutet av veckan. (Lärare B). 
Självständigt arbete, det ska finnas mycket att arbeta med och det ska vara kreativt så som 
spel, böcker, samarbete m.m. (Lärare D). 
 
Att eleverna själva får välja arbetsuppgift, de får fria tyglar inom ramen. De får själva ta 
ansvar för sitt lärande (Lärare E). 
 
Att eleverna får välja själva utifrån ett spann som jag som lärare har satt upp (Lärare I). 

 
Eget arbete ses som ett arbetssätt där eleven själv kan välja sin egen undervisning genom 
planering, ansvar och reflektion. 
 
Lärare A pratade om eget arbete som att driva sin egen process framåt och med detta menar 
hon att eleven ska kunna lägga upp sitt arbete så som han eller hon vill ha det och på så sätt 
kunna gå vidare och lära sig mer.  
 
Alla de nio intervjuade lärarna anser att eget arbete var det självständiga arbetet där eleverna 
själva får välja uppgifter inom ramar som läraren satt upp.  

De bestämmer själva men jag kollar alltid efter lektionerna vad de gjort och vad de borde 
göra till nästa gång. Det måste man, annars finns det elever som bara jobbar med datorn 
(Lärare D). 
 
Eget arbete handlar inte om gör vad du vill, självklart är det jag som lärare som väljer vilka 
uppgifter som kan göras, sedan är det elevens val vilka uppgifter som han eller hon vill göra 
(Lärare E).  

Eget arbete enligt lärarna är inte ”gör vad du vill” utan läraren styr alltid vad eleven kan göra 
under dessa lektioner. Med det menas att läraren har planerat eget arbete utifrån elevernas 
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målbild och skrivit upp på tavlan eller på papper i så kallade listor vad som kan göras under 
lektionen.  
 
Eget arbete ansågs även av fyra lärare som färdighetsträning och ”ta igen tid”, eleverna 
skulle under eget arbetstiden arbeta med uppgifter, stenciler m.m. som de låg efter med och 
inte hade hunnit färdigt med under veckan. 

Under eget arbete få eleverna välja arbetsuppgifter som vi lagt fram men det finns alltid en 
möjlighet att arbeta med det som eleven känner att de ligger efter i eller inte hunnit under 
veckan. Till vissa elever får man säga att de börjar arbeta med det som de inte är klara med 
sedan får de andra arbetsuppgifter (Lärare E).  
 
Under eget arbete har eleverna chans att kunna arbeta med uppgifter som de inte har hunnit 
göra klart under veckan. Dessa elever får lite extra tid att komma ifatt med uppgifter som de 
ligger efter i (Lärare F). 
 
Eget arbete är lite av ”ta igen” tid, där de själva väljer att arbeta med de uppgifter som inte 
hunnits med under veckan (Lärare G).  

 
En av lärarna anser att eget arbete är färdighetsträning på ett annat sätt och med det menade 
hon att lektionen började ofta med en genomgång framme vid tavlan inför alla i klassen. När 
genomgången var klar började eget arbete då eleverna själva fick välja vad de ville arbeta 
med. Vissa valde de uppgifter som fanns till genomgången medan andra kunde välja andra 
uppgifter.  

Eget arbete är färdighetsträning på sådant vi ämnar lära oss. Jag ger uppgifter, detta gör jag 
för att det skall finnas ett syfte med det. Vi jobbar kanske med skiljetecken och då går jag 
igenom det och så får eleverna jobba med det självständigt på eget arbete. Så att det hänger 
ihop, det tycker jag är jätteviktigt. Så att eget arbete hänger ihop med undervisningen 
(Lärare B). 

 
Lärare G ser eget arbete som två skilda saker, där det ena är att eleverna utgår ifrån en grund 
(exempelvis månen) som de fått ifrån lärarna och sedan själva skulle ta reda på fakta via 
datorn, böcker, media m.m. Det andra som hon ser som eget arbete var lite av ta igen tid, där 
eleverna själva väljer att arbeta med det som de känner att de behöver träna mer på eller är 
efter med och inte hunnit med under veckan.    
 
Definitionen på eget arbete ses på många olika sätt av lärarna men det som alla nämner är att 
det är individen som ska sättas i arbete och att det är eleverna som får välja uppgifterna efter 
ramen lärarna har satt. Eftersom definitionen på eget arbete är individuell blir även 
upplägget av undervisningen olika och arbetsformen speglas i vilken lärare eleverna har.  
 
 
7.2 Eget arbete som undervisningsform 
Eget arbete som arbetsform används av alla lärare vi har intervjuat men det är inget som 
rektorn bestämt ska ingå i undervisningstimmarna eller ska vara utsatt på schemat. Några av 
lärarna har eget arbete utsatt på schemat medan vissa av lärarna arbetar med detta när det 
finns tid över. Flertalet av lärarna svarar att de använder arbetsformen, eget arbete, för att 
eleverna skall få tid att göra klart uppgifter de inte hunnit med. Läraren går igenom med 
varje elev vad han/hon inte hunnit göra klart och visar sedan eleven vad han/ hon skall jobba 
med.  
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Ett antal andra lärare valde att jobba på ett snarlikt sätt, genom att ge ut uppgifter till 
eleverna som de skulle göra klart under eget arbete men de fick själv välja om de ville göra 
detta nu eller senare under veckan.  
 
Eget arbete kan även ske på ett mycket kreativt sätt, under dessa lektioner jobbas det mycket 
lite med böcker och stenciler utan det finns ett flertal hyllor med spel, böcker, övningar, 
lådor m.m. att väja mellan. Det är inga vanliga sällskapsspel som ligger i hyllorna utan alla 
spel har en uppgift som skall lösas, det kan vara allt från matematik till engelska. Läraren 
kontrollerar i slutet av lektionen vad eleven gjort och vad han/hon borde jobba mer med till 
nästa gång.  

Jag vill att mina elever skall lära sig matematik och NO på ett kreativt sätt. Vi jobbar nästan 
utan några böcker i undervisningen, ibland kan de få jobba med Lilla matteboken men det 
är ytterst sällan. Under eget arbete förekommer det inga böcker heller för då finns det 
tillgång till annat material. Då jobbar vi främst med spel, datorn och ämneslådor (Lärare D).  

 
Några lärare jobbar med krysschema under eget arbete:  

Jag använder mig av krysschema för att mina elever får en bra överblick om vad som ska 
göras under veckan (Lärare A). 
 
Det som är så bra med krysschema är att eleven inte behöver göra allt i exakt ordning. Det 
blir en ansvarsfråga för eleven att man inte bara kan göra allt roligt, för allt måste ju vara 
ikryssat i slutet av veckan (Lärare C).  

 
Med krysschema går det till så att i början av veckan går läraren igenom med varje elev vad 
han/hon behöver jobba med under veckan. Sedan får eleven själv välja vad han/hon vill 
jobba med under lektionerna, när man gjort klart en uppgift sätter man ett kryss i rutan och 
börjar på nästa sak. Här finns sy, pyssel och datorn med som belöning när eleven kryssat i 
allt som hon/han skall ha gjort. 
  
För att följa upp eleven kan man jobba utifrån de mål man tillsammans med eleven satt upp i 
den individuella utvecklingsplanen. Lärare D jobbar aktivt med detta. 

Varje elev har i sin pärm målen för denna termin, när jag sitter ner med en elev om vad de 
gjort hänvisar jag till deras mål (Lärare D).  

Hon klistrar in målen i varje elevs pärm och sedan går hon igenom dem med eleven och 
pratar om vad han/hon behöver jobba med under veckan. Hon går alltid tillbaka till detta och 
bestämmer tillsammans med eleven vad som behöver tränas mer på. 
 
Fyra av lärarna arbetade efter listor i alla ämnen för att lättare få en överblick och se vad 
som skulle göras i böcker och stenciler.  

För att få en bra överblick över klassen använder jag mig av listor där jag kryssar för vad 
eleverna gjort. På så sätt så har jag koll på alla elever i klassen och ser till att ingen halkar 
efter (Lärare E). 
 
Jag är väldigt noga med att använda listor i varje ämne där jag bockar av vad eleverna är 
färdiga med. På så sätt ser jag om det är någon elev som missat något eller kommer efter i 
ett ämne (Lärare G). 
 
