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Sammanfattning 
Mitt examensarbete handlar om den, i skolan, vanligt förekommande metoden eget arbete. 

Metoden bygger på att eleverna arbetar utefter någon form av planeringsbok där de har en 

tidsbestämd eller icke tidsbestämd planering som de ska följa. Antalet arbetspass i veckan med 

eget arbete, skiljer sig från skola till skola, men handlar vanligtvis om minst fem arbetspass. Mitt 

syfte med uppsatsen var att få en uppfattning om varför lärare arbetar med eget arbete som metod 

och om det fanns några särskilda mål att uppnå den. Jag fann det också intressant att se om det 

fanns några tydliga skillnader mellan olika lärares tankegång, detta jämfört med hur länge de 

arbetat med metoden. Min studie baserades på fyra intervjuer med lärare som alla arbetar med 

barn i lägre åldrarna (F-5). Resultatet visade att lärarna börjat använda metoden för att den redan 

fanns inarbetad på skolan. Vidare menade lärarna att metoden motsvarade kravet på 

individualisering i läroplanen (Lpo94). Metodens svaghet, att tillfällena för lärande i grupp blev 

färre med eget arbete understryktes. Vidare diskuteras andra aspekter exempelvis metodens 

disciplinerande effekt och det begränsade elevinflytandet 
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1 Inledning  
Med bestämda steg är jag nu på väg uppför trappan till trampolinen. Trampolinen från vilken jag 

inom kort ska hoppa, kasta mig ut ifrån, för att sedan landa. Landa i min roll som lärare. Denna 

målande bild beskriver det jag nu står inför efter några år av studier till lärare för åldrarna ett till 

elva. Under min studietid har jag förvärvat mig kunskap, både didaktisk, pedagogisk och 

ämnesknuten. Denna kunskap har inom mig blandats runt för att sedan komma fram just vid rätt 

tidpunkt och just i rätt sammansättning. Denna cocktail av kunskap har jag både tillägnat mig 

genom teoretiska studier innanför högskolans väggar och i hemmets lugna vrå, men även genom 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Den praktiska tillägnelsen av kunskap har gjort att det 

abstrakta till stor del fångats upp och konkretiserats. Men det praktiska, att vara ute på skolor och 

se verksamheten, har även öppnat för frågetecken, frågetecken som skulle kunna ses som skruvar 

som håller trampolinen fast. För vikten av att räta ut dessa frågetecken, skruva fast skruvarna 

ordentligt, kan vara det som avgör hur bra mitt hopp och därmed även min landning kommer att 

bli. 

 Genom mina olika VFU-placeringar har jag stött på arbetsmetoden eget arbete. 

Tillvägagångssättet har varit att eleverna, under ca fem pass i veckan, arbetat utefter en egen 

planeringsbok, där det har gått att utläsa vad eleven ska ha gjort i olika ämnen under en bestämd 

period, vanligtvis en vecka eller två. Ingrid Carlgren (2005) professor i pedagogik, menar att eget 

arbete idag finns i större eller mindre omfattning på de flesta grundskolor i landet, som ett led i 

individualiseringen av den svenska skolan. Studier gjorda i Linköping visar också att 41 % av all 

lektionstid i Svenska grundskolor lades på eget arbete, detta under 2000-talet (Hensvold, 2006). 

Sannolikheten är därmed stor att jag och andra blivande lärare kommer att ställas inför metoden. 

Men problem som kan uppstå är att man p.g.a. tidsbrist och andra faktorer börjar använda 

metoden, utan att egentligen förstå syftet och veta målet med den.  
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2  Bakgrund 

2.1 Eget arbete och läroplanen 

Själva begreppet eget arbete omnämns inte någonstans i läroplanen (Lpo94). Kerstin Bergqvist, 

professor i pedagogik, menar att den ökade individualiseringen och därmed även eget arbete kan 

ses som ett svar på intentioner i mål- och styrdokument (Bergqvist, 2007) En granskning av 

läroplanen (Lpo94) visar på krav om individualisering, men även inflytande, ansvarstagande och 

demokrati är begrepp som kan kopplas till metoden eget arbete:  
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer  
och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den  
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Sid. 5)  
 
Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Sid. 6) 

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt  
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning. (Sid. 13) 

 

Nils-Erik Nilsson (2004), lektor i svenska språket, belyser att betoningen i läroplanen (Lpo94) 

ligger på att undervisningen ska placera eleven i centrum. Han menar vidare att det är denna 

betoning som gjort att arbetet, med att låta elever ta större ansvar och självständigt lösa uppgifter, 

fått sådan genomslagskraft på skolorna.  

