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Syftet med detta arbete har varit att få en inblick i och problematisera fenomenet eget 
arbete. Vi har i vår undersökning fördjupat oss i tidigare forskning kring ämnet och 
även gjort 10 intervjuer med utbildade lärare i grundskolans tidigare år 1-3. En 
slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att fenomenet eget arbete är tvetydigt och att 
betydelsen varierar beroende på vem man frågar och i vilket sammanhang. Något 
som blev tydlig i vårt resultat var också att målen i samband med planering av eget 
arbete ibland glöms bort och att genomförandet av eget arbete i princip bara 
förekommer i skolämnet svenska. En annan slutsats som framkommit är att 
utvärderingen av elevernas eget arbete skiljer sig bland de lärare som intervjuats och 
att flera av dem inte utvärderar alls. Slutligen har vi kommit fram till att varierat 
arbetssätt där både enskilt arbete och gemensam undervisning är det som tilltalar de 
flesta av våra informanter. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle debatteras det var och varannan dag om eget arbete. Eget arbete 
kan ses som en arbetsmetod där det är eleven själv som får ta det största ansvaret för 
sitt lärande i form av planering och kunskapsinhämtning (Lindkvist, 2003). Det har 
också riktats en hel del kritik mot denna arbetsform från skolverket och politiker 
(dn.se; lararnasnyheter.se). Sveriges utbildningsminister Jan Björklund menar att 
eget arbete har en del i det faktum att de elever som går ut år nio inte klarar att uppnå 
målen för grundskolan (dn.se). De resultat som sammanställts i PISA1 2009 visar på 
att elever som går ut år nio i Sveriges grundskolor har försämrade kunskaper inom 
både läsförståelse om matematik (skolverket.se).  
 
Arbetsformen eget arbete gagnar enligt Jan Björklund de elever som är mogna att ta 
eget ansvar, men inte de elever som har det svårt i skolan i övrigt (dn.se; 
folkpartiet.se). Med anledning av den debatt som pågår kring eget arbete är det 
viktigt att fundera över det egna arbetets roll i skolan.  
 

1.1. Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att försöka förstå och problematisera fenomenet 
eget arbete utifrån några lärares uppfattningar om eget arbete i grundskolans år 1-3.  
 

1.2. Forskningsfrågor 
 
Utifrån syftet lyder våra forskningsfrågor: 
 

• Vad innebär eget arbete för några lärare? 
 

• Hur ser planering, genomförande och utvärdering av eget arbete ut enligt 
några lärare? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar medför eget arbete enligt några lärare?  

 

1.3. Begreppsdefinitioner 

 
De begrepp vi har valt att ta upp under begreppsdefinitioner är de som är 
återkommande genom hela arbetet. Dessa är eget arbete och individualisering. Under 
denna rubrik kommer en kort förklaring vad begreppen står för. Definitionerna 
kommer att utvecklas och problematiseras vidare i arbetet. 
 
 
 
 

                                                   
1 PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är ett OECD-projekt där det görs 
undersökningar för att ta reda på i vilken grad eleverna i olika länder är förberedda inför framtiden. 
Undersökningen genomförs vart tredje år och testar elever förmågor inom läsförståelse, matematik 
och naturvetenskap (skolverket.se). 
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Eget arbete: 
Lindkvist2 (2003) förklarar eget arbete som ett enskilt arbete. Hon menar att vid eget 
arbete får eleverna ta större ansvar för sitt lärande och därmed planera och 
genomföra sina egna arbetsuppgifter. Österlind3 (2005) skriver också att eget arbete 
handlar om att eleverna arbetar enskilt. Hon påpekar även att eleverna vid det 
individuella arbetet arbetar med olika saker under ett lektionstillfälle. Vidare skriver 
Österlind att eleverna vid eget arbete kan få välja uppgifter som går att utföra och 
utvärdera själva. 
 
Individualisering: 
Individualisering är när undervisningen är anpassad efter varje enskild elevs behov 
och ger en möjlighet för läraren att ändra innehåll och läromedel så att det gagnar 
eleven (SOU 2010: 67 4). Enligt Stensmo5 (2008) kan individualisering även handla 
om den variation av tid som behövs för att utföra en uppgift, svårighetsgrad, innehåll 
och arbetssätt en elev är i behov av och att dessa faktorer anpassas efter eleven. 
 

                                                   
2 Margareta Lindkvist arbetar vid Lindköpings universitet och har forskat kring individualisering. Den 
studie vi har använt oss av är Individualisering – Att kliva ur och vara i gemenskap. 
3 Eva Österlind har forskat om eget arbete i skolan. De böcker vi tagit del av i vårt arbete är Eget arbete 
– En kameleont klassrummet samt Disciplinering via frihet. 
4 SOU betyder Statens offentliga utredningar. Denna utredning (SOU 2010:67) handlar flexibel 
skolstart i grundskolan. 
5 Christer Stensmo är docent och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för lärarutbildning. 
Vi har använt oss av hans bok Ledarskap i klassrummet. 



3 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
Denna litteraturgenomgång kommer att behandla individualisering och eget arbete 
då vi märkt i såväl tidigare forskning som i de intervjuer vi gjort att dessa två begrepp 
kopplas ihop. Österlind (2005) har i sin studie kommit fram till att eget arbete kan 
utföras på många olika sätt där graden av valfrihet ser olika ut. Det som dock är 
gemensamt för olika typer av eget arbete är enligt Österlind att det på något sätt 
innefattar någon form av individualisering där valfrihet och ansvar läggs på eleven. 
 
Genomgången inleds med att sätta in eget arbete i relation till den konstruktivistiska 
inlärningsteorin då det kan ge en bild av vilken syn på kunskap lärarna har vid 
elevers eget arbete. Därefter fortsätter genomgången med att visa hur 
individualisering och eget arbete kommer till uttryck i styrdokumentet Lpo94. Vid 
tidpunkten då detta arbete skrevs var Lpo94 den läroplan som användes ute i 
skolorna och det är utifrån den läroplanen lärare arbetar. Hade arbete gjorts vid ett 
senare tillfälle hade arbetet kopplats till den nya läroplanen Lgr11 då denna börjar 
gälla från och med höstterminen 2011. 
 

2.1. Teorier 

 
I forskningen saknar vi en tydlig koppling mellan lärandeteori6 och eget arbete. Den 
teori som kan kopplas till arbetssättet eget arbete är enligt vår uppfattning den 
konstruktivistiska. 
 
En konstruktivistisk syn på kunskap är att varje enskild individ skapar och 
konstruerar sin egen kunskap (Dysthe, 1996). Enligt författaren är en det en process 
där eleverna till att börja med tar in information. Kunskapen vävs sedan enligt 
författaren ihop med det som individen redan kan och vet och en ny kunskap blir till.  
Hon skriver även att den nya kunskapen varierar mellan olika individer då ingen har 
exakt samma tidigare kunskap och erfarenheter som någon annan. Dysthe menar att 
det är betydelsefullt för individen att få bygga upp eller konstruera sin egen 
kunskapsstruktur. Detta är enligt författaren för att det inte går att överföra någon 
individs kunskap till någon annan. Även Dewey (enl. Lindkvist 2003) talar om en 
liknande kunskapsinhämtning. Han menade enligt författaren att kunskap måste 
erövras av personen i fråga och kan inte överföras från en persons huvud till en 
annans. Dewey ansåg (enl. Lindkvist, 2003) att kunskapen erövras genom eget 
ansvarstagande, målsättning och egen aktivitet.  
 

2.2. Tidigare forskning 

 
Under tidsperioden från 1990-talet och till 2000-talet blev det en kraftig ökning av 
eget arbete i skolorna i Sverige vilket såväl Statens offentliga utredningar (SOU 
2010:67) och Österlind (2005) belyser.  Detta ledde enligt SOU (2010:67) till 
minskad gruppaktivitet i klassrummet. Österlind (2005) skriver att eget arbete fick 
sitt genombrott efter att datorer och åldersblandade klasser infördes i skolan, då 

                                                   
6 En lärandeteori handlar om hur konstruktionen av kunskap går till, d.v.s. hur man lär sig. (Imsen, 
2006) 



4 
 

dessa två förändringar gör att det enskilda arbetet blir nödvändigt. Carlgren7 (2005) 
påpekar dock att eget arbete finns i de flesta skolor idag oavsett om dessa är 
åldersintegrerade eller ej. Österlind (2005) menar att argumenten för det egna 
arbetet i skolan kan ha flera syften, bland annat kan syftet vara att varje elev får 
möjligheten att utföra sina skolarbeten i sin egen takt och nivå. Ett annat syfte kan 
vara, menar Österlind, att elevernas ansvartagande stärks och att motivationen för att 
utföra arbetet blir starkare. De får även möjligheten att vara delaktiga i planerandet 
och utförandet av det egna arbetet efter intresseområden, anser författaren.  
 