För att ha kontroll på vad eleverna har gjort använder jag mig av klasslistor där jag bockar 
av efter varje arbetsuppgift som delats ut under veckan/månaden. Jag ser då bättre vilka 
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elever som inte hänger med i undervisningen och kan då leta efter orsaker varför de är efter 
(Lärare H). 
Att använda sig av klasslistor för varje ämne är ett bra sätt att se vad eleverna har gjort och 
inte gjort. Man får en bättre överblick över klassen och vilka elever som ligger långt fram 
eller ligger efter (Lärare I). 

Med dessa listor tyckte lärarna att de fick en större överblick och kunde se vilka elever som 
låg efter eller inte gjort en viss uppgift. Det var lärarna som bockade eller kryssade i listorna 
vad som hade gjorts.  
 
Lärare A anser att det finns en drivkraft hos eleverna som användes under eget arbetstiden, 
hon uttryckte sig så här i denna fråga:  

Det finns olika drivkrafter hos barn, det kan ju vara en fördel att veta att gör jag det här så 
får jag göra det här. Det kan ju vara en fördel, för då går barnet vidare. Om barnet ser hur 
han eller hon lägger upp sitt jobb klarar de av det bättre (Lärare A). 

 
Lärare A anser att drivkraften hos barnet är att ha en morot och veta vad som kommer efter 
den uppgift han eller hon gjort klart. När eleven vet detta kan eleven lättare lägga upp sin 
planering och på det sättet klara av arbetsuppgifterna.  

Det gäller att ge dem en morot, något att kämpa för, en belöning på slutet när man gjort det 
man skall (Lärare A).  

Undervisningsformen eget arbete används på olika sätt och detta beror på vilken definition 
lärarna har av eget arbete. Undervisningen kan ske genom ett kreativt arbetssätt med 
uppgifter utanför den ordinarie undervisningen. Kan ske genom ”göra färdigt” uppgifter det 
som eleverna inte hunnit klart med under veckan, detta sker framför allt i de böcker som 
eleverna använder i andra ämnen. Något som resultatet visar är att de flesta av lärarna 
använder sig av olika listor eller scheman för att få en helhetssyn av vad eleven har gjort och 
att de inte missar någon uppgift. 
 
 
7.3 Gynnas respektive missgynnas i eget arbete 
När vi sammanställde resultatet av vad de nio lärarna sagt såg vi att de var ganska överens 
om vilka elever som gynnas respektive missgynnas av eget arbete. När de uttryckte sig om 
de olika eleverna som gynnas respektive missgynnas så spelar det ingen roll vilken årskurs 
de går för det finns en eller fler i varje klass.  
  
 
7.3.1 Elever som gynnas 
Alla lärare vi intervjuade var överens om att de elever som gynnas av eget arbete är de 
elever som kan ta eget ansvar, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ och 
instruktioner. Fyra av lärarna uttryckte sig att den ”duktiga” eleven gynnas med en 
arbetsform som denna. En ”duktig elev” enligt lärarna är en elev som har en egen vilja och 
inte behöver så mycket stöd och hjälp, en elev som är mer självgående.  

Elever som kan ta ansvar och är självständiga har en klar fördel under eget arbete. Det är 
många som behöver hjälp under dessa lektioner så de som inte behöver så mycket hjälp 
klarar sig bättre (Lärare B).  
 
Elever som har lätt att springa vidare till nästa uppgift är de elever som klarar av eget arbete 
allra bäst. För de elever som har svårt med koncentrationen är eget arbete svårt 
undervisningstillfälle. Dessa elever blir allt för stressade av vad de andra eleverna gör så 
deras koncentration blir att få veta vad kompisarna gör (Lärare E).  
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”Duktiga” elever som klarar av att arbeta självständigt och har en egen vilja och kan göra 
vissa övningar och uppgifter ganska snabbt gynnas av eget arbete. Medan de elever som 
inte kan arbeta fullt så självständigt stannar ofta vid eller efter första uppgiften och behöver 
då hjälp (Lärare I).  
 
Eget arbete passar de elever som klarar av att arbeta själva med olika uppgifter utan att de 
störs av ljud och att klasskamraterna arbetar med annat. Dessa elever har ofta inga problem 
när det gäller annan undervisning eller något speciellt ämne, de vet vad som ska göras och 
arbetar efter detta (Lärare H). 

 
Två av lärarna anser att många av de elever som gynnas av eget arbete är de elever som mår 
bra, känner att de klarar av att gå vidare i boken eller byta uppgift utan att bli störda av ljud 
eller klasskamrater som arbetar med helt andra saker.   

De som är vana att jobba på utan att störas av ljud gynnas av detta. Det är tyvärr så att det 
blir mycket spring under dessa lektioner och då måste man kunna fokusera för att kunna 
jobba på med sitt (Lärare C). 
 
De elever som ofta får något gjort är ofta de eleverna som känner att de mår bra och kan ta 
ansvar för sina uppgifter. Dessa elever har inte svårt att se klasskamraterna göra andra 
saker. Visst kan eleven stanna upp och prata med en klasskompis men kan sedan gå tillbaka 
till sitt arbete igen och lägga fokus på det utan att stå och stampa på samma ställe till 
lektionens slut (Lärare I). 

 
7.3.2 Elever som missgynnas 
I frågan vilka elever som missgynnas av detta arbetssätt fick vi många olika svar men i det 
stora hela ansåg lärarna att det är de elever som behöver stöd och hjälp för att komma vidare 
som eget arbete missgynnar mest. Detta pga. att dessa elever ofta blir stående och stampar 
på samma ställe och behöver hjälp för att komma vidare. Åtta av de nio intervjuade lärarna 
nämner elever med koncentrationssvårigheter som en grupp av elever som missgynnas av 
detta arbetssätt.  

Jag har en elev i min klass och om jag hade gett honom eget arbete idag så skulle han inte 
göra någonting, han hade missgynnats av detta (Lärare A). 
 
För de elever som inte tar ansvar under dessa lektioner, helt enkelt inte klarar av att ta det 
ansvaret, missgynnas (Lärare B) 
 
Elever som lätt tappar koncentrationen, elever som kanske behöver mer ramar. Nu tar du 
upp den boken och jobbar på den sidan, missgynnas (Lärare C). 
 
Elever som behöver struktur och hjälp för att komma vidare missgynnas av eget arbete. 
Dessa elever tappar koncentrationen på vad som ska göras och lägger istället sin energi och 
koncentration att prata och titta på vad kompisarna gör (Lärare I). 

De här eleverna behöver tydliga strukturer och tydliga ramar för att de ska få skoldagen att 
gå. Det blir extra svårt för dem när de ser andra elever göra andra saker än dem själva och 
tappar då koncentrationen för uppgiften som de arbetar med och koncentrerar sig istället på 
vad alla andra i klassen sysslar med.  
 
En del av lärarna uttrycker att eget arbete missgynnar de ”svaga” eleverna och med detta 
menar de elever som inte kan ta ansvar och ta egna initiativ. Dessa elever har ofta svårt för 
att ta instruktioner och behöver mycket stöttning för att komma vidare om han eller hon har 
gjort färdigt en uppgift. 
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Elever som behöver mycket hjälp och stöttning är de elever som missgynnas av eget arbete. 
Eftersom dessa lektioner går ut på att eleven själv ska kunna ta för sig av de uppgifter som 
finns och kunna ta ansvar för sin planering, blir det svårt för denna elev som behöver 
mycket hjälp för att komma vidare till nästa uppgift. (Lärare E). 
 
De som missgynnas av eget arbete är de elever som inte är självgående och där jag som 
lärare får pusha på för att de ska få komma vidare. Dessa elever syns väldigt tydligt under 
eget arbete för de går ofta omkring i klassrummet och jag får då gå och sätta igång dem 
hela tiden (Lärare F).  
 
De svaga elever som har svårt för att ta egna initiativ och har svårt för att ta tag i en uppgift, 
missgynnas av eget arbete de behöver väldigt mycket hjälp för att koma vidare (Lärare G). 
De ”starka” barnen har inga problem att gå vidare medan de ”svaga” eleverna har svårt att 
komma vidare (Lärare I).   