 Inger Hensvold, universitetslektor i pedagogik belyser i sin rapport (2006) elevaktiva 

arbetsmodeller i grundskolan. Hon menar att den senaste läroplanen (Lpo94) genomsyras av 

målstyrning istället för, som tidigare läroplaner, regelstyrning. Strävansmålen betonar hur 

eleverna bland annat ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Men 

Hensvold menar att läroplanen inte alls beskriver hur detta ska realiseras: ”Undervisningens 

organisering och uppläggning bestäms av varje enskild lärare, arbetslag och skola. Av lärarna 

krävs hög proffesionalitet, t.ex. förmåga att organisera ämnen utifrån problemorienterade och väl 

avgränsade uppgifter samt att fungera som både handledare, inspiratör och kunskapsförmedlare.” 

(s. 27). Detta understryker problemet som blivande lärare kan ställas inför och risken att enbart ta 
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över andras sätt att arbeta, utan att reflektera, borde bli större. Det som står i läroplanen (Lpo94) 

är således en av de större anledningarna till att metoden eget arbete fått genomslagskraft. Detta 

tillsammans med till exempel praktiska problem i klassrummet med stor variation vad gäller 

elevers erfarenheter och förutsättningar (Bergqvist, 2007).  
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om varför lärare arbetar med eget arbete som 

metod och om de anger några tydliga mål att uppnå med metoden. Skillnader i tankegången 

kring metoden, beroende på hur länge läraren arbetat med den är också undersökningens 

fokus. 

3.2 Frågeställningar 

• Av vilken/vilka anledningar använder sig lärare av metoden eget arbete? 

• Har lärarna några tydliga mål med metoden? 

• Finns det några svagheter med metoden? I så fall vilka? 

• Skiljer tankegången kring metoden sig åt mellan lärare som arbetat olika länge med 

metoden? 
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4 Litteraturgenomgång 
Metoden eget arbete omnämns inte i läroplanen, utan är en efterkonstruktion för att nå upp till 

målen som omnämns i den. Trots detta är metoden idag väldigt utbredd och detta har gjort att 

mer och mer forskning har riktats mot detta sätt att arbeta (Österlind, 1998). Den senaste tiden 

har även mer kritiska röster som visar på problematiken av metoden publicerats (Bergqvist, 

2007, Madsén, 2006, Vinterek, 2006, Österlind, 1998;2005). Eva Österlind, fil. dr i pedagogik 

har riktat sin forskning mot skolarbetets organisering i relation till elevers sociala bakgrund. 

Hennes forskning ligger till grund för flera publikationer utgivna av bland annat Myndigheten 

för skolutveckling (bl.a. Hensvold, 2003), och i flera böcker används Österlind som referens 

(bl.a. Nilsson, 2004). Nedan följer en litteraturgenomgång som inledningsvis behandlar eget 

arbete som begrepp och efter det följer olika aspekter i allmänhet på metoden och i synnerhet 

på problematiken och kritiken som publicerats. På grund av att Österlind ofta omnämns i 

litteratur om ämnet, bygger även denna uppsats till stor del på hennes böcker. 

4.1 Begreppet eget arbete 

Österlind (2005) inleder sin antologi med en beskrivning av metoden och begreppet eget 

arbete. Hon menar att syftet med metoden kan variera. Antingen används metoden som en 

organisatorisk lösning, för att ge eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin egen nivå och takt. 

Men vanligt är också att metoden syftar till att öka elevernas motivation och ansvarskännande 

genom att låta dem få tillfälle att utifrån eget intresse välja arbetsområde och på så vis även ge 

dem inflytande över sitt arbete. När det gäller upplägget av eget arbete menar Österlind vidare 

att läraren kan få en överblick av elevens arbete genom att de planerar och dokumenterar vad 

de gjort i en planeringsbok eller liknande. Innehållet i elevens planeringsbok är ofta avgränsat 

till vissa specifika ämnen. I grundskolan förknippas eget arbete främst med matematik, 

svenska och orienteringsämnen. Österlind ger vidare ett exempel på hur arbetet kan läggas 

upp genom att vanliga skoluppgifter varvas med inslag där eleverna fritt kan välja 

arbetsområde, dock inom vissa ramar.  

 Österlind (ibid.) beskriver vidare innebörden av eget arbete för elever och lärare. 

Metoden ställer nya förväntningar och krav på eleverna. Planering, självdisciplin och 

förmågan att kunna arbeta självständigt är centrala begrepp och idén med metoden bygger på 

ansvar och valfrihet. Lärarens arbete förändras från att innebära planering och ledning av 

lektionspass till att hjälpa eleverna att planera, samt handleda dem och följa upp resultat. 
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Vidare hävdar Österlind (2005) att eget arbete införts i samband med två förändringar 

inom skolans verksamhet. Den ena är åldersintegreringen och den andra är införandet av 

datorer i skolan. Båda faktorerna kräver att eleverna lösgörs och kan arbeta individuellt. 