Arnqvist8 (2010) menar att det har blivit alltmer populärt i skolan att ha eget arbete 
som en arbetsform. Författaren menar också på att det länge har funnits 
arbetsformer som eget arbete, men att det då rörde sig om att eleverna arbetade i 
princip med samma saker fast enskilt. Arnqvist anser att detta har ändrats, idag får 
eleverna välja bland ett större urval av ämnen och uppgifter som ska göras inom en 
viss tidsram. Han belyser också att det är upp till varje enskild individ att välja när 
och hur dessa uppgifter ska administreras. Författaren påpekar att skillnaderna 
mellan dessa två arbetssätt är att eleverna i det första fallet arbetar enskilt med en 
och samma sak och i det andra fallet arbetar eleverna enskilt med valfritt ämne. Detta 
har lett till, menar författaren, att läraren har frigjort tid då läraren inte behöver 
förbereda vad som ska göras och när detta ska göras. Han menar att det ansvaret nu 
vilar mer på eleven än på läraren. 
 

2.2.1. Individualisering och eget arbete i styrdokumenten 

 
Persson9 (2007) menar att läroplanens värden har ändrats från sammanhållning och 
gemenskap till att lägga mer vikt på individens behov. I Lpo94 betonas eget ansvar 
och medinflytande som delar som ska ingå i skolans undervisning. Skolan har som 
mål att sträva mot att varje elev ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin 
utbildning och det inre arbetet i skolan” samt lär sig att ta ”ett personligt ansvar för 
sina studier” (Lpo94, s.13). Denna förmåga att ta ansvar och utöva inflytande kan 
eleven, enligt LPO94, utveckla genom medverkan i planeringen och utvärderingen av 
skolans undervisning. Stensmo (2008) hänvisar bland annat till läroplanerna när han 
skriver om individualisering. Han belyser att det i läroplanen står att elever ska 
arbeta självständigt och ta eget ansvar för det egna lärandet samt att lärande ska vara 
självkontrollerat. Han menar att för att skolan ska uppnå dessa kriterier bör eleverna 
lära sig planera sin egen tid, genomföra och utvärdera sitt lärande. Han menar att 
elever ska tränas i att välja olika lärstrategier och själva kunna avgöra när målet är 
uppnått.  
 
Vidare står det i Lpo94 att ”undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov” (Lpo94, s.4). Persson (2007) menar att för att uppnå 
kravet att anpassa utbildningen till alla elevers förutsättningar krävs det att läraren 
utgår från att alla elever ligger på olika nivåer. Han menar dock att skolornas 
regelsystem sätter gränser för hur mycket läraren kan individualisera sin 
undervisning.  
 
                                                   
7 Ingrid Carlgren är professor i pedagogik vid Stockholms Universitet.  
8 Anders Arnqvist som är professor och forskare inom pedagogik har skrivit Arbetsformer i 
grundskolan – från helklassundervisning till eget arbete. 
9 Bengt Persson är professor vid Institutionen för pedagogik vid Borås högskola. 
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2.2.2. Definitioner av individualisering och eget arbete 

 
Detta avsnitt inleds med definitioner av individualisering och därefter presenteras 
definitioner av eget arbete utifrån forskarnas perspektiv. 

2.2.2.1. Individualisering 

 
Österlind (2005) förklarar ordet individualisering med att elever får ta ett visst 
ansvar och få en valfrihet i skolarbetet. I en rapport från SOU (2010:67) går det att 
läsa att vanliga former av individualiserat arbete är arbete med arbetsschema, 
planeringsböcker och egen forskning där eleverna arbetar på egen hand. Vidare i 
rapporten står det att individualisering kan skildras som ett tillfälle i undervisningen 
där läraren har möjligheten att ändra innehåll, läromedel och aktiviteter i 
undervisningen. Detta för att bemöta elevernas enskilda behov och öka möjligheterna 
för elevernas lärande (SOU 2010:67). Stensmo (2008) menar på att alla elever lär sig 
på olika sätt och att det finns olika sätt att ta till sig kunskap på. Han skriver om att 
vissa elever lär sig genom att se, genom ett visuellt arbetssätt. Andra genom att höra, 
auditivt, medan andra lär sig genom att göra och beröra, kinestetiska arbetsmetoder.  
 
Vinterek10 (2006) belyser att individualisering är ett mångtydigt begrepp som kan 
delas in i olika typer av individualiserat arbete. Stensmo (2008) ser på 
individualisering som något som kan delas in i olika elevers behov. Det kan vara 
variation av tid eleven behöver för att lösa en uppgift, vilket medför att klassrummet 
måste organiseras på ett sådant vis att alla elever får möjligheten att arbeta i sin egen 
takt. Även Lindkvist (2003) tar upp ett liknande arbetssätt. Inom denna så kallade 
tidsindividualisering är undervisningen och uppgifterna kopplade till ett visst ämne 
där eleverna löser uppgifterna i sin egen takt, skriver hon. Malmer11 (2002) påpekar 
även att vissa elever kan vara i behov av att arbeta i långsammare takt än sina 
kamrater medan andra är i behov av att få svårare och mer utmanande uppgifter. 
 
Innehållsindividualisering beskrivs av Vinterek (2006) som ett innehåll anpassat 
efter den nivå och de behov en elev har. Författaren skriver att denna typ av 
individualisering in sin tur kan delas upp och handla om vilket omfång en uppgift ska 
ha eller på vilken nivå uppgiften ska ligga. Stensmo (2008) skriver om individuellt 
innehåll och menar då att elever har olika behov och olika intressen och bör därför få 
arbeta med uppgifter vars innehåll är olika. Stensmo menar att detta kan göras på 
olika sätt, antingen kan alla elever arbeta med samma sak, men på olika nivåer eller 
så kan en elev arbeta med en del av innehållet från ett stort arbete som alla ska vara 
delaktiga i. Stensmo anser också att eleverna bör få möjligheten att arbeta utifrån ett 
självvalt alternativ, alltså något som eleven vill arbeta med, utifrån sitt personliga 
intresse. Lindkvist (2003) skriver om en liknande typ av individualisering som hon 
kallar intresseindividualisering där eleven får möjlighet att påverka och välja vilket 
arbetsätt och innehåll denne ska arbeta med. Denna typ av eget arbete benämns 
enligt författaren ofta som egen forskning. Lindkvist menar att eleven får söka efter 
lämpligt stoff då färdigt material inte alltid finns att använda, detta sker enskilt och 
ibland tillsammans med läraren.  

                                                   
10 Monica Vinterek är filosofi doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har forskat om 
individualisering i skolsammanhang. 
11 Gudrun Malmer är metodikdoktor och hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Hon är känd för sitt 
intresse för matematiken i skolan och har skrivit Bra matematik för alla. 
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Hon anser att det i matematik kan vara svårare för lärarna att individanpassa sin 
undervisning till eleverna då det finns ett beroende av läroböckerna i detta ämne till 
skillnad från i andra ämnen. 
 
Vinterek (2006) skriver om ytterligare fyra typer av individualisering. Den första 
handlar om hur en uppgift ska utföras, det vill säga vilken metod och arbetssätt som 
ska användas samt hur lång tid eleverna har på sig. De tre sista typerna av 
individualisering kallar hon miljö-, material- och värderingsindividualisering. När det 
kommer till miljön menar Vinterek att det handlar om var eleverna arbetar och hur 
miljön är i den lokal eleverna befinner sig i, här räknas även hur mycket ljud och 
rörelse det där. Materialet i form av olika läromedel och arbetsredskap som eleverna 
använder kan också skilja sig när det kommer till individualisering, skriver 
författaren. Den sista typen som Vinterek kallar värderingsindividualisering handlar 
om att bedöma varje elev utifrån dess egen utveckling och inte jämföra denne med 
andra elever. 

2.2.2.2. Eget arbete 

 
Österlind (2005) anser att det finns många olika definitioner av eget arbete och att 
syfte, upplägg och innehåll kan variera väldigt mycket. Österlind (1998) ser eget 
arbete som en ny undervisningsform och att det rör sig om en förändring i 
organisationen och styrningen av skolarbetet. Hon menar att det har gått från att 
vara en kollektiv organisation till att vara en individualiserad organisation, från att 
arbeta gemensamt till att arbeta mer individuellt. 
 
I Lindkvist (2003) definieras eget arbete som ett enskilt arbete där eleven får ta ett 
större ansvar för både planering och genomförande av olika arbetsuppgifter. 
Författaren skriver också att det är eleverna som utvärderar arbetet, men att de ofta 
kan ta hjälp av läraren i detta skede. Även Österlind (2005) har en liknande 
definition av eget arbete. Hon skriver att eget arbete oftast sker enskilt där eleverna 
arbetar individuellt och med olika ämnen under ett lektionstillfälle. Eleverna kan i 
eget arbete vanligen välja uppgifter som går att utföra och utvärdera på egen hand, 
menar Österlind. Enligt Österlind blir elevernas möjligheter att vara med och påverka 
större vid eget arbete, men att det då vanligtvis handlar om hur länge och i vilken 
ordning de väljer att utföra en uppgift. Det kan också enligt författaren hända att 
eleverna kan arbeta tillsammans eller hjälpa varandra, men att uppgifterna ändå till 
stor del är utformade så att eleverna arbetar individuellt då de löser dem. Vinterek 
(2006) har också sett denna typ av eget arbete där eleven sitter enskilt och arbetar. I 
en undersökning som gjorts i år 1-6 som Vinterek beskriver går eget arbete ut på att 
eleverna sitter i samma klassrum, men utför uppgifter var och en för sig. Hon skriver 
om denna arbetsform som en individuell planering där varje vecka ser likadan ut.  
 