 
Två av lärarna anser att de elever som inte kan se sina klasskamrater röra sig eller göra andra 
uppgifter än dem själva, dessa elever missgynnas väldigt mycket när det gäller eget arbete. 
Detta p.g.a. att de blir stressade och gärna vill se vad de andra gör och att de här eleverna 
gärna går runt i klassrummet och pratar mer med de andra klasskamraterna hellre än att göra 
själva uppgiften. Tyvärr så hinner aldrig dessa elever lika mycket som de elever som klarar 
av att arbeta självständigt. 

Eget arbete kan vara för fritt för elever som behöver mycket struktur. Dessa elever har ofta 
svårt i situationer som inte är så styrda och det syns mer i eget arbete. En del av eleverna 
har svårt att se kompisarna göra andra saker och blir då stressade och tappar 
koncentrationen på sitt eget (Lärare G). 
 
Under dessa lektioner har jag sett att det finns elever som blir stressade av att se att 
kompisarna gör andra uppgifter än dem själva. De blir liksom mer pratiga och går mer runt 
i klassrummet och ser vad de andra gör och frågar var och vilken uppgift de arbetar med 
(Lärare H). 

 
Lärare A anser att det finns grupper av barn som inte har motivationen att klara eget arbete 
som arbetsform. Läraren måste då ge dem motivation och något att kämpa för. t.ex. 
belöning. Om du jobbar med detta nu får du måla i din målarbok sedan.  

Det gäller att ge dem något att kämpa för, en belöning på slutet när man gjort det man skall 
(Lärare A). 

En annan lärare anser att eget arbete gynnar alla, när det handlar om färdighetsträning. Men 
påpekade även att det handlar om att kunna ta ansvar annars missgynnas de elever som inte 
kan det.  

Om man ser eget arbete som färdighetsträning gynnas nästan alla, men för de elever som 
inte tar ansvar under dessa lektioner, helt enkelt inte klarar av att ta det ansvaret, 
missgynnas (Lärare B). 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna är ganska överens om vilka elever som gynnas 
respektive missgynnas av denna arbetsform. Lärarna uttrycker att det finns ”duktiga” 
respektive ”svaga” elever i de olika klasserna. De ”duktiga” eleverna klarar denna 
arbetsform bäst eftersom de är mer självgående och ansvartagande än de ”svaga” eleverna 
som inte fullt ut kan ta eget ansvar och har svårt att se andra elever göra andra saker i 
klassrummet än dem själva. Flertalet av lärare nämner att elever med koncentrationsproblem 
missgynnas mest av denna arbetsform, detta för att undervisningen bygger på det ”fria” 
klassrummet där eget ansvar och initiativ äger rum. 
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7.4 Eget arbete i åldersintegrerad klasser? 
Vi har kommit fram till att det jobbas mer med eget arbete i åldersintegrerade klasser. Det 
arbetades med eget arbete 1-3 gånger i veckan i de åldersintegrerade klasser men det 
förekom även att vissa jobbade med det varje dag, och då var det 1-2 lektioner om dagen. I 
dessa klasser användes eget arbete som en egen arbetsform, med speciella uppgifter som 
bara görs under dessa lektioner. Eleverna får under dessa lektioner välja mellan många olika 
saker så som spel, dator, m.m. Ett annat sätt att jobba är med krysschema, det är nya och 
gamla uppgifter som blandas. Med det menas att man får jobba i matteboken som man gör 
under mattelektionen men man får även nya uppgifter att jobba med som bara är till för eget 
arbete. Med krysschema finns oftast en belöning med det menas att när eleven gjort klart ett 
visst antal uppgifter så får hon/han välja något roligt så som, pyssla, måla, bygga. Detta 
väljer eleven själv när hon/han vill ta ut sin belöning. 
 
När vi tittade på de renodlade klasserna användes eget arbete 1-2 gånger i veckan. Det 
användes ibland när det fanns tid över eller när läraren hade mycket med t.ex. 
utvecklingssamtal.  
 
Det var två av lärarna som hade utsatt tid för eget arbete på schemat. Men den främsta 
anledningen var att eget arbete användes för att göra klart uppgifter som inte hunnits med 
under de ordinarie lektionerna och eget arbetstiden skulle användas för att göra de uppgifter 
eleven låg efter med i skolarbetet. 

På fredagar har vi eget arbete men det är liksom mer ”ta igen tid” eleverna får arbeta med 
det som inte hunnit färdigt under veckan (Lärare G). 
 
I slutet av veckan har eleverna eget arbete där vi knyter ihop säcken, eleven arbete enskilt 
med uppgifter i ex. matte, svenska, so, det är mer av ”ta igen tid” där de få se vad de ska 
göra och vad de ligger efter med (Lärare H). 

En del av lärarna som hade arbetat i både åldersintegrerade klasser och icke 
åldersintegrerade ansåg att eget arbete användes mer när de arbetade i en åldersintegrerad 
klass men att detta berodde även på vilken barngrupp som läraren har.  

Nöjda barn klarar av att arbeta självständigt med eget arbete så det kan vara svårt att arbeta 
med eget arbete om man har en orolig klass, jag tycker att det beror på vilken barngrupp 
man har hur jag som lärare får lägga upp undervisningen (Lärare E). 
 
Hur eget arbete fungerar beror ju på vilken barngrupp man har. I den klassen jag har nu 
finns det många oroliga barn. De arbetar som bäst när alla arbetar med samma ämne och 
någorlunda samma uppgifter. Klassen blir liksom lugnare och det blir inte så stimmigt och 
pratigt. Vilken uppgift är du på? Vad ska du göra nu?(Lärare G)  
 
När jag jobbade i åldersintegrerade klasser krävdes det mycket av mig som lärare. Jag 
tyckte att arbetsupplägget blev väldigt styrt av planeringar både från mig som lärare och av 
eleverna. Planering och eget ansvar krävdes då inte bara under eget arbete utan också under 
de andra ämneslektionerna (Lärare I). 

 
Som vi ser på resultatet ovan används eget arbete på olika sätt och arbetssätet används mer 
om det är en åldersintegrerad klass. 
 
7.5 För och nackdelar med eget arbete 
Det finns alltid fördelar och nackdelar med olika arbetsätt och undervisningsformer så även 
med ”eget arbete”. Många lärare tyckte att detta visade sig under arbetets gång och det som 
förde med sig både fördelar och nackdelar var ansvaret.  
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7.5.1 Fördelarna med eget arbete 
De fördelar som lärarna ser med eget arbete är att eleverna får ta eget ansvar och själv välja 
vilken ordning och vilka uppgifter som skall göras. Eleverna får tidigt lära sig att planera sin 
undervisning och reflektera över vad eleven behöver arbeta med för att utvecklas. 

Det finns mycket positivt men främst ät det för eleverna att lära sig att ta ansvar (Lärare A). 
 
Jag använder mig mycket av eget arbete under perioder med utvecklingssamtal, eller 
perioder med hög arbetsbelastning. Det krävs inte så mycket av mig då, jag behöver inte 
sitta och planera lektioner och annat (Lärare B). 
 
Fördelar med eget arbete är att eleverna får ta eget ansvar och får vara med på det 
demokratiska och påverka själva vad de vill arbeta med. Det väcker ju tankar hos eleven att 
så här långt har jag kommit och vad behöver jag arbeta mer med för att utvecklas (Lärare 
E). 

 
 
7.5.2 Nackdelarna med eget arbete 
De nackdelar som lärarna ser med eget arbete är att en del av eleverna har svårt att ta eget 
ansvar och veta vilka övningar och uppgifter som skall göras. Eget arbeta kan vara för fritt 
för en del elever som behöver struktur och det blir då att de stampar på samma ställe för att 
de behöver hjälp att komma vidare. 

Eget arbete är bra men inte lika bra som undervisning och den får inte bli lidande pga. eget 
arbete. Jag tycker att undervisning är alldeles för viktig. Eget arbete kan lätt bli att eleverna 
bara jobbar på utan att riktigt tänka efter (Lärare B). 
 
Ansvar passar vissa och andra inte (Lärare D). 
 
För en del elever kan eget arbete bli för fritt, typ som jaha kan jag göra vad jag vill nu eller 
typ inte göra något alls! Dessa elever behöver struktur och är beroende av mig som lärare 
för att komma vidare (Lärare H). 

 
En del av lärarna nämner att en av nackdelarna med eget arbete är att det krävdes mycket 
planering och upplägg av dem, tiden räckte inte till. Lärarna kände att de var svårt att hinna 
med och hjälpa alla elever som behövde hjälp. 