Nilsson (2004) beskriver hur Carlgren ser på eget arbete. Hon menar att den tid som 

eleverna kan ägna åt en uppgift, nu individualiserats och blivit eget arbete. Även uppgifterna 

har individualiserats och att läraren ”befrias” från att vara den som driver på arbetet. Nilsson 

skriver vidare om att Carlgren menar att eget arbete möjliggör för läraren att skilja mellan 

elevers arbete och deras inlärning. Hon menar med detta att eleverna kan vara duktiga på två 

olika sätt, genom att arbeta och genom att lära sig. Men Nilsson (ibid.) citerar Carlgren där hon 

beskriver faran med detta. Hon menar att elevens planeringsbok fungerar som drivkraft för 

arbetet, men att frågan är om inte det motverkar lärandet, i alla fall om syftet är att lärande 

också skall omfatta utveckling av elevens förståelse.  

Monika Vinterek (2003) fil doktor i pedagogik, beskriver eget arbete som ett tillfälle då 

eleverna utifrån en planering väljer vad de vill arbeta med. Eleven hanterar denna planering på 

olika sätt beroende på vad som styr deras val. Antingen väljer eleven spontant utifrån vad han 

eller hon för tillfället har lust med eller så blir valet mer slumpartat. Eleven kan också välja 

utifrån vad som borde göras, men även utifrån i vilken ordning arbetet skall utföras.  

4.2 Elevers förhållningssätt till eget arbete 

 Några år innan antologin gav Österlind ut sin avhandling Disciplinering via frihet-elevers 

planering av sitt eget arbete(1998) i vilken hon behandlar begreppet eget arbete på två olika 

skolor. Under två månader intervjuade hon ett 50-tal personer varav två var lärare och resten 

elever som gick i två åldersblandade klasser, i studien kallade Åkern och Ängen. Genom 

dessa intervjuer och enkäter har hon fått lärares syn på arbetssättet, elevers förståelse och 

förhållningssätt samt det senare kopplat till en social kontext. Efter sin studie kunde Österlind 

formulera fem förhållningssätt bland eleverna: redskap och räls samt rättesnöre A, B och C. 

Eleverna som såg eget arbete som ett redskap hade en ganska avspänd inställning till den egna 

planeringsboken, då det för dem handlade om att använda den just som ett redskap som de 

hade nytta av för att kunna överblicka sitt arbete. Eleverna som såg metoden som en räls, hade 

en tendens att oroa sig och hade höga krav på sig själva att hinna med planeringen. Egentligen 

hade dessa elever problem med att arbeta på detta vis och det hände att de tog till fusk för att 

hinna med. Den tredje gruppen, rättesnöre, delade Österlind upp i tre undergrupper. Den 

första gruppen A, såg planeringen som något positivt. De uppskattade friheten, såg den som 
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ett stöd och visade gärna upp planeringsboken hemma. Den andra gruppen, kallad B, följde 

sin planeringsbok eftersom läraren förväntade sig det. De ville passa in och göra som de andra 

i klassen. Denna grupp såg Österlind som något oengagerade och ibland omedvetna om 

anledningen till att de arbetade utefter en planeringsbok. Den sista undergruppen C, var 

motståndare till planeringsboken och beskriver dem inledningsvis som ”dystra”. De såg på 

planeringsarbetet som en extra belastning. Dessa elever var även omgivna av många vuxna 

såsom lärare, speciallärare och elevassistenter och utsattes därmed för mycket kontroll och 

därför var inte fusk något alternativ för dessa elever.  

 Österlind (1998) menar slutligen att de flesta elever borde gynnas av arbetssättet 

eftersom eleverna får möjligheten att arbeta utifrån sina egna förutsättningar med både ökat 

ansvar och ökad frihet.   

4.3 Konsekvenser av eget arbete 

4.3.1 Individualisering och disciplinering 

Ovanstående begrepp finner man sällan i en och samma mening. Sett utifrån elevens 

perspektiv torde individualisering vara positivt och disciplinering negativt. Men faktum är att 

de båda kan flyta mer eller mindre samman . Den franske filosofen Michael Foucault (1998) 

analyserade 1700- och 1800-talets straff och disciplinering och kom fram till att en successiv 

förändring skedde. Foucault inleder Övervakning och straff (1998) med en målande 

beskrivning av en brutal tortyr där utgången för den straffade fången blev att denne nu var 

skuldfri, om än genom döden. Han beskriver sedan förändringen till fängelse som straff, där 

syftet var att disciplinera och förändra fången till ett annat leverne och tänkande. 