2.2.3. Planering och genomförande av eget arbete 

 
I denna del av tidigare forskning kommer planering och genomförande av eget arbete 
behandlas, dels hur det ser ut utifrån lärarens perspektiv och elevens perspektiv. 
Anledning till att utvärdering inte finns med i detta stycke är för att vi inte funnit 
någon fördjupad forskning kring det. 
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2.2.3.1. Läraren 

 
I Lindkvist (2003) står att lärarens roll vid eget arbete får en annan funktion, där 
läraren blir mer som en handledare istället för en förmedlare, vilket även Österlind 
(2005) belyser. Handledarrollen kan däremot se olika ut (Österlind 2005). Hon 
beskriver att läraren kan ta en roll där denne är aktiv i elevernas arbete, ger förslag, 
håller koll på arbetet och kommer med goda råd. En annan roll som författaren 
beskriver är när läraren blir mer tillbakadragen och förväntar sig att eleverna löser 
uppgifterna på egen hand. Denscombe menar (1985; enl. Lindkvist, 2003) att det 
inom eget arbete är eleverna som själva ska lära sig och bli delaktiga i den 
kunskapsprocess som pågår hos dem. Han belyser enligt Lindkvist (2003) att den 
drivkraft i undervisningen som förut varit lärarens ansvar nu överförs på eleven vilket 
ställer högre krav på dennes självdisciplin och förmåga att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Denscombe (1985; enl. Lindkvist, 2003) menar dock att läraren till viss del 
är med och ordnar undervisningsinnehållet så att eleverna kan styra sig själva och 
vara sysselsatta hela tiden. Österlind (2005) anser att då eget arbete utförs genom att 
läraren väljer uppgifter åt eleverna skiljer det sig inte mycket från traditionell 
undervisning där läraren bestämmer vad eleverna ska arbeta med. Eget arbete skulle 
istället kunna vara om läraren blandar sådana uppgifter med uppgifter som eleverna 
själva får välja, menar Österlind. 
 
Läraren kan enligt Österlind (2005) planera och dokumentera vad eleverna gör i en 
loggbok eller planeringsbok. Detta menar hon görs för att få en överblick över 
elevernas arbete. Det är enligt Vinterek (2006) vanligt inom eget arbete att läraren 
bestämmer vilket innehåll eleverna ska arbeta med. Vinterek beskriver också att det 
är vanligt med planeringskort och arbetsscheman i eget arbete. Vidare skriver hon att 
det är ofta förekommer att läraren gör eget undervisningsmaterial som eleverna ska 
arbeta med.  
 
Enligt Arnqvist (2010) kan verksamheten organiseras så att det blir en kombination 
av eget arbete och gemensamt arbete. Han menar att det är innehållet i 
undervisningen som är det viktiga och som bör utgöra grunden för vilket arbetssätt 
som ska användas vid just det tillfället. Stern12 (1997) menar att det länge har talats 
om individualiseringen i skolan och antyder att det kanske inte alltid bör handla om 
att individualisera undervisningen utan att hitta varje elevs lust till lärande, vilket 
skulle vara nyckeln till kunskapande. 

2.2.3.2. Eleven 

 
Genomförandet av eget arbete sker i huvudsak enskilt där eleverna arbetar 
självständigt utan att få hjälp, skriver Österlind (2005). Hon menar att valfriheten 
inom eget arbete oftast handlar om att eleverna väljer när och hur länge de ska arbeta 
med något. Författaren skriver att det till viss del också finns möjlighet för eleverna 
att välja vad de ska arbeta med. Vidare skriver Österlind att kraven och innehållet 
inom eget arbete är väldigt olika och skiftar med elevernas ålder, men att det även 
kan vara olika inom samma åldersgrupp. Omfattningen av eget arbete kan också 
variera mycket, belyser Österlind. Det kan enligt henne vara allt från en timme i 
slutet av veckan för att jobba färdigt med sådant man inte hunnit tidigare till att gälla 

                                                   
12 Daniel Stern är en amerikansk psykoanalytiker och spädbarnsforskar som har skrivit boken Att bli 
sig själv. 
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många av veckans lektioner. Valfriheten inom eget arbete kan också skilja sig mycket, 
menar Österlind. Hon skriver att det kan handla om att välja vilket ämne eleven ska 
arbeta med och byta efter halva lektionen eller så kan det handla om att schemalägga 
ett visst antal arbetspass under veckan som kommer. Vidare står att eget arbete i 
skolans tidigare år oftast används i undervisningen i ämnen som svenska, matematik 
och orienteringsämnena. Enligt författaren är det är mycket vanligt att eget arbete 
där handlar om att eleverna arbetar med uppgifter de fått av läraren eller sitter 
enskilt och arbetar i något läromedel. Utifrån de uppgifter som läraren bestämt är det 
vanligt att eleverna endast får bestämma när uppgifterna ska utföras (Vinterek 
2006). Carlgren (2005) belyser att elevernas planering snarare handlar om omfånget 
än innehållet. Österlind (1998) påpekar att eget arbete måste kontrolleras och att 
elevernas prestationer måste överblickas. Ett sätt att göra detta menar Österlind 
(1998) är att eleverna själva får planera sin arbetsvecka och sedan pricka av i sitt 
schema när arbetet är utfört. Hon anser att detta kan ge läraren en bild av elevernas 
prestationsnivå och resultat. Det ger också eleven inflytande över arbetet och eleven 
får möjligheten att välja efter sin egen ambition och sitt eget intresse, skriver 
författaren. Skarre Aasebø & Melhuus13 (2007) anser att för att lyckas med 
individualiserad undervisning så ska läraren rikta undervisningen direkt till 
elevernas livserfarenheter.  
 

2.2.4. Fördelar och nackdelar med individualisering och eget arbete 

2.2.4.1. Fördelar 

 
Österlind (1998) menar att eget arbete inte bara gör det lättare att individualisera 
utan att det också frigör tid för läraren att individuellt hjälpa enskilda elever. 
Lindkvist (2003) talar om intresseindividualisering där eleven väljer utifrån intresse 
vad de ska arbeta med, vilket hon menar möjligen kan leda till en lust att lära och en 
större motivation för arbetet. Även Österlind (2005) belyser att den största fördelen 
med eget arbete är valfriheten, enligt eleverna själva. Carlgren (1994, 1997; enl. 
Lindkvist, 2003) menar att en fördel med eget arbete är att de elever som är snabba 
och blir klar med uppgifter inte behöver vänta på de andra utan kan arbeta vidare 
med något annat. Stensmo (2008) påpekar att när elever självmant får välja vilka 
uppgifter de ska arbeta med är de oftast mer motiverande än när uppgifterna är 
styrda av läraren. De kan också vara mer uppmärksamma, koncentrerade och 
uthålliga, menar författaren.  
 
Nivåskillnaderna i klassen blir lättare att ha kontroll över och elevernas tävlingar om 
att ligga först i exempelvis matematik minskar (Österlind 1998). Hon belyser att 
eleverna arbetar mer skyddat från andra elever och att eleverna blir mindre medvetna 
om vad den andre gör, vilket leder till att rangordningen i klassen inte syns så tydligt. 
Österlind anser också att antalet sysslolösa elever minskar då eleverna har möjlighet 
att i sin väntan på hjälp ta upp någon annan uppgift att arbeta med. 

2.2.4.2. Nackdelar 

 
Individualisering som arbetsform ser Vinterek (2006) som en nackdel då det kan 
medföra mer rörlighet, fler avbrott och en högre ljudnivå. Detta menar författaren 
                                                   
13 Turid Skarre Aasebø och E. Cathrine Melhuus arbetar vid Fakultet för pedagogik vid Högskolan i 
Agder. De har skrivit boken Rum för barn - rum för kunskap. 
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skulle kunna leda till att vissa elever kan få svårt att koncentrera sig samt att de 
kvalitativa samtalen mellan lärare och elev blir svåra att ha. I och med att kontakten 
mellan lärare och elev minskat i samband med individualiserad undervisning vilket 
Vinterek har sett i sin studie har hon också kommit fram till att förändringen kan ha 
lett till sämre elevprestationer. Vinterek skriver även att det kan bli motsättningar 
och konflikter mellan den enskildes behov och gruppens behov vid användning av 
individualisering. Enligt författaren kan det handla om vissa elevers behov att arbeta 
enskilt vilket ställs emot andra elevers behov av gemenskap. 
 
En nackdel som Lindkvist (2003) tar upp är att eleverna i eget arbete jobbar enskilt 
vilket kan leda till att samspelet och samskapandet får mindre plats i skolans 
undervisning. Även Carlgren (1994, 1997; enl. Lindkvist, 2003) ser nackdelar med 
eget arbete då det går ut på att blir klar med ett visst antal sidor i tid vilket kan göra 
att eleverna går miste om problematiseringen och den fördjupade kunskapen. 
Colnerud och Granström14 (2002) menar ett en risk med eget arbete kan vara att 
undervisningen blir alltför inriktat på aktiviteter istället för att uppnå målen. 
Författarna belyser det faktum att elevernas eget arbete kan komma att endast handla 
om att varje elev är sysselsatt. De anser att det inte finns några garantier för att 
uppgifterna är anpassade efter vare sig elevens behov eller de mål som eftersträvas då 
arbetet begränsas till föreskrivna uppgifter. 
 