Nackdelen med eget är att det krävs mycket av mig som lärare. Det behövs mer planering 
och det kan vara svårt att hinna med att hjälpa alla elever som vill ha hjälp och stöttning när 
man är ensam lärare i klassen (Lärare I). 
 
Eget arbete kräver mycket av mig som lärare, jag behöver vara flexibel för att kunna hjälpa 
alla elever. När de är färdiga med en uppgift kräver de ändå att den uppgiften blir rättad så 
att eleven kan gå vidare. Det känns bättre när man är två pedagoger i klassrummet för då 
finns det fler personer som kan hjälpa till (Lärare G).  

 
Enligt de lärare vi intervjuat finns det både fördelat och nackdelar med eget arbete men 
flertalet av lärarna tar upp ansvaret som en fördel under eget arbete. Fast den fördelen kan 
också vara för stor eller för krävande för de elever som inte klarar av att ta eget ansvar. 
Flertalet av lärarna tycker att det krävs mycket av lärarna under eget arbete. Andra lärare 
anser att de kunde använda eget arbete som avlastning. t.ex. under perioder med 
utvecklingssamtal när lärarna har mycket annat.  
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Sammanfattningsvis kan vi uttrycka att eget arbete definieras av de flesta lärare som att 
eleven skall vara i fokus och att det är han eller hon som skall sättas i arbete. Många av 
lärarna anser att eget arbete är färdighetsträning och att elever både gynnas och missgynnas 
av eget arbete. De som gynnas är de som själva kan ta ansvar och kan arbeta självständigt. 
De som missgynnas är de som inte kan ta ansvar och behöver extra stöd och hjälp med sitt 
arbete. Vi frågade även efter fördelar och nackdelar med eget arbete och fick fram att 
fördelar är att eleverna får ta eget ansvar, själv välja vilken ordning och uppgift han eller hon 
vill jobba. Nackdelar är att många elever har svårt att ta eget ansvar och då inte jobbar under 
lektionerna.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
Med tanke på vad eget arbete är, så ser vi på denna arbetsform som att det är den enskilda 
eleven som utvecklas och arbetar efter sina förutsättningar. Att detta inte sker på samma sätt 
runt om i Sverige ser vi inte som något hinder utan snarare en möjlighet men att ha eget 
arbete endast efter böcker och stenciler, där man arbetar efter att komma ifatt de andra i 
klassen än som utvecklande. När vi i Sverige strävar efter att ha en skola för alla kommer 
det alltid vara någon elev som missgynnas av något ämne eller arbetssätt och i eget arbete är 
det de elever som behöver mycket stöd och har svårt med koncentrationen som missgynnas. 
Dessa elever får inte den hjälp och stöd som de behöver och har rätt till. Men vi lärare kan 
göra något åt det och behöver därför alltid vara uppmärksamma i klassrummet och vi får se 
till att vi skapar en så varierad undervisning som möjligt. Detta för att alla elever skall få 
chansen till att kunna utvecklas och kunna ta eget ansvar.  
   
 
8.1.2 Lärarnas definition av eget arbete 
I resultatet går det att läsa om hur lärarna definierar eget arbete, åsikterna går isär men 
majoriteten av lärarna svarade ändå att eget arbete fokuseras på individen och att det är 
eleven som skall sättas i arbete. Eleverna får inom givna ramar själv välja vad de vill jobba 
med och när de vill göra det. Detta stämmer väl överens med vad Lpo 94 (2006) skriver. 
Undervisningen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den stärker eleven så att han eller 
hon ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar. Eleven ska få en chans att utveckla sin 
förmåga att kunna arbeta självständigt och lösa eventuella problem som dyker upp. 
 
Vi har genom intervjuerna kommit fram till att eget arbete även ses som ett arbetssätt där 
eleven själv kan välja sin egen undervisning genom planering, ansvar och reflektion. Detta 
går att koppla till både Österlind och Vinterek. Österlind (2005) anser att det skedde en 
kraftig ökning av eget arbete under 1990-talet och då var det viktiga att eleven själv skulle få 
bestämma vad han eller hon ville jobba med och när eleven ville göra detta. Vinterek (2006) 
utgår ifrån att det är eleven som skall ha ett eget ansvar för sitt lärande och därmed även 
större inflytande över vad hon eller han lär sig. Flertalet av lärarna definierade eget arbete på 
ett bra sätt och detta stämmer väl överens med vad tidigare forskning visar på. Eget arbete är 
alltså inte ”gör vad du vill” utan läraren styr alltid vad eleven kan göra under dessa lektioner. 
Med det menas att läraren har planerat eget arbete utifrån elevernas målbild och skrivit upp 
på tavlan eller på papper i såkallade listor vad som kan göras under lektionen. Flera lärare 
jobbar också med tydliga mål som efter veckans slut skall vara klart.  

Varje elev har i sin pärm målen för denna termin, när jag sitter ner med en elev om vad de 
gjort hänvisar jag till deras mål (Lärare D).  

Eget arbete ansågs även av fyra lärare som färdighetsträning och ”ta igen tid”, eleverna 
skulle under egen arbetstiden arbeta med uppgifter, stenciler m.m. som de ligger efter med 
och inte hunnit färdigt med under veckan. Detta stämmer inte överens med vad tidigare 
forskning säger om hur man skall jobba med eget arbete. Enligt Vintereks (2006) 
undersökningar så har variationen i undervisningen minskat kraftigt de senaste åren. Detta 
leder i sin tur till att förutsättningarna minskar för att eleven skall få en anpassad 
undervisning. Man skall arbeta med ”eget arbete” eller ”enskilt arbete” genom att eleven 
själv bestämmer fart, nivå och omfång. Enligt Kitsantas (2004) är det viktigt att ha mål att 
sträva emot när man befinner sig i sitt arbete. Det är även viktigt att veta att elevens 
prestation och attityd kan höjas om det finns mål att sträva emot. Det är därför viktigt att låta 
eleverna fokusera på vilka mål de vill uppnå samtidigt som de utövar en uppgift. Detta kan 
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fungera som en motivation för eleverna. När eleverna jobbar med att göra klart gamla 
uppgifter försvinner motivationen och variationen och då försvinner även hela tanken med 
eget arbete, alltså att jobba med det eleven själv valt. Enligt Boekaerts och Cascallar 
(2006) ska varje elev själv ha kontroll över sitt eget lärande, eleven skall sätta upp egna mål 
som de skall klara av att uppnå. De menar att läraren har en viktig del i att titta på elevens 
försök till eget arbete och ansvar. Detta tillsammans med de mål eleven satt upp för sig 
själv. Tidigare forskning styrker inte arbeten som färdighetsträning och inga målbilder när 
man använder eget arbete på detta sätt.  

Under eget arbete har eleverna chans att kunna arbeta med uppgifter som de inte har hunnit 
göra klart under veckan. Dessa elever får lite extra tid att komma ifatt med uppgifter som de 
ligger efter i (Lärare F). 
 
Eget arbete är lite av ”ta igen” tid, där de själva väljer att arbeta med de uppgifter som inte 
hunnits med under veckan (Lärare G).  
 

En av lärarna pratade om eget arbete som att driva sin egen process framåt och med detta 
menar hon att eleven ska kunna lägga upp sitt arbete så som han eller hon vill ha det och 
på så sätt kunna gå vidare och lära sig mer. Detta kan man relatera till Maltén (1997, s 
99-100) refererar till Johnson och Johnson (1987 se Maltén, 1997) och Nilsson (1993 se 
Maltén, 1997) som har forskat kring individen och gruppen. Att vi människor tror mer på 
den kunskap som vi har skaffat oss själva eller upptäckt på egen hand än på den kunskap 
som introduceras av andra.  

Enligt Boekaerts och Cascallar (2006) ska varje elev själv ha kontroll över sitt eget 
lärande, eleven skall sätta upp egna mål som de skall klara av att uppnå. De menar att 
läraren har en viktig del i att titta på elevens försök till eget arbete och ansvar. Detta 
tillsammans med de mål eleven satt upp för sig själv. Dessa mål är viktigare än man tror, om 
eleven satt mål som han eller hon under arbetets gång inser att de inte kommer att uppnå, får 
detta negativa effekter och motivationen försvinner. Det är mycket viktigt att jobba med mål 
i arbetsformen eget arbete. Målen skall skapas av eleven med hjälp av läraren, det är viktigt 
att målen är nåbara för eleven. Risken finns att om målen inte är nåbara kommer eleven att 
uppleva arbetet som meningslöst. Vi tror att eleven kommer uppleva ett större ansvar och 
mening med eget arbete om de har mål att jobba mot.  
 