En liknande förändring har skett inom skolans väggar. Österlind (1998) kom i sin studie 

fram till att en ny sorts disciplinering uppkommit genom arbetsmetoden eget arbete. Den 

gamla disciplineringen rotting, skamvrå och kvarsittning har avpersonifierats och ersatts av en 

form av självdisciplin, som bygger på att disciplinen är inbyggd i systemet och rutinen och 

därmed disciplinerar eleven sig själv. Genom planeringsboken där eleven vet vad han eller 

hon kan arbeta med, ges läraren möjlighet till kontroll. Om läraren är upptagen med en annan 

elev, kan eleven som kört fast helt enkelt arbeta med något annat tills läraren har tid.  

Foucault (1998) såg på individualiseringen som ett instrument till att kontrollera och 

disciplinera människor i samhället. Människor delades in i olika kategorier i olika instanser 

såsom sjukhus, fabriker och skolor. Man inrutade och kategoriserade dem dels personligen 

genom ekonomi, sjukdomar och intelligens och dels fysiskt i fysiska rum. Fabriker 
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organiserades noggrant för att uppnå största möjliga effektivitet detta genom placering av 

arbetare och arbetsplats väl tillgängliga för övervakning. I skolorna organiserades också det 

fysiska rummet. Individerna hade sin bestämda plats för att på så vis underlätta kontroll av 

individen och klassen. Foucault (1998)redogjorde för skolvisionären J-B de la Salles tankar 

om en skolklass rumsliga fördelning. Denna fördelning skulle möjliggöra en åtskiljning bland 

eleverna utefter olika kriterier: hur långt de hunnit i sina studier, hur duktiga de var, större 

eller mindre flit etc. Foucault (ibid.) skrev följande: ”Vad disciplin alltså i första hand skapar 

är ”levande tablåer”, som förvandlar de otydliga, onyttiga eller farliga mängderna till ordnade 

mångfalder.” (sid. 174). 

Österlind (1998) hävdar att det individualiserade arbetssättet har lett just till det som 

Foucault menar, att läraren slipper möta ett samordnat motstånd från eleverna. En enad klass 

skulle kunna uppnå en enorm styrka i konfliktsituationer och då risken (chansen) för detta 

ökar med helklassundervisning, väljer många lärare en mer personlig kontakt med eleverna. 

Österlind (ibid) refererar även till Denscombe som menar att målet är ”keeping ´ em busy” 

(sid 23) eftersom omotiverade, uttråkade och sysslolösa elever uppfattas som den främsta 

källan till oordning. Österlind menar vidare att eleverna kan få svårt att möta framgångar i 

rollen som klassens ”buse” eller ”stjärna” och eftersom alla elever är upptagna med sitt och 

därmed skingrade som grupp borde det också vara svårt att mobilisera anhängare och det 

finns inte heller lika många tacksamma situationer för utspel.  

En parallell från eget arbete kan även dras till Benthams panoptikon (Foucault, 1998). 

Den bekanta principen bygger på en cirkelformad fängelsebyggnad som i dess ihåliga mitt har 

ett torn centralt placerat. Tornet är försett med stora fönster som vetter mot cirkelbyggnadens 

insida. Byggnaden är i sin tur uppdelad i celler försedd med två fönster, ett mot innergården 

och ett utåt. Övervakaren som finns i tornet har full uppsikt och övervakning över personerna 

som sitter enskilt placerade i cellerna. Denna konstruktion gör dels fångarna åtskilda vilket 

förhindrar uppror och folkhopar och dels uppstår en disciplinering som fungerar genom 

fångarnas insikt av att övervakaren kan se allt som sker. Individen vet inte när fokus riktas 

mot denne, men bara tanken på att bli sedd gör att ordningen upprätthålls. Således kan man se 

planeringsboken som ett panoptikon, (Carlgren, 2005) där eleven sköter sitt arbete själv men 

med ständiga ”inspektioner” av läraren.  

4.3.2 Elevinflytande  

Österlind (1998) kom i sin studie av två skolor Ängen och Åkern, fram till att en av 

poängerna med eget arbete, utifrån elevens perspektiv, är möjligheten att få ”välja själv”, 
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alltså ha inflytande över arbetet man gör. Österlind (1998) hävdar vidare att avgöranden som 

om och vad redan är avgjorda och det som lämnas till eleverna att bestämma över är frågor av 

administrativ karaktär alltså frågorna när och hur. Upplevelsen av självbestämmande gör att 

många elever sätter stort värde på detta inflytande, medan andra ser denna frihet som 

villkorlig och upplever därmed planeringen och valmöjligheten som ett krav. Österlind (ibid.) 

kom också fram till att lärarna lägger sin betoning på ansvar och eleverna betoning på frihet. 