I Söderströms studie av elevers och lärares ansvar i skolan (2006; enl. Arnqvist, 
2010) framgår av hennes analyser att det finns svårigheter i elevers ansvar. Hon 
anser att det finns olika saker i en elevs vardag som påverkar hur mycket ansvar den 
eleven kan ta vid just den tidpunkten. Det kan enligt Söderström vara saker som hur 
elevens dagsform ser ut, hur skolans verksamhet är organiserad, hur motiverad 
eleven är samt vilken kompetens eleven besitter inom just det kunskapsområdet. 
 

                                                   
14 Gunnel Colnerud och Kjell Granström arbetar båda som professorer i pedagogik och har skrivit 
boken Respekt för läraryrket – Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 
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3. Metod 
 
I metodavsnittet kommer vi presentera den metod vi använt oss av för att samla in 
data samt ge en förklaring till varför vi valt att använda just denna.  
 

3.1. Forskningsstrategier 

 
Då vårt syfte var att få fram några lärares uppfattningar kring eget arbete valde vi att 
använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer. Vi 
anser att genom en kvalitativ studie med intervjuer blir svaren mer utförliga och man 
får en bild av hur just den läraren ser på saker och ting. Enligt Denscombe15 (2009), 
är användningen av kvalitativ forskning ett sätt att få fram hur människor uppfattar 
ett fenomen och vilken innebörd de ser hos saker. Stukát16 (2005) menar att en 
kvalitativ studie används då man vill gestalta eller beskriva något, i det här faller eget 
arbete. Fenomenografi är en variant av ett kvalitativt tillvägagångssätt, skriver Stukát 
(2005). Han beskriver fenomenografi som ett intresse att få fram hur människor 
uppfattar ett fenomen och vilken innebörd de lägger hos det. Vidare står det att det 
handlar om att få fram uppfattningar om något samt att skildra den variation av 
olikheter som finns. Det handlar enligt Stukát inte om att visa på hur något 
egentligen är utan hur det uppfattas av olika människor.  
 

3.2. Datainsamlingsmetod 

 
Denscombe (2009) och Stukát (2005) skriver om en mängd olika 
datainsamlingsmetoder, där intervjun är en av dessa. Det finns enligt författarna 
olika typer av intervjuer och den typ vi valt att använda oss av kallas 
semistrukturerad. Inom den semistrukturerade intervjun finns ett antal 
förutbestämda frågor menar författarna, men med utrymme för följdfrågor. Fördelen 
vi ser med semistrukturerade intervjuer är att respondenten har en möjlighet att 
utveckla sina tankar och idéer samt att följdfrågor kan ställs av den som intervjuar för 
att ge respondenten möjlighet att ytterligare utveckla sitt svar. I våra intervjuer utgick 
vi ifrån en intervjuguide (bilaga 1) med 6 stycken förutbestämda frågor samt 
möjlighet för följdfrågor. De frågor vi valt att använda i våra intervjuer är direkt 
kopplade till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Detta gjordes för att det lättare 
skulle gå att få en röd tråd genom hela arbetet och säkerställa att vi undersökte det 
som vi avsett.  
 
Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget vilket Denscombe (2009) kallar 
personlig intervju. En fördel med personliga intervjuer som författaren beskriver är 
att de uppfattningar och synpunkter som kommer fram endast härstammar från en 
källa, i detta fall respondenten. En annan fördel som han ser med denna typ av 
intervjuer är att det är lättare vid transkriberingen av den inspelade intervju då 
endast en person är involverad. Denscombe skriver även om en nackdel som finns 
med personliga intervjuer och det är att antalet synpunkter och åsikter som forskaren 

                                                   
15 Martyn Denscombe är professor i ”Social Research” vid De Montfort University i England. Han har 
skrivit Forskningshandboken som vi tagit del av. 
16 Staffan Stukát är universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid 
Göteborgs Universitet. Vi har tagit hjälp av hans bok Att skriva examensarbete. 
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kan ta del av är begränsade då endast en persons åsikter kommer fram. Om man 
istället använder gruppintervjuer menar Denscombe att man får fram fler 
uppfattningar på kortare tid än vid personliga intervjuer. 
 
Enligt Dencombe (2009) är en av fördelarna vid intervjuer att man får fram 
respondentens idéer och tankar kring ett visst fenomen. Andra fördelar är att svaren 
blir detaljerade och djupgående samt att respondenten får möjlighet att förklara och 
utveckla sina tankar om ämnet, menar författaren. Han fortsätter med att skriva att 
det även är lättare att vidareutveckla de frågor som finns genom att ställa följdfrågor. 
Det finns också en del nackdelar med intervjuer enligt Denscombe, så som att 
sammanställningen och analysen av materialet är tidskrävande. Författaren menar 
också att den som intervjuar får fram det respondenten säger vilket inte alltid 
stämmer överrens med hur den gör. Denscombe belyser även att respondenten kan 
säga det som denne tror att intervjuaren vill höra vilket kan minska tillförlitligheten i 
resultatet. I semistrukturerade intervjuer som vi valt att använda menar Stukát 
(2005) att det kan bli svårt att jämföra respondenternas svar och få en entydig och 
tillförlitlig jämförelse.  
 
Den insamlade data vi har består av 10 intervjuer gjorda med utbildade lärare som 
arbetar i grundskolans tidigare år, klass 1-3. Dess intervjuer genomfördes med en 
lärare i taget. Arbetslivserfarenheten hos respondenterna varierade med allt ifrån 6-
25 år. Innan intervjuerna genomfördes delades ett missivbrev (bilaga 2) ut 
personligen med lite information om oss samt om vår studie. Detta gjordes för att 
respondenterna skulle få en bild av vad intervjun skulle komma att handla om och att 
de då kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. Intervjuerna genomfördes 
enskilt och på en plats som respondenten valt. Stukát (2005) påpekar att man bör 
låta respondenten bestämma plats för intervjun, vilket vi valde att gör för att 
respondenten skulle känna sig trygg och bekväm. Samtliga intervjuer varade i cirka 
20 minuter och spelades in på bandspelare för att vi i ett senare skede skulle ha 
lättare att studera och analysera svaren i vår undersökning.  
 

3.3. Urval 

 
När vi gjorde vårt urval till detta arbete så valde vi att göra undersökningen i de 
tidigare skolåren, 1-3. Anledningen till att vi valde år 1-3 var i första hand för att det 
är i de tidigare skolåren det formella lärandet börjar. I urvalet var målet att alla lärare 
skulle vara utbildade. Urvalet av lärare var ett bekvämlighetsurval då vi valde att 
intervjua några av de lärare som fanns i vår närhet. Ett bekvämlighetsurval är enligt 
Denscombe (2009) ett urval som utgår från att forskaren väljer det som finns 
tillhands. Även Stukát (2005) skriver att ett bekvämlighetsurval går ut på att 
respondenten väljs utifrån vad som är lättast att få tag på. 
 

3.4. Databearbetning och analysmetod 

 
Efter att vi intervjuat våra informanter och fått intervjuerna inspelade så började vi 
med att transkribera dessa var och en för sig. Vid transkriberingen där de inspelade 
intervjuerna skrivs ner fick alla lärare fiktiva namn. Transkriptionerna använde vi 
sedan för att analysera innehållet, det vill säga svaren på våra frågor. Vi jämförde 
allas svar och analyserade likheter och skillnader. Dessa kategoriserade vi sedan 
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efterhand för att tydliggöra resultatet av vår studie. De resultat vi fått fram från 
intervjuerna jämfördes sedan med tidigare forskning för att undersöka om dessa 
överensstämde med varandra eller om man kunde hitta olikheter. 
 

3.5. Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som vi har följt 
vid genomförande av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, dessa principer 
beskrivs även av Stukát (2005). Dessa fyra principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Vad gäller informationskravet fick respondenten innan intervjun information om vår 
undersökning i såväl skriftligt format som muntligt. Respondenterna fick även veta 
att deltagandet var frivilligt och att denne när som helst hade möjlighet att avbryta 
intervjun.  
 
Utifrån samtyckeskravet fick respondenterna sedan välja om de ville medverka eller 
inte. Då intervjuerna spelades in på band fick respondenterna även ge sitt samtycke 
till att bli inspelade.  
 
Konfidentialitetskravet har vi tillgodosett genom att allt inspelat material och 
transkriberingar förvaras på en plats som endast vi som genomfört studien har 
tillgång till. I arbetet har även alla respondenters namn bytts ut så att de inte ska 
kunna identifieras av utomstående.  
 
Då vi tagit hänsyn till nyttjandekravet kommer alla de uppgifter vi fått fram från 
intervjuerna endast att användas till detta examensarbete. 
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4. Resultat 
 
I resultatet presenterar vi en sammanställning av det vi fått fram i våra intervjuer. Vi 
har efter transkriberingen analyserat de intervjuer vi gjort för att få fram hur lärarna 
säger sig uppfatta fenomenet eget arbete. Vi har också jämfört intervjuerna för att se 
om det finns likheter och skillnader i de olika lärarnas svar. 
 