Det handlar också mycket vilken förståelse och erfarenhet eleven har med sig. Enligt Pierre 
Bourdieus teori (1999) så kommer varje barn till skolan med en viss förståelse och 
erfarenhet. Detta får man inte glömma bort när man sitter ner med en elev och skall 
bestämma lämpliga mål. Enligt Bourdieus är det hans eller hennes inlärda och omedvetna 
handlingsmönster som leder till att individen gör vissa val. Detta kan vi till viss del se i våra 
data, att en del av lärarna arbetar med eleverna efter deras förutsättningar och mål men 
många av lärarna känner att de är otillräckliga och de tycker att en del elever inte får den 
hjälp eller utmaning de behöver. Vi ser att många av lärarna har förståelse för att eleverna 
kommer med olika erfarenheter till klassrummet men de tycker det är svårt att fånga alla 
elevers olika erfarenheter för att sedan ändå utgå ifrån skolans erfarenhet.  
 
 
8.1.3 Arbetsformen eget arbete i klassrummet 
Flertalet av lärarna svarar att de använder arbetsformen, eget arbete, för att eleverna ska få 
tid att göra klart uppgifter de inte hunnit med. Läraren går igenom med varje elev vad 
han/hon inte hunnit göra klart och visar sedan eleven vad han/hon skall jobba med. Men eget 
arbete bör handla om något annat än att göra klart uppgifter man inte hunnit med under 
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veckan. Om man tittar på den tidigare forskningen om eget arbete är den mycket fokuserad 
på motivation och att sitta och göra klart gamla uppgifter är inte motiverande. Enligt  
Schunk & Zimmerman (2008) handlar eget arbete främst om motivation. Om en elev får 
möjlighet att välja en uppgift själv kommer han eller hon att vara mycket mer motiverad att 
klara uppgiften. Enligt Selarta, et al. (2008) skall vikten ligga på att själv få välja en uppgift. 
De menar på att om en elev själv väljer uppgift kommer han eller hon att uppleva ett större 
värde av uppgiften och även inse hur viktig den är. 
 
Det ska finnas en drivkraft hos barnet att jobba på med uppgiften, då kan man ha en morot 
och så att barnet vet att gör jag de här uppgifterna får jag en belöning. När eleven vet detta 
kan han eller hon lättare lägga upp sin planering och på det sättet klara av arbetsuppgifterna.   
Schunk & Zimmerman (2008) har tittat närmare på hur belöning fungerar under eget arbete. 
Det är stor skillnad om belöningen är förväntad eller ej. Om den inte är det, kommer eleven 
under arbetet med en uppgift inte uppleva att uppgiften är kontrollerad av belöningen. Men 
om belöningen är förväntad kommer uppgiften att kontrolleras av belöningen. Vi har under 
verksamhetsförlagd utbildning sett många lärare som jobbar med belöning efter en eller flera 
färdiga uppgifter. Det finns också en nackdel med att jobba på detta sätt. Det blir ofta så att 
eleven jobbar snabbt klart med en uppgift utan att reflektera över vad han eller hon lär sig. 
Ofta kan det också bli så att det blir slarvfel och halvdant gjort.  
 
Maltén (1997) tar även upp att tanke, handling och känsla är en enhet, när det gäller att 
tillägna sig ny kunskap och att helheten är viktigt. Ett bra sätt för detta enligt Kitsantas 
(2004) är att låta eleverna använda sig av datorprogram för att själva utvärdera sitt arbete. 
Detta är något som skall göras regelbundet för att eleverna skall få en större översikt över 
sitt arbete. Boekaerts och Cascallar (2006) tar även upp hur klassrumsmiljön påverkar 
resultatet under eget arbete. Lektionerna ska inte vara så lärarstyrda som det var förr. Idag är 
lärarens uppgift att uppmuntra och vägleda eleven i sitt eget arbete. I resultatet fick vi fram 
att många lärare använder eget arbete för att träna eleven att ta ansvar och få en överblick 
över sin egen utveckling.  
 
Några lärare jobbar med krysschema under eget arbete. Vi anser att när man använder 
krysschema läggs fokus mer på görandet än lärandet. Detta stämmer inte överens med 
tidigare forskning kring området. Exempel på detta är vad Boekaerts och Cascallar (2006) 
säger, att eleven ska själv ha kontroll över sitt eget lärande och ska själv sätta upp egna mål 
som de skall klara av att uppnå.  

Jag använder mig av krysschema för att mina elever får en bra överblick om vad som ska 
göras under veckan (Lärare A). 
 
Det som är så bra med krysschema är att eleven inte behöver göra allt i exakt ordning. Det 
blir en ansvarsfråga för eleven att man inte bara kan göra allt roligt, för allt måste ju vara 
ikryssat i slutet av veckan (Lärare C).  

Flera lärare klistrar in målen i varje elevs pärm och går sedan igenom dem med eleven och 
pratar med eleven om vad han/hon behöver jobba med under veckan. Lärarna går alltid 
tillbaka till detta och bestämmer tillsammans med eleven vad som behöver tränas mer på. 
Enligt Kitsantas (2004) är det viktigt att ha mål att sträva emot när man befinner sig i sitt 
arbete. Denna studie visar på att elevens prestation och attityd kan höjas om det finns mål att 
sträva emot. Det är därför viktigt att låta eleverna fokusera på vilka mål de vill uppnå 
samtidigt som de utövar en uppgift. Detta kan fungera som en motivation för eleverna.  
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8.1.4 Gynnas respektive missgynnas i eget arbete 
Som det visade sig i resultatet var alla lärare vi intervjuade var ganska överens om vilka 
elever som gynnats respektive missgynnats av eget arbete. Vårt resultat kunde tydligt 
kopplas till vad tidigare forskare sagt om vilka av eleverna som gynnats respektive 
missgynnats av arbetssätet eget arbete. Lärarna ansåg att elever som gynnades av eget arbete 
var de elever som kunde ta eget ansvar, arbetade självständigt och tog egna initiativ. Enligt 
Greens (2007) visades detta även i hans studie då de elever som hade mest kontroll över hur 
och vad de lärde sig var de som fick de högsta poängen. Dessa elever behärskade 
arbetssättet eget arbete bäst och de klarade utmärkt av uppgifter där de själva hade 
kontrollen. Dessa elever är de elever som ofta inte har några problem i andra ämnen eller 
under andra arbetstillfällen under skoldagen. Dessa elever visar även att när det är lite mer 
samlad klassundervisning, klarar de av att göra uppgifter som läraren delat ut under 
lektionen. Dessa elever vet vad ansvar är och kan arbeta självständigt utan att läraren måste 
vägleda. Elevernas habitus kan visa sig i arbetsformer som eget arbete sär man som elev ska 
arbeta självständigt. Elevernas beteende styrks med Bourdieus sätt att se på hur individers 
sätt att vara, handla och tänka formar oss människor. Genom de olika elevernas inlärda och 
omedvetna handlingar leder till vissa val som hon eller han gör i klassrummet.  
 
När lärarna beskrev de elever som missgynnades av eget arbete pratade de om elever som 
behövde stöd och hjälp för att komma vidare. Dessa elever, menade lärarna, ofta blev kvar 
på samma uppgift för att de inte kommer vidare själva. Enligt Bergqvist och Säljö (2004) 
påvisade även deras studie att lärarna såg att dessa elever brukar hålla på med samma sak 
under en längre stund i stället för att börja med något nytt. Ett svårt dilemma är att många av 
dessa elever behöver så mycket hjälp att de inte klarar av att arbeta när det blir lite ”friare” i 
klassrummet, när läraren inte kan vara med och stötta större delen av uppgiften och ge 
instruktioner. Dessa elever hamnar ofta tyvärr i kläm och sitter tysta och väntar på att något 
ska hända, exempelvis att läraren kommer eller att lektionen ska sluta. Eller så blir det dessa 
elever som vandrar omkring som orosmoln i klassrummet och pratar med de andra eleverna 
om allt annat än uppgiften.   
   