Hon menar vidare att det kan vara kombinationen av dessa två, ansvar och frihet, som 

motsvarar uttrycket ”ansvarig frihet” i läroplanen (Lpo94, s 5) och eget arbete löser upp 

problematiken kring just detta uttryck. Men återkommande valsituationer och beslutsfattande 

kanske inte passar alla, menar Österlind (ibid.): ”Men alla barn kanske inte vill eller kan vara 

”projektledare för sitt eget liv”(s 84). Även Carlgren (2005) uppfattade likt Österlind 

elevinflytandet som begränsat, trots att det var just elevinflytande som lärare hävdade var en 

stor del av eget arbete. I sin studie av en skola fann hon att det även här handlade om när och 

hur inom förutbestämda ramar. Carlgren (ibid.) skriver att hon fann det obegripligt att så 

mycket tid lades ner på att lära barn planering i förhållande till resten av skolarbetet. 

4.3.3 Individualisering och eget arbete på demokratins bekostnad 

Nilsson (2007) skriver om det faktum att om undervisning helt eller i huvudsak läggs upp runt 

arbetsscheman är utrymmet för kollektiva processer starkt begränsat. Med kollektiva 

processer menar han diskussioner, beslutsfattande, olika åsikter som framförs och 

uppfattningar som delges och bryts mot varandra. ”Eleverna får inte kliva in i ett socialt rum 

där olika synpunkter, erfarenheter och uppfattningar synliggörs och diskuteras.” (Nilsson, 

2007 s. 66) Vidare diskuterar Nilsson (ibid.) om undervisning kring egna arbetsscheman 

verkligen är en metod att föredra om man vill nå upp till läroplanens (Lpo94) krav 

demokratisk fostran. Nilsson ser också problem i ett kunskaps- och 

språkutvecklingsperspektiv. Han menar att modern forskning visat att språk- och 

kunskapsutveckling hänger samman och är beroende av varandra och att språkutvecklingen 

sker i de situationer där människor talar, läser och skriver. Detta innebär, menar Nilsson, att 

de av den anledningen inte kan separeras från varandra. Han hänvisar till det som Dysthe 

kallar det ”flerstämmiga rummet” i vilket förutsättningarna finns för eleven att utveckla sitt 

språk och sin kunskap. Då hela grunden med eget arbete bygger på att eleven arbetar enskilt 

finns det ingen möjlighet eller anledning för denne att kommunicera och diskutera med andra. 

Även Madsén (2006) har ställt sig kritisk till det enskilda arbetet i skolan. Han menar i 

sin artikel att den svenska skolan som i så stor utsträckning tagit sig an detta sätt att arbeta, 
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helt går i mot den senaste forskningen kring ämnet. ”Allt starkare understryks att samspelet i 

små grupper är avgörande för elevernas förståelse och att en aktiv och lyhörd lärare är helt 

avgörande för skolans resultat.”(Madsén, 2006 s.104). Vidare styrker även Madsén det som 

tidigare nämnts, nämligen att mycket av det förståelseinriktade lärandet försvinner i och med 

att diskussioner i helklass uteblir. Han menar dock att lärarna har blivit lämnade åt sig själva 

och som han uttrycker det ” var och en på egen hand uppfinna hjulet.” De nya 

forskningsresultaten som Madsén funnit genom att studera amerikansk aktionsforskning, är 

att individer aktivt skapar sina egna föreställningar om världen och att det inte handlar om 

överföring av information. Forskningen visar också hur starkt lärandet är bundet till själva 

situationen eller kontexten och att vi lär genom att använda olika teorier och begrepp i 

problemlösning. Madsén (ibid.) ställer avslutningsvis frågan vad det är som gör att Sverige 

”spårat ur” så jämfört med forskningsläget. Eget arbete är numera så vanligt förekommande, 

trots att forskning alltså visar hur viktigt sambandet är mellan lärande och grupparbete. Han 

menar att det bland annat beror på lärarens försök att framstå som progressiv, som ett led i 

den individuella lönesättningen. Men arbetsmetoden har också framkommit p.g.a. ett 

nödtvång på läraren att upprätthålla ordning i klassen, detta efter den enligt Madsén, 

ekonomiskt framtvingade åldersintegreringen. 

 

Eget arbete innefattar, som ovan genomgåtts, flera olika aspekter. Men den kritiska sidan som 

vuxit sig starkare ifrågasätter begreppen och ställer dem utanför sin vanliga tolkning. Något 

som ofta lyfts fram i samband med eget arbete är elevinflytande och att elever själva kan 

påverka sin arbetsgång. Men som till exempel Österlind (1998) uttrycker det så är det oftast 

fråga om begränsat elevinflytande av administrativ karaktär. Även individualisering ses i 

dagens samhälle som något positivt som följer läroplanens (Lpo94) linje. Men 

individualisering gör även elever åtskilda från varandra och därmed minskar arbetet i grupp. 