4.1. Resultatpresentation 

4.1.1. Definitioner av eget arbete 

 
Alla lärare som var med i undersökningen definierar eget arbete som ett enskilt 
arbete. De ser eget arbete som en stund där eleverna sitter ensamma och arbetar med 
sina uppgifter som skiljer sig från de andras. Hälften av respondenterna belyser även 
att eget arbete är individualiserat och anpassat efter elevens behov och 
förutsättningar. En av lärarna berättar att ”eget arbete ska vara olika arbete för varje 
elev som gör att man blir bättre. Att dom lär sig mer från där dom är just nu i sin 
utveckling” (Malin). En annan lärare säger att ”eget arbete tänker jag är att eleverna 
själva jobbar med någonting efter sin egna förmåga, det betyder inte att alla gör 
samma sak” (Veronica). 
 
Två av lärarna skiljer sig från de övriga i definitionen av eget arbete. De anser att eget 
arbete är när eleverna är färdiga med sina huvuduppgifter och arbetar vidare med 
något extra. En av dessa lärare uttrycker att hon ofta använder eget arbete på följande 
vis: ”Jag använder det så att när man är klar med sina uppgifter, huvuduppgifter, så 
börjar man med något extra” (Kristin). 
 

4.1.2. Planering, genomförande och utvärdering enligt lärarna 

4.1.2.1. Planering 

 
I de flesta av intervjuerna vi gjort (80%) svarar lärarna att det är de som planerar 
elevernas eget arbete. Antingen själva eller tillsammans med en kollega planeras vilka 
uppgifter som ska ingå eller vad eleverna kan arbeta med. Susanne säger att ”det har 
jag väl gjort tillsammans med min andra kollega som också har en etta, då har vi 
tillsammans diskuterat lite grann vad det är i så fall vi vill att dom ska träna mera på 
eller ha som eget arbete.” 
 
Eget arbete kan sedan delas in i antingen arbetsscheman (80%) eller någon form av 
extrauppgift (20%). Lärarna påpekar att även om det är de som väljer uppgifter som 
ska ingå så får eleverna välja i vilken ordning och hur lång tid de tar på sig. En av 
lärarna säger att hon gör en screening för att få reda på vilken nivå eleven ligger och 
anpassar därefter planeringen utifrån varje elev. Hon säger att ”direkt när jag tar 
emot dom i år ett så gör jag ju en screening och ser litegrann vad dom ligger på för 
nivå och så försöker jag redan från början att individualisera” (Cecilia). 
 
Att det finns mål och kursplaner att planera utifrån är det endast ett fåtal lärare 
(20%) som tar upp, ”jag vet ju vad målen är. Vad målen i svenska är. Sen utgår jag 
ifrån vad eleverna behöver jobba med” (Malin).  
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En lärare samplanerar tillsammans med sina elever om vad som ska ingå i nästa 
arbetsschema. Då sitter läraren tillsammans med en elev åt gången och går igenom 
föregående arbetsschema och tillsammans bestämmer de hur många och vilka saker 
som ska finnas med. Ibland bestämmer läraren att någon uppgift ska vara med då 
eleven behöver träna på detta och eleven får därefter bestämma de resterande 
uppgifterna. 

4.1.2.2. Genomförande 

 
Resultatet av intervjuerna visar att eget arbete främst förekommer i svenskämnet 
(100%), men även till viss del inom matematiken (30%). Rut förklarar att ”vi har 
något som kallas blomtimme där eleverna får välja lite fritt om de vill jobba med 
matte eller svenska.” 
 
Flertalet av respondenterna (60%) säger sig arbeta med arbetsscheman i svenska där 
eleverna har ett antal uppgifter att välja mellan. De olika uppgifterna kan till exempel 
vara att läsa, skriva eller spela ordspel. Utifrån dessa uppgifter får eleverna välja i 
vilken ordning och takt dessa utförs. En lärare berättar att ”det vi har eget arbete i nu 
är svenska arbetsscheman egentligen. Och då har dom ju såna här protokoll som 
sitter i bänkarna och då får dom jobba och kryssa för. Ja, och sen får dom jobba i den 
ordningen dom vill och till viss del i den takten dom vill” (Veronica). 
 
I vissa fall (30%) är arbetsschemat anpassat efter varje elev och den nivå eleven 
befinner sig på. Det kan exempelvis vara skillnader mellan antalet uppgifter som 
finns i arbetsschemat eller antalet sidor och meningar en elev ska skriva eller läsa. 
En av lärarna säger: ”Det kan se väldigt olika ut, en del elever klarar av att ha många 
saker på sitt schema. En del kanske bara kan ha tre saker” (Malin). 
 
Eget arbete kan enligt några av lärarna (20%) också vara extrauppgifter som eleverna 
gör då de är klara med huvuduppgifterna, i både svenska och matte. Dessa 
extrauppgifter kan vara i form av stenciler eller att eleverna har en extrabok som de 
arbetar i. En av lärarna påpekar dock att det kan vara orättvist mot de elever som 
arbetar långsamt då de oftast eller aldrig får arbeta med eget arbete.  
 
En lärare säger också att eget arbete kan vara ett projektarbete eller egen forskning 
där eleverna får söka efter fakta. Jessica säger ”Men sen kan jag tänka att eget arbete 
kan ju också va som ett projektarbete när man ska jobba med ett stort ämnesområde 
och dom får välja själva inom det ämnesområdet”. 
 
Enligt en av lärarna blir hennes uppgift att finnas till hands för alla elever och att hon 
kan lägga lite extra tid på de elever som behöver hjälp. Hon säger ”Jag försöker finnas 
tillhands och går runt och stämmer av så att allt funkar, om det är något som de 
behöver hjälp med eller om det är något som de funderar över” (Jessica). En annan 
lärare har gjort sina elever medvetna om att under tiden de väntar på hjälp kan de ta 
upp någon annan uppgift att arbeta med tills det att läraren har tid att hjälpa till. 

4.1.2.3. Utvärdering 

 
Det vanligaste svaret (40%) vi fick i vår undersökning om hur utvärderingen går till 
vid eget arbete var att det är lärarna som utvärderar elevernas jobb. Det kan 
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tillexempel ske genom insamlande av elevernas material eller att de går runt och 
tittar när eleverna arbetar. Kristin pratar om utvädring: ”Alltså, jag utvärderar det 
mer för mig själv och inte direkt med barnen /…/ Utan det är mer som fortgår i mitt 
huvud, liksom att man tänker att det där kan man lägga till i eget arbete och det där 
var inte så bra”.  
 
Vidare är det ett antal av respondenterna (30%) som gör sin utvärdering tillsammans 
med eleverna genom att samtala och tillsammans med eleven gå igenom arbetet som 
gjorts. Några av dessa lärare brukar även låta eleverna utvärdera på egen hand. Det 
sker skriftligt där eleverna får skriva och berätta om vad de har lärt sig och vad de kan 
tänka på till nästa gång. En av lärarna talar om utvärdering på följande sätt: ”Det gör 
vi tillsammans eller att eleverna får skriva och sedan går vi igenom ett stort 
arbetsområde tillsammans” (Majken). 
 
Ett lika stort antal lärare som utvärderar med eleverna (30%) utvärderar inte alls 
eller vet inte hur de går tillväga. Dessutom anser en respondent att det utvärderas för 
lite över lag i dagens skola. ”Alltså ja, det vet jag inte, det utvärderas för lite över lag 
tycker jag. Man kör på, så gör man klart och så är det nästa grej” menar Veronica. 
 

4.1.3. Fördelar och nackdelar med eget arbete 

4.1.3.1. Fördelar 

 
Den största fördelen med eget arbete ansåg de flesta respondenter (60%) vara att 
eleverna får lära sig att ta eget ansvar. Eleverna får träna på att arbeta självständigt 
vilket lärarna ser som en fördel inför framtiden. Eleverna får även känna sig mer fria 
och får vara mer delaktiga i sitt lärande då de får vara med och bestämma. En av 
respondenterna säger att ”det som är bra är väl att eleverna får lära sig att ta eget 
ansvar och det lär sig arbeta självständigt, för det kan ju vara svårt ibland” (Susanne). 
 
En ytterligare fördel med eget arbete är enligt de flesta av respondenterna (60%) att 
eleverna blir motiverade då de får jobba med eget arbete. Några (30%) menar att 
eleverna blir tillfredställda av att få kryssa för uppgifter i arbetsschemat. Pia menar 
att ”dom tycker det är jättekul för dom får kryssa sina rutor och jag tror dom får 
känslan av att det är dom själva som bestämmer lite över vad dom ska göra”. Andra 
(30%) säger att eleverna blir motiverade då de är delaktiga och får vara med och 
bestämma vilka uppgifter som ska utföras. En av lärarna säger även att eleverna blir 
motiverade då de vet att det som görs är meningsfullt och att de gör det för sin egen 
skull. 
 
Då eleverna får vara delaktiga i sitt lärande blir de också medvetna om sitt eget 
lärande, menar en lärare. De får känna att de klarar av saker själva, att de kan och vill 
lära sig. Rut lyfter fram: ”Att dom blir medvetna om sitt eget lärande är en 
framgångsgrej tycker jag, för man måste ju faktiskt tänka efter vad behöver jag lära 
mig”. 
 
En annan fördel med eget arbete är enligt några respondenter (20%) att det går att 
individanpassa. Eleverna får göra sådant som de behöver träna på och på den nivå 
och i den takt de är i behov av. De menar att eleverna inte ska behöva sitta och träna 
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på sådant som de redan har kunskap om. En respondent påpekar också att det blir 
mer tid över för lärarna att gå runt och hjälpa de elever som behöver mer stöd. 
 