Många av lärarna nämnde elever med koncentrationssvårigheter som en grupp av elever som 
missgynnades av eget arbete. Detta på grund av att dessa elever enligt lärarna behövde 
tydliga strukturer och tydliga ramar. De tappade koncentrationen lätt när de såg andra elever 
göra andra uppgifter än dem själva. Enligt Säll (2006) finns det alltid en eller två elever i 
varje klass som har svårt att koncentrera sig eller ta tag i sitt arbete. Förklaringen till detta 
menar Säll är att elevernas habitus inte stämmer överens med skolans arbetssätt och vissa 
elever har svårt att behärska ett arbetssätt som har en osynlig pedagogik (outtalade 
förväntningar för eleverna som är satta av pedagogerna). Enligt Bernstein (1983) är habitus 
en förmåga att känna igen den osynliga pedagogiken och på så sätt kunna ha en förmåga att 
kunna planera och ordna sitt arbete på ett behärskat och disciplinerat sätt. Vi kommer till 
skolan med olika erfarenheter och ett visst sätt att bete oss, uttrycka oss och se på saker och 
ting. Detta gör att det skapas oroligheter och ibland till och med konflikter i en klass. Vissa 
elever kan koderna i den osynliga pedagogiken medan andra inte kan tolka dem eller förstår 
sig på dem. Detta gör att vissa elever hela tiden behöver bli påminda om vad det är som 
gäller under skoldagens gång och för att eleverna ska kunna sig lära sig att se de osynliga 
koderna och ha förmågan till inlärning krävs det att det skapas ett bra förhållande mellan 
lärare och elev. Detta är även något som Boekaerts och Cascallar (2006) tar upp i sin studie. 
De pekar även på att det är både elevens egna mål och dess uppfattning av lärandemiljön 
som påverkar beslut som fattas i klassrummet.  
 
En del av lärarna namngav de olika eleverna när de pratade om vilka elever som gynnades 
respektive missgynnades av detta arbetssätt. De kallade en elev som gynnades av eget arbete 
som den ”duktiga” eleven som var mer självgående 
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”Duktiga” elever som klarar av att arbeta självständigt och har en egen vilja och kan göra 
vissa övningar och uppgifter ganska snabbt gynnas av eget arbete. Medan de elever som 
inte kan arbeta fullt så självständigt stannar ofta vid eller efter första uppgiften och behöver 
då hjälp (Lärare I).  

En del av lärarna kallade en elev som missgynnades av eget arbete som den ”svaga” eleven 
som inte kunde ta ansvar och egna initiativ.  

De svaga elever som har svårt för att ta egna initiativ och har svårt för att ta tag i en uppgift, 
missgynnas av eget arbete de behöver väldigt mycket hjälp för att koma vidare (Lärare G). 

Dessa elever hade enligt lärarna ofta svårt för att ta instruktioner och behöver mycket 
stöttning för att komma vidare. Även Bergqvist och Säljö (2004) har visat att lärarna betonat 
de duktiga eleverna och det var elever som ägnade mer tid åt den uppgift de valt att göra. 
Kerstin Bergqvist (2005) betonade även detta i sin studie där lärarna talade om elever på 
olika sätt och ansåg att den ”normala” eleven var den elev som kunde arbeta självständigt 
och koncentrera sig under eget arbete. Att vi namnger vissa elever är vanligt i skolan, detta 
för att vi som pedagoger gärna vill betona elevens förhållningssätt. 
 
Några av lärarna pratade om att många av de elever som gynnades av eget arbete var de 
elever som kände att de klarade av att gå vidare i boken eller byta uppgift utan att bli störda 
av ljud eller klasskamrater som arbetar med helt andra saker. Medan de elever som 
missgynnades var de som inte kunde se sina klasskamrater röra sig eller göra andra uppgifter 
än dem själva. Lärarna pratade om att dessa elever var mer intresserade av att se vad de 
andra eleverna gjorde och strövade omkring i klassrummet. Det som kan vara svårast för 
eleverna och som är den största nackdelen med eget arbete är att klassrummet blir väldigt 
rörigt. Detta på grund av att många av elever rör på sig för att hämta olika material och 
böcker och ljudnivån höjs ett snäpp. En del elever som har svårt att ta det egna ansvaret kan 
känna att det blir jobbigt och de blir störda i sitt arbete samt tappar koncentrationen. Sävfors 
(2007) menar att just nackdelarna med eget arbete är att det kan bli rörigt i klassrummet när 
eleverna inte vet vad de skall jobba med och det ansvar som läggs på varje enskild elev kan 
vara för stort och en del klarar inte av att ta det ansvar som krävs. Även Säll (2006) har 
under sin studie sett att en del elever hittar på annat under eget arbete. Dessa elever slarvade 
med uppgifter för att snabbt bli klara och de lyckades inte strukturera sitt arbete själva.  
 
En av lärarna pratade om att det fanns grupper av barn som inte hade motivationen att klara 
av arbetsformen eget arbete och att det var då läraren som skulle ge dem motivation och 
något att kämpa för. t.ex. belöning.  

Det gäller att ge dem en morot, något att kämpa för, en belöning på slutet när man gjort det 
man skall (Lärare A).  

Selarta et al. (2008) anser att det är stor skillnad om belöningen är förväntad eller ej. Detta 
stämmer överens med det som vi sett ute i skolorna idag, för om eleverna inte vet att de får 
en belöning är inte uppgiften kontrollerad av belöningen. Men om belöningen är förväntad 
av eleven så är det uppgiften som är kontrollerad av belöningen och eleven styrs av 
belöningen. Vi anser att detta kan vara både positivt och negativt, positivt i det avseendet att 
eleverna har något roligt att se fram emot, negativt i det avseendet att eleverna slarvar och 
hafsar igenom uppgiften för att komma till belöningen. Enligt Schunk & Zimmerman (2008) 
finns det en konflikt mellan inlärning och motivation. Schunk & Zimmerman anser att 
läraren kan ge eleverna möjlighet att själva välja enkla uppgifter som är roliga att göra men 
som inte utvecklar elevens kunskaper och ser detta som belöning.  
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8.1.5 Eget arbete i en åldersintegrerad klass 
Att det arbetas mer med eget arbete i de åldersintegrerade klasserna och att arbetsformen 
eget arbete används på olika sätt är ganska rimligt. I en åldersintegrerad klass arbetas det 
mer på ett individuellt plan i alla ämnen, i en sådan klass går flera årskurser tillsammans. De 
ska uppnå olika mål kunskapsmässigt och det finns en bred kunskapsnivå bland eleverna. 
Med det menar vi att läraren lägger upp undervisningen på ett annat sätt än när alla elever 
ska arbeta mot samma kunskapsmål, elever sätts i enskilt arbete när vissa elever ska 
undervisas. I en icke åldersintegrerad klass arbetas det mer i en samlad arbetsform och det 
kan lätt bli att lärarna håller i vilka uppgifter som ska i göras i vissa ämnen och eleverna 
väljer, men detta beror helt på vilken typ av barngrupp läraren har. Detta anser även Sävfors 
(2007) då han menar att eget arbete finns i många olika former, några exempel på detta är att 
eleverna vet i vilken sal och vilken lärare som håller i undervisningen och att de själva väljer 
arbetsuppgifter.  
 
Lpo 94 (2006) beskriver att individualisering kan ses på många olika sätt och att 
undervisningen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den stärker eleven så att han/hon ska 
få möjlighet att kunna ta initiativ och ansvar på ett sätt som utvecklar elevens förmåga att 
kunna arbeta självständigt. Vi anser att båda de arbetsformer av eget arbete (strukturerat 
arbete från böcker och stenciler och ett mer kreativt arbete) som visats i undersökningen 
gynnar elevernas förmåga till att kunna ta ett ansvar och arbeta självständigt fast på olika 
sätt. I de åldersintegrerade klasserna framhävs det kreativa som eleverna tycker är roligt och 
som de är mer vana vid i undervisningen. Där står lärarna för upplägget men där eleverna 
själva får välja ordning och vilka uppgifter som ska göras. I de icke ålderintegrerade 
klasserna läggs eget arbete fram som att göra färdigt vissa uppgifter som inte hunnits med 
eller som ”ta igen tid”. Där står lärarna för vilka uppgifter som kan och ska göras och där får 
eleven välja men i vissa fall bestämmer lärarna ordningen. Detta är dessa elever vana vid 
och får vara med och får på deras sätt ta eget initiativ och ansvar.  
 