Enskildheten gör också att klimatet i klassrummet förändras och att eleverna inte längre kan 

agera som grupp, vilket kan ses som en ny sorts disciplinering. Så från att ses som ett svar på 

skolans och läroplanens (Lpo94) förändring börjar nu metoden eget arbete mer att synas i 

sömmarna och behovet av fortsatt forskning och granskning av ämnet torde finnas både för 

blivande och yrkesverksamma lärare. 
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5 Metod 

5.1 Metodval 

Då mitt intresse låg i att få veta hur den intervjuade läraren tänkte och kände, kom min studie 

att bygga på kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med en ostrukturerad karaktär, 

vilket innebär att den som intervjuar är medveten om vilka områden som ska täckas in, men 

ställer frågorna i den ordning som passar just den situation som intervjun befinner sig i 

(Stukát, 2005). För att inte viktiga punkter av intervjun skulle förbises, följdes en 

intervjuguide (se bilaga) där intervjuns huvudfrågor och eventuella uppföljningsfrågor fanns 

nedskrivna. Johansson och Svedner (2006) belyser vikten av pauseringar, tonfall och avbrutna 

meningar för att förstå vad som sägs och av den anledningen spelades alla intervjuer in för att 

sedan transkriberas ordagrant. 

5.2 Urval och beskrivning av respondenter 

Denna studie bygger på intervjuer med fyra lärare. Urvalskriteriet som fanns var att lärarna 

som skulle intervjuas, använde sig av eget arbete och planeringsboken som metod. 

Inledningsvis fanns en intention att undersökningen skulle bygga på fler kombinationer av 

nyutexaminerad lärare kontra lärare som arbetat med metoden länge. Denna intention fick 

dock sättas åt sidan, då det var svårt att finna denna kombination ute på skolorna. Urvalet var 

ett bekvämlighetsurval på det sätt att förfrågan enbart ställdes i mitt geografiska närområde. 

En av de intervjuade lärarna var även min handledare under utbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning.  

Anledningen till att enbart fyra lärare intervjuades berodde på att det var svårt att finna 

lärare som var villiga att ställa upp, detta även efter att den ursprungliga intentionen frångåtts. 

Men det lägre antalet intervjuer gjorde även undersökningen mer hanterbar och överblickbar. 

5.2.1 De intervjuade 

Lärare 1 har varit lärare i 16 år och har arbetat i två och ett halvt år på den skolan som hon 

arbetar på nu. Hon är klasslärare för en F-1 klass, men har även ett ansvar för en 2-3 klass. 

Metoden eget arbete har hon använt i 14 år. 

 Lärare 2 arbetar på samma skola som Lärare 1 och är vikarierande klasslärare för en 2-3 

klass. Hon har arbetat som lärare för dessa åldrar i två terminer och är därmed relativt 

nyutexaminerad. Hon har tidigare arbetat med svenska som andraspråk för tonåringar och 

vuxna i sju och ett halvt år. Eget arbete har hon använt i ett läsår.  
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 Lärare 3 har arbetat på samma skola sedan hon var nyutexaminerad, vilket är sedan sex 

år tillbaka. Hon är klasslärare för en 3-5 klass, men undervisar även i svenskämnet upp till 

årskurs nio. Eget arbete har hon använt i sex år. 

 Lärare 4 har varit lärare i 32 år och 30 utav dem på den skolan som hon arbetar nu.  Hon 

är klasslärare för en F-1 klass. Eget arbete har hon använt i cirka 20 år.  

5.3 Analysmetod 

Efter att intervjuerna var färdiga lyssnades inspelningarna igenom flertalet gånger, för att 

sedan transkriberas. Utsagor skrevs ordagrant med pauseringar, eventuella skratt och dylikt. 

Analysen inleddes med att transkriberingen lästes ett flertal gånger. Arbetsgången (se 

exempel i Patel och Davidsson, 2003), hade avsikten att upptäcka tankar bakom användandet 

av metoden eget arbete.  Efter genomläsning kunde mönster, som likheter och skillnader 

skönjas och utifrån Foucaults (1998), Österlinds (1998, 2005) och andra forskares tankar och 

resonemang kring ämnet, kunde sedan lärarnas olika utsagor diskuteras.  

5.4 Genomförande  

Lärarna som intervjuades hade genom ett missivbrev fått veta riktlinjerna för intervjun. De 

blev informerade om mig som intervjuare och av vilken anledning jag önskade genomföra 

denna studie. De fick även veta vad som önskades av dem beträffande deras yrkesverksamma 

tid och tiden de arbetat med eget arbete som metod. Information gällande tiden till intervjun 

fanns även i missivbrevet och de fick veta att intervjun beräknades ta ca 30-45 minuter, men 

att en timma skulle avsättas för ändamålet. Vidare fick de i brevet veta att intervjun skulle 

spelas in och att inspelningarna skulle förvaras säkert under studiens gång, för att sedan 

raderas. De intervjuade fick även veta att de i den färdiga uppsatsen kommer att vara 

anonyma, således även skolan de arbetar på.  

 Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola/arbetsplats. Intervjuerna skedde 

enskilt mellan mig och en lärare. Anledningen till att jag gjorde enskilda intervjuer var att jag 

ville nå den enskilde lärarens åsikter och tankar, opåverkat (åtminstone för stunden) av andra. 

Enligt Stukát (2005) finns det en risk att man får en slags majoritetsåsikt genom gruppintervju 

och att den enskilde kan hålla inne med känslig information om intervjun görs i grupp. Den 

intervjuade fick välja en lokal passande ändamålet. Innan själva intervjun genomfördes 

informerades den intervjuade igen om att intervjun skulle spelas in och ett kort test att 

utrustningen fungerade gjordes. Slutligen tillfrågades den intervjuade om hon ville ta del av 

den färdiga uppsatsen. 



 16 

5.5 Tillförlitlighet, metodkritik och forskarens roll 

Stukát (2005) menar att diskussionen kring reliabilitet och validitet är svår särskilt inom 

kvalitativa studier. Men de reliabilitetsbrister som kan finnas i en kvalitativ undersökning är 

bland annat feltolkningar och yttre störningar (Stukát, 2005). Inför min undersökning lät jag 

handledare och övriga studenter i handledningsgruppen läsa igenom intervjuguiden, detta för 

att få flera olika människors tankar och därmed också upptäcka eventuella brister inför 

intervjuerna. Inför varje intervju lät jag den som skulle intervjuas välja lokal på skolan. En 

lärare valde lokalen där arbetslaget hade sina arbetsplatser (skrivbord) och i den intervjun kan 

jag känna att viss yttre störning förekom. Efterföljande intervju på samma skola genomfördes 

i samma lokal och det kan ha påverkat den intervjuades utsagor, då andra kollegor fanns i 

närheten. De andra intervjuerna genomfördes i avskildhet, vilket jag tror hade varit att föredra 

i samtliga fall. En av de andra intervjuade lärarna var min handledare under utbildningens 

slutliga verksamhetsförlagda utbildning. Relationen mellan mig och den läraren var således på 

ett annat plan och medvetenheten om att jag kände till planeringsboken och arbetet med den i 

just den klassen, kan ha gjort att läraren inte gav sina svar under samma förutsättningar som 

övriga intervjuade.   

 Forskarens egen förförståelse kan ha en avgörande roll för resultatet i intervjuerna 

(Johansson och Svedner, 2006). Jag har under intervjuerna försökt att hålla mig till 

intervjuguiden och inte avslöja mina egna ställningstaganden i frågor. I ett par av intervjuerna 

som inte blev så uttömmande fick jag dock gå ifrån intervjuguiden något för att komma in på 

lite olika banor och aspekter av ämnet och det skulle kunna vara under dessa tillfällen som 

min egen ställning har kunnat skönjas.  Detta kan i sin tur ha påverkat de intervjuades 

uttalanden. Dessutom kan min egen förförståelse och inställning, om bland annat 

planeringsbokens upplägg och ifrågasättande av syftet med metoden, ha gjort att min tolkning 

av svaren påverkats.  

 Antalet intervjuade, endast fyra, gör att deras uttalanden inte kan stå för någon större 

generaliserad grupp, utan får helt enkelt ses som fyra lärares åsikter och tankar.  

5.6 Etik 

Stukát (2005) beskriver kortfattat de krav och rekommendationer som HSFR (Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet) givit ut i sin skrift HSFR Etikregler. Kraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  



 17 

 Informationskravet innebär att de som berörs av studien skall informeras om studiens 

syfte, frivilligt deltagande och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Information 

om studiens syfte framkom i missivbrevet som skickades ut till lärarna. Lärarna som var 

intresserade fick sedan kontakta mig. Vid intervjutillfället informerades lärarna att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan utan några påföljder.  

 Samtyckeskravet handlar om deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Forskaren har rätt att motivera de medverkande, men beslutet om 

medverkan eller avbrytande av medverkan ligger hos den enskilda personen och denne skall 

då inte utsättas för några påtryckningar. I min studie var alla informanter självbestämmande 

om sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet. 

Alla inblandade ska vara införstådda med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att all 

data som kan vara till hjälp för att identifiera den medverkande, inte kommer att redovisas 

(om inte annat överenskommits). Detta informerades informanterna om i missivbrevet som 

skickades ut, informationen upprepades även vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet 

innefattar även att etiskt känsliga uppgifter ska skyddas av ett undertecknande av en 

tystnadspliktsförbindelse. Då min studie inte är av etisk känslig karaktär skrevs inga sådana 

förbindelser under. I kravet finns det även en rekommendation att informanten ska tillges 

information om var forskningsresultaten kommer att publiceras och möjligheten att få en 

rapport eller sammanfattning av undersökningen. Denna information tillgavs den intervjuade 

vid intervjutillfället.  