Sammanfattning av fördelar 
De fördelar med eget arbete som framkommer i resultatet är:  

• att eleverna lära sig ta eget ansvar,  
• att de blir delaktiga i sitt lärande,  
• att eleverna blir motiverade  
• att det går att individanpassa. 

4.1.3.2. Nackdelar 

 
Alla respondenter i vår undersökning kunde se vissa nackdelar i arbetet med 
elevernas eget arbete. Det kunde exempelvis handla om att eleverna som går i år ett 
och två är alldeles för små för att klara av det stora ansvaret som följer med det egna 
arbetet, enligt tre av lärarna. En av lärarna belyser även att eget arbete kan bli lite 
flummigt om läraren inte är med och styr valet av uppgifter i arbetsschemat. Det 
finns då risk att eleverna bara gör det som de tycker är roligt och inte det som de 
behöver träna på. ”Men styr man dom inte alls tror jag att det blir flummigt /.../ Då 
kan det sluta med att dom göra samma sak i tre månader” säger Pia. 
 
Några av respondenterna (40%) påpekar också att det är svårt för läraren att ha koll 
på alla elever vilket kan leda till att vissa bara sitter och gör ingenting. En av lärana 
yttrar sig såhär: ”Nackdelar kan väl vara om man släpper iväg dom för att jobba fritt 
och så finns det dom som inte får någonting gjort” (Jessica) 
 
Det egna arbetet kan också leda till att eleverna gör uppgifterna för snabbt bara för 
att bli klar så fort som möjligt, vilket kan leda till att eleverna inte lär sig och att 
arbetet inte blir ordentligt gjort menar en av lärarna.  
 
En nackdel med eget arbete, säger Cecilia, kan vara att elevernas motivation kan 
påverkas av till exempel trötthet. ”Dom är ju väldigt arbetssugna, men ibland kan 
dom ha en liten dipp, att dom är lite trötta och så, men det är ju inget konstigt. Det 
har vi ju alla” (Cecilia). Om eleverna inte är motiverade till att jobba med eget arbete 
belyser två andra lärare att dessa elever behöver uppmuntras lite. Anna-Karin säger 
”jag kan väl peppa dom och sådär, men dom måste ju vilja själva för att det ska 
funka”.  
 
Ett fåtal av respondenterna (30%) anser att det kan vara svårt att hinna med alla 
elever vid individuella arbeten. De anser att tiden inte räcker till då alla elever gör 
olika saker och att läraren skulle behöva vara på flera ställen samtidigt. Cecicilia 
uttrycker sig på följande vis: ”Jag menar om man hela tiden skulle möta alla elever 
individuellt då får alltid några stå tillbaka för man hinner inte med som lärare.” 
 
Hälften av respondenterna ser en nackdel med eget arbete då det kan ta upp mycket 
av den tid som de skulle kunna användas till att arbeta gemensamt i helklass eller i 
grupp. De menar att den gemensamma tiden eleverna har i klassrummet ger 
utrymme för samtal och reflektion, vilket läraren anser vara en viktig del för att 
eleverna ska kunna utvecklas. 
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Sammanfattning av nackdelar 
De nackdelar med eget arbete som framkommer i resultatet är:  

• att eleverna är för små för små för att ta eget ansvar,  
• att eleven gör det som är roligt istället för det dem behöver träna på,  
• att det är svårt att hålla koll på alla elever,  
• att uppgifterna görs för snabbt,  
• att motivationen påverkas av olika saker,  
• att det är svårt att hinna med alla elever  
• att det tar upp tid från det gemensamma arbetet 

 

4.1.4. Några lärares åsikter om eget arbete 

 
Mycket positiva 
Ett fåtal av respondenterna (30%) i studien är mycket positivt inställda till eget 
arbete i grundskolans tidigare år. De anser att det är lättare att anpassa efter elevens 
nivå och vad just den eleven behöver träna på. ”Jag tycker det är bra om man kan 
anpassa arbetet efter eleverna” (Susanne). 
 
 Då alla elever arbetar olika snabbt tycker lärarna (30%) att eget arbete är lättare att 
anpassa till den enskilde individen och den tid denne behöver på sig för att 
genomföra en uppgift. En av lärarna nämner att ”vissa behöver mer tid och då måste 
de ju få mer tid. De som då är klara måste ju ha något annat att göra” (Kristin). 
I eget arbete får eleverna enligt dessa lärare också träna på att ta eget ansvar för sitt 
lärande. 
 
Delvis positiva 
I undersökningen kunde vi se att fyra av respondenterna var delvis positiva till eget 
arbete. De ansåg att eget arbete är ett bra arbetssätt, men att det måste kombineras 
med annan undervisning där arbetet sker gemensamt vilket bland annat lyfts fram av 
Rut. ”Sen går det ju inte att bara ha eget arbete, vi försöker göra mycket 
gemensamma genomgångar”. 
 
I eget arbete får eleverna enligt lärarna (40%) träna på att ta eget ansvar och två av 
dessa säger att i det gemensamma arbetet får eleverna möjligheten att samtala och 
reflektera till sammans med andra. Dessa två delar anser lärarna vara viktiga i 
elevernas utveckling och lärande. Det kan dock vara svårt, menar en lärare, att finna 
en balans så att dessa delar bildar en helhet som tillfredställer elevernas fortsatta 
utveckling. Cecilia är en av dem som tror på att variation är viktigt i skolan 
undervisning. Hon säger ”jag tror att det är den här variationen mellan eget arbete 
och tillsammansarbete som gör att man växer och lär sig.” 
 
Negativa 
Undersökningen visar även på att lika många är helt positiva som negativa till eget 
arbete, det vill säga 30%. De som är negativt inställda till eget arbete anser att det har 
tagit för stor del av undervisningen i skolan och en följd av detta är att den 
gemensamma undervisningen har fått för lite plats. Respondenterna påpekar 
dessutom att det är svårt att ha eget arbete när eleverna går i år ett och två eftersom 
ansvaret som läggs på eleven blir för stort. Majken uttalar sig kring detta: ”Jag tycker 
att när dom går i ettan och tvåan är dom lite för små för att ha mycket eget arbete.” 
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Kunskapen som eleverna får i eget arbetet anser en lärare vara tyst kunskap, där de 
inte får chansen att reflektera sina tankar och funderingar med andra. ”Att det blir så 
tyst kunskap på någonting, till exempel i matematik så är det jätteviktigt och att man 
ska kunna diskutera jättemycket, prata, höra andras tankar och funderingar. Då ska 
man ju inte bara sitta och räkna sida up och sida ner i boken” (Anna-Karin). 
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5. Resultatanalys och diskussion 
 
I följande avsnitt kommer först en metoddiskussion där vi diskuterar vårt 
tillvägagångssätt inför och under datainsamlingen. Därefter kommer vi att analysera 
den datainsamling vi har fått in och jämföra likheter och skillnader med svaren från 
respondenterna och vad som står i den tidigare forskningen om eget arbete. Vi 
kommer även att diskutera för- och nackdelar med eget arbete samt problematisera 
arbetssättet eget arbete. 
 

5.1. Metoddiskussion 

 
Vi började vår studie med att ta reda på hur de pedagogiska diskussionerna kring 
arbete ser ut. Detta gjorde vi för att få en tydligare bild av vad eget arbete kan vara 
och hur det kan se ut i praktiken. Vi valde även att titta i den tidigare forskningen för 
att vi ansåg oss behöva mer kunskap om ämnet för att kunna förstå och ställa 
utvecklande frågor i intervjuerna.  
 
Från början hade vi tänkt att använda oss av både intervjuer och observationer. Vi 
ansåg att vi vid användning av dessa två metoder skulle kunna få fram både vad 
lärare anser och se hur de arbetar med eget arbete i praktiken. Denscombe (2009) 
belyser att en metodkombination kan vara bra för att få ett bredare perspektiv av det 
som undersöks, i vårt fall fenomenet eget arbete. Efter att ha diskuterat fram och 
tillbaka valde vi istället att enbart använda oss av intervjuer då vi ansåg att tiden vi 
hade till vårt förfogande var för knapp för att kunna göra observationer med god 
kvalitet. Eftersom vårt syfte var att få fram lärares tankar, uppfattningar och åsikter 
kring eget arbete ansåg vi att intervjuer passade bäst.  
 
Vi ser mest fördelar med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod då det ger 
detaljerade svar. Vi som intervjuare får även möjligheten att se respondentens uttryck 
och kroppsspråk vilket gör att denna persons sinnesstämning kan tas in beräkningen 
av analysen. Denna typ av intervjuer ger också som tidigare nämnts en öppning för 
följdfrågor, detta kan leda till att respondenten kan utveckla sina svar. En svaghet vi 
har stött på i samband med intervjuer är att det kan vara svårt att få tag på utbildade 
lärare som kan avsätta tid för en intervju. Under några av intervjuerna blev vi också 
tyvärr störda av andra personer som kom in i rummet där intervjun pågick. Det är en 
nackdel då respondenten kan tappa bort sig och glömma bort vad denne pratade om. 
När detta hände valde vi att ställa frågan på nytt. Detta har gjort att vi till nästa gång 
ser till att få en plats där risken för störande moment är mindre. 
 