Det är viktigt att det egna arbetet liksom Vinterek (2006) anser är att vi inte tappar de 
djupare samtalen kring ämnet. Även Dysthe (1996) tar upp detta, hon menar att det är 
genom samtal med varandra som vi lär oss. Vinterek (2006) menar att skolans riktlinje på 
hur undervisningens upplägg ska vara har minskat och att det idag arbetas mer med eget 
arbete i skolan.  
  
Lärarna angav ansvarsbiten under både fördelar och nackdelar med eget arbete. 

Fördelar med eget arbete är att eleverna får ta eget ansvar och får vara med på det 
demokratiska och påverka själva vad de vill arbeta med. Det väcker ju tankar hos eleven att 
så här långt har jag kommit och vad behöver jag arbeta mer med för att utvecklas (Lärare 
E). 
 
Ansvar passar vissa och andra inte (Lärare D). 

Ansvar kan ses på olika sätt och kan ibland bli för krävande för vissa elever som inte klarar 
detta med att ta ansvar. Under årens lopp har ansvaret överförts från läraren till eleverna och 
anledningen till detta anser Vinterek (2006) att vi kan finna i samhällstrukturen. Som vi ser 
samhällsstrukturen idag fokuseras det mer på individen, att vi ska lägga mer pengar på oss 
själva, på hälsa, skönhet och utbildning, att i första hand se till våra egna behov och göra det 
som passar oss. Skolan påverkas i allra högsta grad och vi har sett en tydlig förändring på 
individualiseringen och eget arbete i läroplanerna från Lgr69 fram till Lpo94.  
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8.1.6 Fördelar respektive nackdelar med eget arbete 
Det som mest ansågs som fördelar med eget arbete var att lärarna tyckte att eleverna fick 
vara med om att ta eget ansvar och själv välja vilken ordning och vilka uppgifter som skulle 
göras, planera sin undervisning och reflektera över vad hon/han behövde arbeta med för att 
utvecklas. Detta tar även Kerstin Bergqvist upp (2005) om att individen idag får ta mer eget 
ansvar för sin utveckling och reflektera mer över sina styrkor och svagheter. Dessa fördelar 
visade även Säll (2006) då det framkom att det som var positivt för eget arbete var att 
eleverna fick arbeta i sin egen takt, välja mellan olika material i sin inlärning, att eleverna 
blev mer självständiga i sitt arbete och fått en större kännedom om sina egna förmågor och 
prestationer. Detta kan vara positivt för då vet eleven i tidig ålder vilka kunskaper hon/han 
har, vad som är bra och vad som behöver tränas mer på. Detta kan även leda till att man i 
tidig ålder börjar reflektera över saker och ting och förhoppningsvis kan få en bättre 
förståelse för svåra ämnen, diskussioner och beslut. 
 
För en del elever är det svårt att ta ansvar och detta ansåg lärarna vara en stor nackdel under 
eget arbete. Dessa elever vet vad som ska göras men får dem inte gjorda på en eller ett annat 
sätt. Nackdelen blir ofta att det egna arbetet ses som för fritt för en del elever och det blir lätt 
att de gör det som är roligast, enklast eller går snabbast eller blir kvar på samma ställe för att 
de behöver hjälp att komma vidare. Detta påpekar även Säll (2006) att en del elever hittar på 
annat under eget arbetstiden och att de inte själva kan strukturera sitt arbete. Det krävs en hel 
del för vissa elever att kunna planera och strukturera sin egen undervisning. För de elever 
som kan ta ansvar och är lite mer självgående känns det ganska lätt medan för de elever som 
har svårigheter av något slag med koncentrationen, socialt, inlärningsmässig m.m. kan detta 
vara en stor utmaning som får en del av dessa elever att ge upp.  
 
Flertalet av lärarna tyckte det krävdes väldigt mycket planering och upplägg av dem under 
eget arbetstillfällena. Detta är väldigt relevant om vi ser till den arbetstid och planeringstid 
som vi lärare har i skolan. Lärarna kände att de var svårt att hinna med och att tiden inte 
räckte till för att hjälpa alla elever som behövde hjälp. Säll (2006) beskriver att lärarna ser 
lärarrollen under eget arbete som stödjande, handledande och mycket går ut på att stötta och 
bekräfta eleverna i deras arbete. Med tanke på hur utbildning är uppbyggd för lärare så vill 
många lärare se eget arbete på detta sätt men ett flertal lärare känner sig stressade och känner 
att de inte kan hjälpa alla elever som kräver och behöver hjälp.  
 
 
8.2 Didaktiska konsekvenser  
Nu när undersökningen nått fram till sitt slut kan vi dra slutsatsen att det finns olika sätt att 
använda sig av arbetsformen eget arbete, detta tror vi grundar sig på att varje lärare har sin 
egen definition av vad eget arbete innebär.  
 
Resultatet vår studie visar, liksom tidigare studier, Säll (2006) och Sävfors (2007) och 
tidigare forskning, Österlind (2005) att arbetssätet eget arbete används på olika sätt och det 
som står i fokus under vilka fördelar och nackdelar som finns med detta arbete handlar mest 
om elevernas ansvar och prestationer. Med vår undersökning har vi kommit fram till samma 
slutsats som Bergqvist och Säljö (2004) och Greens (2007) studier om vilka elever som 
gynnas respektive missgynnas av detta arbetssätt. Det handlar om olika elevgrupper som 
lärarna betonar vara ”duktiga” respektive ”svaga” elever. De elever som är mer självgående, 
ansvar- och initiativtagande elever är de som gynnas mest av arbetsformen eget arbete.  
 
Vår undersökning visar även att eget arbete används mer i de åldersintegrerade klasserna än 
de icke åldersintegrerade klasserna, varför är det så och vad kan det bero på? Vi anser att 
detta kan bero på att i en åldersintegrerad klass arbetas det mer på ett individuellt plan i alla 
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ämnen, flera årskurser tillsammans, olika mål att sträva emot och mer enskilt arbete. I en 
icke åldersintegrerad klass arbetas det mer i en samlad arbetsform, där många av lärarna 
håller i vilka uppgifter som ska i göras i vissa ämnen och därefter får eleverna välja 
uppgifter.   
 
Alla lärare som arbetar med eget arbete ska veta att arbetet har pedagogiska följder. Läraren 
skulle först och främst få utveckla sin definition av eget arbete för att lättare kunna få en 
överblick över vad, hur, varför och på vilket sätt hon/han vill arbeta med eget arbete. Detta 
skulle leda till att läraren lättare skulle kunna ta vara på elevernas erfarenheter och 
kunskaper, samt se till att alla elever får känna på ansvar i rätt mängd. Läraren kanske då 
skulle få en bättre förståelse för varför vissa situationer uppstår och varför en del elever 
beter sig som de gör under dessa lektioner.  
 
Konsekvenserna för elever som missgynnas av eget arbete som exempelvis elever med 
koncentrationssvårigheter är mycket otillfredsställande. Skolan är egentligen en plats för alla 
och oavsett hur man är som individ så ska undervisningen enligt Lpo94 (2006) anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Frågan är då om eget arbete verkligen hjälper eller 
stjälper de eleverna som har dessa svårigheter? Följderna för dessa elever kan bli ett sämre 
självförtroende och en rädsla för att inte klara att nå upp till de mål som ställs. Kan vi som 
lärare verkligen förvänta oss att alla elever ska klara av eget arbete?  
 
Något som vi sett finns ett samband mellan är skolans uppdrag och värdegrund Lpo94 
(2006) och Bourdieus habitus begrepp där de båda strävar efter att se på individens 
erfarenheter, att vi kommer till skolan med olika erfarenheter och sätt att se omvärlden.  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2006, s 4). 

Men sker detta i dagens skolor? Möts alla elever på den nivå som de står på och tas 
verkligen elevens bakgrund och tidigare erfarenheter in i undervisningen? Skolan möter bara 
elever med ett habitus. Skolan är formad efter ett sätt och undervisningen utgår efter ett 
kulturellt kapital där den dominerade kulturen och barn som behärskar språket lyfts fram. Så 
har det sett ut sedan många år tillbaka. Enligt Berner, Boel & Bourdieu, Pierre (red.) (1977, 
s 39-50) så är skolans formad efter en klass, medelklassen och är inte formad efter elever 
som exempelvis kommer ifrån de lägre samhällsklasserna och utgår efter alla elevers sociala 
och kulturella erfarenheter. Skolan är idag till för alla men elever med mindre kulturellt 
kapital som exempelvis kommer från en annan kultur, inte har det svenska språket med sig 
eller inte har den svenska kulturella erfarenheterna med sig, dessa elever halkar redan efter 
vid skolans första dag. För dessa elever är skolans mål svåra att nå upp och hjälpen de borde 
få finns inte.     
 
 
8.3 Metoddiskussion 
I vår uppsats valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Detta för att vi ville fokusera 
oss mer på djupet i våra frågeställningar istället för att få en bredd med forskningen.  

...Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord inte med siffror (Kvale, 
1997, s 36).   

Med stöd av citatet beskriver det vad vi ville få fram med vår undersökning. Vårt syfte med 
examensarbetet var att undersöka hur och varför eget arbete används av några lärare i 
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grundskolans tidigare år, skolår F-5. Vårt syfte var inte att få veta hur mycket eget arbete 
används i skolan, räknat i tid. Vi tycker att vårt val av metod har varit bra och gett oss en 
fördjupad insikt i arbetsformen eget arbete.   
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta tyckte vi var det bästa sättet 
för oss att ta del av vad lärarna hade att säga om eget arbete. Vi tycker att vi hade större 
möjlighet att styra diskussionen åt det håll vi ville genom våra specifika frågeställningar och 
på så sätt så kom vi aldrig utanför ämnet.  
 
Våra intervjuer innehöll tolv frågeställningar och det tyckte vi var bra antal, detta för att 
lärarna inte skulle känna att intervjun blev för jobbig eller blev för långdragen. 
Provintervjun vi gjorde var ett bevis på att våra frågeställningar höll måttet och var enkla att 
besvara. Nu i efterhand inser vi att det var bra att vi gjorde en provintervju, för då kunde vi 
som intervjuare inte behöva vara nervösa att frågorna kunde vara svåra att förstå eller tolkas 
på ett annat sätt än vad vi ville att de skulle göra.   
 
När vi valde metod så insåg vi att den både har sina för- och nackdelar. Fördelen med 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att vi som intervjuare kan styra samtalet åt det 
håll vi vill och att samma frågor ställs under de olika intervjutillfällena. Genom 
kommunikation har vi som intervjuare också en möjlighet att precisera en fråga och ställa 
följdfrågor.  
 
Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att den såkallade intervjuareffekten kan uppstå. Med 
detta menar Kvale (1997) att intervjun kan leda till snedvridna svar pga. ömsesidiga 
förväntningar som intervjuaren och som den intervjuade har. Dessa förväntningar kan styra 
hur intervjuaren uppfattar budskapet och det behövs en del träning i att intervjua innan man 
känner sig trygg i rollen som intervjuare. Detta kände vi när vi gjorde intervjuerna för de 
sista intervjuerna kändes bättre att genomföra än de första vi gjorde för det var mer stelt och 
nervöst. Det som kan vara negativt för den kvalitativa metoden är att den som undersöker 
kan ta över den intervjuades meningar och förklaringar och gör dem till sina egna. Enligt 
Jacobsen, (1993) kan en kvalitativ metod vara negativ pga. att den endast når ut till ett fåtal 
personer och vi kan inte med säkerhet veta om de som representeras i undersökningen kan 
representera några andra än sig själva. 
 
Enligt Repstad (1999, s 86) är det bäst att skriva ut intervjuerna ordagrant vad som sagts 
under de olika tillfällena, detta vägs sedan upp mot de resurserna man har så att de används 
och utnyttjas på bästa sätt. Vi transkriberade intervjuerna till skrift, en del frågeställningar 
skrevs mer ordagrant än andra, och detta tog ganska mycket tid men det var värt det. För att 
det var lättare att kunna sammanställa resultatet och kunna gå tillbaka till vad lärarna sagt 
under de olika intervjutillfällena, att arbeta efter detta sätt stärkte vår tillförlitlighet i 
undersökningen.  
 
 
8.4 Fortsatt forskning 
Eget arbete som ämne är något som berör. När vi säger att vi gör en undersökning om eget 
arbete kommer det alltid många positiva kommentarer. Inte alltid om arbetsformen i sig utan 
om själv undersökningen. Vi upplever att det skiljer sig en hel del mellan vad olika lärare 
tycker om denna arbetsform. Det skulle vara intressant att göra en större undersökning med 
fler lärare och skolor för att få reda på om det verkligen är så. Är det så att det idag finns 
många lärare som jobbar med eget arbete även om de anser att det inte är en bra arbetsform. 
Om det nu är så, hur kommer det sig? Är det så att det är ett beslut som rektorn tagit och 
läraren måste då följa detta? 
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Det hade även varit intressant att få mer kunskap om hur man på universitet och högskolor 
jobbar med att lära ut eget arbete till blivande pedagoger. Hur kommer det sig att så många 
lärare idag jobbar med eget arbete som färdighetsträning när forskning tydligt visar på att 
man skall jobba på mer självständigt och motiverande sätt? Kan det vara så att kunskapen 
om eget arbete bland lärarna är för lite? Eller räcker tid och initiativförmåga inte till i en 
pressad arbetssituation? 
 
Om det skulle forskas vidare om för -och nackdelar med eget arbete skulle det vara 
intressant att undersöka (om) hur det ser ut i skolorna idag och om lärarna är positiva eller 
negativa till eget arbete, samt att titta närmare på om varför de är positiva eller negativa till 
denna arbetsform? 
 
När det gäller frågan vilka elever som gynnas respektive missgynnas av eget arbete skulle 
det hade varit intressant att göra en större undersökning som bara fokuserar på detta. Om det 
nu är så många som missgynnas av eget arbete, skall man då fortsätta att jobb med denna 
arbetsform? 
 
 
8.5 Slutord 
Vår undersökning har besvarat det syfte vi ville uppnå. Vi ville få fram hur eget arbete 
används i klassrummet och vilka elever som gynnas respektive missgynnas av detta 
arbetssätt. Vi ville även undersöka om eget arbete användes mer i åldersintegrerade 
klasser. Denna undersökning är till för att vi och andra ska kunna använda sig av 
resultaten i yrkesrollen som lärare/pedagog. 
 
Arbetet under dessa tio veckor har fungerat bra. Det har varit lätt att hitta litteratur 
och artiklar kring ämnet och vi har fått stor hjälp av handledare och bibliotekspersonal.  

Vi tackar de lärare som tagit sig tid att varit med och blivit intervjuade i vår 
undersökning. Vi vill även tacka handledaren Maria Ferlin på Högskolan i Borås för 
hennes engagemang och hennes kunskap som vi fått ta del av. Slutligen tackar vi även 
vår handledningsgrupp Nancy Karam, Jessica Söderberg, Emil Antonsson och Anette 
Nilsson som tagit sig tid att läsa och kommentera vårt arbete. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor – Eget arbete 
 

1. Berätta lite om din bakgrund som lärare. Vad har du för utbildning och hur länge har 
du jobbat som lärare?  
 

2. Vad är eget arbete för dig? 
 

3. Använder du dig av eget arbete i din undervisning? Är det ett val du själv gjort eller 
är det ett beslut rektorn tagit? 

 
4. Vem bestämmer vad eleverna skall göra under dessa lektioner? Är det du som ger 

dem uppgifter eller kan de själva bestämma vad de vill jobba med? 
 

5.  Har du schemalagda tider för eget arbete? Hur mycket i så ifall? 
 

6. Vilka fördelar ser du med att eleverna får arbeta med eget arbete? Vad tror du det 
beror på? 

 
7. Vilka nackdelar ser du med att eleverna får arbeta med eget arbete? Vad tror du det 

beror på? 
 

8. Vilka elever/ elevgrupper anser du gynnas respektive missgynnas av eget arbete? 
 

9.  Hur ser du på elevens eget ansvar under eget arbete? Hur hanterar man elever som 
inte tar detta ansvar? 

 
10. Vilket stöd anser du dig ha i läroplanen för arbetsformen eget arbete? 

 
11. Hur upplever du föräldrarnas reaktion på eget arbete som arbetsform? 

 
12. Hur upplever du arbetsmiljön under eget arbete? 

 
 
 
 