Vi anser att vi valde rätt metod då vi fick möjlighet att gå djupare in i ämnet och få 
fram en bild av hur lärare ser på fenomenet eget arbete. Det här hade vi inte kunnat 
få fram genom att använda oss av enkäter eller observationer. I en 
enkätundersökning skriver Denscombe (2009) att forskaren kan ta del av ett större 
antal respondenters svar, men att dessa ofta blir relativt kortfattade. I vår 
undersökning ville vi ha utförliga svar och en möjlighet att ställa följdfrågor vilket 
inte hade kunnat göras i en enkätstudie. Observationer hade inte heller kunnat uppnå 
vårt syfte med arbetet, då det i en observation visar vad människor gör och inte vad 
de tänker menar Denscombe (2009).  
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5.2. Resultatanalys och resultatdiskussion 

 
I denna resultatanalys och resultatdiskussion kommer definitionen av eget arbete 
först. Under definitionen behandlas såväl vad forskare skrivit, vad lärarna säger och 
vad vi som skribenter har för tankar. Därefter följer tre rubriker som handlar om 
planering, genomförande och utvärdering. Som avslutning på denna del följer en 
problematisering av fördelar och nackdelar med eget arbete. 
 

5.2.1. Definition 

 
Definitionen av eget arbete är vag och har olika betydelse beroende på vem du frågar 
och i vilket sammanhang. I mycket av den forskning vi behandlat i detta 
examensarbete, bland annat Lindkvist (2003), Österlind (2005) och Vinterek (2006), 
så är definitionen av eget arbete när eleverna själva planerar, utför och utvärderar sitt 
arbete. De får enligt forskarna lägga upp sitt eget schema där de bestämmer när och 
hur de vill genomföra vad och i vilket ämne. Vissa av forskarna, där i bland Vinterek 
(2006), Arnkvist (2010) och Denscombe (1985; enl. Lindkvist, 2003), menar att eget 
arbete också kan vara då läraren bestämmer uppgifter och eleverna får bestämma när 
och i vilken ordning de vill göra uppgifterna. Det vi har sett varit vanligast bland de 
lärare som vi har intervjuat är att det är läraren som väljer uppgifter och att 
uppgifterna oftast är individanpassade. Eleverna får i sin tur välja när de vill göra en 
uppgift och hur lång tid de tar på sig. Ett fåtal av respondenterna anser också att eget 
arbete kan vara olika sorters extrauppgifter. Frågan är då om den definition som 
forskare lyfter fram som eget arbete där det är eleverna som planerar, genomför och 
utvärderar verkligen är den som används i skolorna? Vi tror snarare att det är en 
tolkningsfråga då vi i våra intervjuer sett att det finns många skilda uppfattningar om 
vad eget arbete egentligen innebär. Det intressanta är hur det ser ut i resten av 
Sveriges skolor. Det vi kan tänka oss är att definitionen av eget arbete tolkas olika 
även där. Vi tror att då det inte finns någon tydlig koppling mellan en inlärningsteori 
och eget arbete i forskningen, gör det att definitionen av eget arbete blir svårare att 
tolka för de lärare som använder det i sin undervisning. 
 

5.2.2. Planering 

 
I resultatet har det framkommit bland våra respondenter att endast ett fåtal säger sig 
planera utifrån kursplaner och mål. Detta är en risk som även visar sig i forskningen 
(Colnerud & Granström, 2000). Det kan tänkas att fokus läggs mer på att eleven ska 
lära sig att ta eget ansvar än på målen. Vi tror att det kan vara lättare för läraren att 
planera utifrån målen vid gemensam undervisning eftersom det endast krävs en 
planering. Vid eget arbete måste man se till varje enskild individ och planera därefter 
vilket är tidskrävande samt att läraren måste känna sina elever väl. 
 
När det gäller eget arbete enligt forskningen så ska eleverna planera, utföra och 
utvärdera själva. Att eleverna planerar helt på egen hand är något som har 
framkommit som icke existerande i vårt resultat. Vad skulle resultatet bli om eleverna 
planerade själva? En av lärarna säger att det inte skulle fungera då eleverna skulle 
välja det som de tycker är kul och inte det som de behöver göra. Andra lärare säger att 
eleverna är för små för att ta det ansvar som följer med planeringen av eget arbete.  
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Det verkar som att lärarna inte har en tro på elevens kompetens att klara av att 
planera för sitt eget lärande, vilket vi anser kan hämma elevernas eget ansvar. Om de 
inte får öva på att planera när de är små finns risken att de inte klarar av det när de 
blir äldre. Vi menar inte att eleverna ska ta över hela planeringen, men att de i tidig 
ålder får börja träna på att ta eget ansvar och att det ökar med tiden. 
 

5.2.3. Genomförande 

 
Det vi har upptäckt i vårt resultat är att eget arbete nästan enbart används i svenska. 
Vi tolkar utifrån vårt resultat att eget arbete i skolan är mer som ett arbetssätt i 
svenska än en arbetsmetod som genomsyrar hela undervisningen. En som är kritisk 
mot eget arbete är utbildningsminister Jan Björklund (dn.se). Som vi har tolkat 
Björklund menar han att eget arbete genomsyrar större delen av undervisningen och 
inte enbart i svenska som vi har sett i vårt resultat. Om resultatet som vi har fått fram 
överrensstämmer med hur det ser ut i flera skolor runt om i Sverige undrar vi om det 
verkligen är arbetssättet eget arbetet Björklund är kritisk mot eller om det är hela 
skolans undervisning? Eftersom vårt reslutat inte stämmer överrens med hur 
Björklund ser på eget arbete kan vi se en problematik med den kritik som han riktar 
mot eget arbete.  
 
Då eleverna genomför eget arbete blir lärarens uppgift att finnas tillhands och hjälpa 
de elever som behöver det, säger en av lärarna i studien. Att lärarens roll vid eget 
arbete blir att vara handledare är också något som tas upp i litteraturen (Linkvist, 
2003; Österlind, 2005). Vi kan se svårigheter med att en lärare ska handleda alla 
elever samtidigt. Det är inte en självklarhet att det endast är en eller två elever som 
behöver hjälp på samma gång. Risken finns att ett tiotal elever behöver hjälp vid 
samma tillfälle. Några av lärarna belyser detta faktum, de säger att det är svårt att 
hinna med alla eleverna och att tiden inte räcker till. I väntan på att få hjälp av 
läraren menar Österlind (1998) att eleverna vid eget arbete kan ta upp någon annan 
uppgift att arbeta med. Det här har vi även fått fram i en av de intervjuer vi gjort. Hur 
andra lärare går till väga framgår inte i intervjuerna, dock vet vi av erfarenheter att 
det vid många tillfällen vid eget arbete bara blir så att eleverna sitter och inte gör 
någonting i väntan på hjälp. Detta för att läraren inte kan vara på flera ställen 
samtidigt. Eget arbete är inte alltid självgående och kan vid vissa tillfällen vara 
mindre effektivt då eleverna bara sitter. Vi tror att detta kan vara en av orsakerna till 
att Sveriges resultat sjunker i PISAs undersökningar. Om eleverna bara sitter kan de 
heller inte lära sig någonting. 
 
I vårt resultat kunde vi se att många av de lärare vi intervjuade förespråkade att 
undervisningen bör varieras mellan enskilt och gemensamt arbete för att ge största 
möjliga kunskapsutveckling hos eleverna. De anser att man inte enbart kan jobba 
med eget arbete och inte heller bara med helklassundervisning. Samtalet och 
samspelet är för många av dessa lärare en viktig del i undervisningssammanhang och 
detta kan inte genomföras i eget arbete. De menar dock att eget arbete är bra då 
eleverna får chansen att lära sig ta eget ansvar, men de betonar upprepade gånger att 
det inte bara får vara eget arbete i skolan. Att det är viktigt att variera mellan eget 
arbete och gemensamt arbete framkommer även i litteraturen. Arnqvist (2010) 
menar att det är innehållet som ska styra vilket arbetssätt som är mest lämpligt att 
använda vid olika tillfällen och att det därför behövs ett varierat arbetssätt i skolan. Vi 
anser att det måste finnas möjligheter till att variera undervisningen så att eleverna 
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får träna på att ta eget ansvar och får träna på det de behöver samt att de i den 
gemensamma undervisningen får lära sig att se andras perspektiv genom samtal och 
reflektioner. 
 

5.2.4. Utvärdering 

 
Utvärdering handlar om att läraren eller eleven bedömer det arbete som eleverna 
gjort i klassrummet. Vad som har gått bra och vad eleven behöver träna på mer. I 
våra intervjuer kunde vi se att ett flertal av lärarna knappt utvärderade elevernas eget 
arbete. Vi anser det besynnerligt att flera av lärarna är så positiva till eget arbete när 
några av dem inte ens utvärderar elevernas eget arbete. Då lärarna knappt utvärderar 
måste det vara svårt att veta var eleverna ligger kunskapsmässigt och vilka behov de 
har. För att individualiseringen i eget arbete ska bli ett lyckat arbetssätt menar Skarre 
Aasebø & Melhuus (2007) att det krävs att läraren vet var eleverna ligger i sin 
utveckling och vad eleven har för behov. Några andra lärare säger sig utvärdera 
genom att samla in elevernas material eller gå runt och titta. Det här anser inte vi 
vara utvärdering om de inte gör något mer med materialet än att titta på det. För att 
det i våra ögon ska vara utvärdering krävs uppföljning av det eleverna arbetat med 
samt en analys av hur man kan arbeta vidare. Enligt Österlind (1998) är det av 
betydelse att läraren kontrollerar elevernas arbete för att få en uppfattning om vilken 
nivå eleverna ligger på kunskapsmässigt.  
 

5.2.5. Fördelar 

 
Elevers eget ansvar och medinflytande är delar som framhålls i Lpo94 och som ska 
vara en del av skolans undervisning. Det står skrivet i Lpo94 att eleverna kan få 
förmågan att ta ansvar och utöva inflytande genom att medverka i planering och 
utvärdering. Att eget arbetet medför att eleverna övar på att ta eget ansvar är något 
som alla lärare påpekar. De flesta respondenterna anser att detta är en positiv aspekt, 
då eleverna får lära sig arbeta självständigt. Då eleverna får vara delaktiga och ta eget 
ansvar menar en lärare att de samtidigt blir metakognitiva, det vill säga att de blir 
medvetna om sitt eget lärande då de måste tänka efter vad det är de behöver lära sig. 
Denna metakognitiva förmåga är något som även Denscombe (1985; enl. Lindkvist, 
2003) kopplar ihop med eget arbete. Han menar att eleverna i eget arbete är 
delaktiga i sin egen kunskapsprocess eftersom eleverna har ansvar för sitt eget 
lärande. För att eleverna ska bli medvetna om det egna lärandet tror vi att de måste få 
chansen att inte bara utföra utan även planera och utvärdera sitt eget arbete.  
 
En annan fördel som några lärare har lyft fram vid eget arbete är att eleverna blir 
motiverade av att jobba med eget arbete. Lärarna anser att eleverna tycker det är 
roligt att kryssa för sina arbetsscheman. Det vi har sett i skolorna då eleverna jobbar 
med exempelvis arbetsscheman är att det ibland blir en avverkningsprocess där 
eleverna jobbar för att bli klara med en uppgift snarare än en inlärningsprocess där 
eleverna arbetar för att uppnå ny kunskap. Motivationen bör vara att eleverna tycker 
det är lusfyllt att lära sig och inte att det är roligt att kryssa i ett protokoll. 
 
Att det blir lättare att individualisera och anpassa undervisningen efter eleven vid 
eget arbete är något som flera av lärarna belyser som en fördel. Däremot framgår det 
inte i majoriteten av intervjuerna hur lärarna gör för att veta vilken nivå eleverna 
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ligger på eller hur lång tid de behöver för att utföra en uppgift. Vi anser att det i eget 
arbete är lättare att individualisera, men att det krävs mycket arbete från lärarens 
sida eftersom läraren hela tiden måste ha koll på vart eleverna ligger 
kunskapsmässigt. Individualisering ser vi och några av de lärare vi intervjuat som ett 
tillfälle för en elev att träna på just det den eleven behöver, vilket är en fördel då alla 
elever inte behöver träna på samma saker. 
 

5.2.6. Nackdelar 

 
Motivation kan ses som en fördel, men även som en nackdel i samband med eget 
arbete. Det är enligt ett fåtal av lärarna inte alltid eleverna är motiverade till att jobba 
med eget arbete. En av lärarna säger att bristen på motivation vid eget arbete kan 
bero på flera olika saker, som exempelvis trötthet. Att elevernas motivation och 
ansvar påverkas av saker i elevens vardag kan även ses i forskningen (Söderström, 
2006; enl. Arnqvist, 2010). Vi kan tänka oss att denna problematik kring motivation 
även finns vid gemensamt arbete och inte enbart vid eget arbete. Om en elev är trött 
påverkar det eleven oavsett om denne arbetar enskilt eller tillsammans med andra. 
 
Att det egna arbetet tar upp tid från den gemensamma undervisningen är något som 
hälften av lärarna tog upp som en nackdel. De menade på att tiden för samtal och 
reflektion minskar och att det är ett problem då de anser att eleverna lär sig och 
utvecklas genom dessa arbetssätt. Samtalet och samskapandet kan enligt Lindkvist 
(2003) komma i skymundan och få mindre plats i skolan när eleverna jobbar enskilt 
med eget arbete. Av det vi sett och hört när vi själva har varit ute i skolorna är att det 
är problematiskt att få alla elever att bli inkluderade i gemensam undervisning. Det är 
inte alltid som alla elever får uttrycka sig samt att det kan vara svårt att få eleverna att 
lyssna på varandra. Här är det viktigt att arbeta med klimatet i gruppen för att få en 
bra stämning där alla vågar ta plats och säga vad de tycker. Det verkar utifrån vårt 
resultat vara svårt för lärarna att hitta den rätta balansen mellan eget arbete och 
gemensam undervisning, vilket en lärare också påpekar.  
 

5.3. Slutsatser 

 
Något som framgått under studiens gång är att definitionen av eget arbete och hur 
det används i skolorna varierar mellan forskare och pedagoger. Tolkningen skiljer sig 
också mellan de olika lärarna vi har intervjuat.  
 
När det gäller planering av eget arbete har vi utifrån vårt resultat tolkat det som att 
målen ibland glöms bort.  
 
Genom de intervjusvar vi har fått har vi uppfattat eget arbete som ett arbetssätt i 
svenska snarare än en metod som ska genomsyra hela skolans undervisning.  
 
Det har utifrån vår studie framkommit att utvädringen av elevernas eget arbete inte 
haft någon större plats varken i tidigare forskning eller hos de lärare vi intervjuat. 
 
Ett varierat arbetssätt, där båda eget arbete och gemensam undervisning ingår, är det 
bästa för eleven vilket både vi och de lärare vi intervjuat anser. Då eleverna får 
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samtalet och samspelet i en kombination med att varje elev enskilt får träna på det 
som den behöver får de fler möjligheter till lärande och utveckling.  
 

5.4. Nya forskningsfrågor 

 
Något som vi upptäckt både genom att läsa litteraturen och intervjua lärare som 
arbetar i skolorna är att utvärderingen vid eget arbete kunde bli bättre. I den tidigare 
forskningen nämns knappt utvärdering alls i samband med eget arbete. Att flera av 
lärarna knappt utvärderar sitt och elevernas arbete vid eget arbete är något vi märkte 
under de intervjuer vi genomförde samt vid analysen av det material vi fått in. Så när 
det kommer till elevers eget arbete anser vi att en ny forskningsfråga skulle kunna 
vara hur lärare gör och hur de bör utvärdera sin egen och elevernas insatser i eget 
arbete. 
 

5.5. Pedagogisk relevans 

 
Då eget arbete är ett sådant diskuterat ämne i samhället idag har det stor relevans att 
studera. Eleverna i dagens skola är vår framtid. Det är därför viktigt att de får en bra 
utbildning som är välorganiserad och tillgodoser varje elevs enskilda behov. Det 
intressanta är om eget arbete tillgodoser dessa behov eller om det är så att lärarens 
medverkan ska vara större i elevernas lärande. Frågan är också om eleverna får ta allt 
för mycket ansvar för sitt eget lärande och om alla elever är mogna för det ansvaret? 
 
Under arbetets gång har vi fått en större förståelse för eget arbete och har också 
problematiserat våra nyvunna kunskaper. Det har väckt många frågor och 
funderingar hos oss som skulle vara intressanta att undersöka vidare i ett senare 
skede. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

1. Hur definierar du ”eget arbete”?  Vad anser du om ”eget arbete”? 
2. Hur planerar du för elevernas ”eget arbete”? 
3. Hur utför du ”eget arbete”? 
4. Hur motiverar du eleverna till att aktivt jobba med ”eget arbete”? 
5. Hur utvärderar du elevernas ”eget arbete”? 
6. Vad ser du för fördelar och nackdelar med ”eget arbete”? 
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Bilaga 2 

En studie om eget arbete i skolans tidigare år. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Mälardalens högskola som studerar sista terminen på 
lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling. Vi har nu startat med 
vårt examensarbete som kommer att handla om ”eget arbete” i skolans tidigare år. Vi 
tar del av tidigare forskning om eget arbete och gör en egen undersökning om lärares 
uppfattningar av eget arbete. 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur några lärare definierar eget arbete, 
planerar genomför och utvärderar eget arbete samt också hur de ser på dess fördelar 
och nackdelar. Anledning att vi valt just detta ämne är att vi själva anser att eget 
arbete är ett intressant arbetssätt då alla elever är olika och alla har olika 
förutsättningar. Eget arbete har fått ta emot en hel del kritik den senaste tiden vilket 
gör det intressant att undersöka. 
 
Undersökningen kommer att innehålla intervjuer med utbildade lärare som arbetar i 
skolans tidigare år och Du är en av dem. Intervjun beräknas ta cirka 30-40 minuter 
och kommer att bandas för att vi lättare ska kunna studera svaren till vår 
undersökning. 
 
Deltagandet av intervjun är frivillig och Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande. Resultaten av denna studie kommer enbart att användas i denna studie 
och Du kommer att vara anonym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien får du gärna ringa på 
nummer 072-017 52 01 (Maria) eller 070-321 85 85 (Jenny). Ni kan även nå oss på 
våra mejladresser mpn08002@student.mdh.se ,  jwg08001@student.mdh.se  eller  
johanna.lundquist@mdh.se   
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