 Enligt nyttjandekravet får den information som samlats in endast användas för 

forskningsändamål. De intervjuade blev både i missivbrevet och vid intervjutillfället informerade om 

att intervjun skulle spelas in. De fick även information om hur den färdiga inspelningen skulle 

förvaras och slutligen raderas. Alla informanter till min studie gav sitt medkännande till att bli 

inspelade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

6 Resultat 
I det här avsnittet redovisas resultatet som framkommit genom intervjuerna. Nedan delas 

resultatet upp under olika rubriker, med syfte att besvara uppsatsen frågeställningar. I 

resultatet framkommer citat och kommentarer och några av styckena har även rubricerats med 

olika citat från studien. 

6.1 Anledningar till att lärarna börjat med metoden eget arbete och 

varför de fortfarande använder den 

6.1.1 ”Det var ju redan inarbetat…” 

Samtliga lärare som intervjuades menade att anledningen till att de börjat använda metoden 

eget arbete, var att den redan var en metod som var inkörd på skolan och att de ”hakade på”. 

Detta innebär att ingen av dem varit med och tagit fram ett beslut att gå från ett sätt att arbeta 

på skolan till just arbetet med planeringsbok. Samtliga lärare har fortsatt att använda metoden 

utan avbrott. Inledningsvis arbetade lärarna efter en redan färdig framtagen mall som någon 

annan lärare gjort, men menade att de efter hand förändrat och satt sin egen prägel på 

användningen av metoden.  

 
Lärare 1: Jag började jobba i XXX i XXX kommun då faktiskt…93…och det var nog där 
jag…kom i kontakt…med det första gången…planeringsböcker…och där vet jag inte hur länge 
de jobbat med det…men äh… nej och jag tyckte att det var bra att jobba med det så jag tog med 
mig det när jag började jobba i XXX sen då…tyckte liksom att det fungerade väldigt bra. 
 
Lärare 2: Det var ju redan inarbetat…man har arbetat med det under lång tid här…//… Jag har 
ändrat lite granna…men det är inte mycket…utan det var redan rätt så bra som det är…för det är 
ju mest svenska och matematik man har i den…men det är mer specificerat då under läsa och 
skriva och sen så vet barnen att de får välja olika saker man kan skriva då…man kan välja 
korsord och skriva berättelser, skriva dikt och…skriva en del olika fakta…ja en del kan forska 
till exempel…där finns också med saker som dom ska göra …i svenska och i matematik...så är 
ju matteboken den som ska va med sen finns det matte dom kan välja på då och sen har dom 
också mål dom ska jobba emot som ska va med så att säga…dom kan visa att dom når dom här 
målen…så jag har inte ändrat så mycket…lite på själva utformningen… 

 
Lärare 3: När jag var på min anställningsintervju här så berättade dom att så här arbetar vi och 
antingen så gillar man det och då söker man en tjänst hit eller så gillar man det inte och då 
kanske inte man kan jobba här då… 
 
Lärare 4: Från början hakade jag väl på vad dom gjorde och sen har jag väl gjort…jag tror att vi 
har …fast vi utgick från samma sak …ser det nog lite olika ut i dom olika grupperna…men jag 
har nog stommen i botten…men jag ändrar lite år från år…känner efter hur eleverna är ..hur det 
fungerar…så det är inte statiskt …även om det kanske ser så ut…men för mig är det inte det. 
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6.1.2 ”Det är väl det att det står ju i den nya läroplanen att vi ska 
individualisera…” 

Individualisering var det begrepp som återkom kontinuerligt i intervjuerna och verkar vara 

den största anledningen till att lärarna har fortsatt med att använda metoden eget arbete. Med 

individualisering menade de att eleverna ska få möjligheten att arbeta på sin egen nivå och 

efter sin egen takt. För att kunna leva upp till läroplanens (Lpo94) mål om individualisering 

samt den individuella utvecklingsplanen (IUP) menade de att eget arbete och planeringsbok är 

ett lätt sätt att arbeta för att målen ska uppnås.  

 
Lärare 1: Det är väl det att det står ju i den nya läroplanen att vi ska individualisera och det är ett 
väldigt lätt sätt att individualisera barnen…och ha planeringsbok …// … men det står ju faktiskt 
i läroplanen att det ska va  individuell läroplan…eller ja…för barnen så att… äh…det är ju din 
skyldighet…så du måste ju va ganska engagerad som lärare kan jag känna liksom…så…den 
biten…//Sen kan jag absolut inte stå för det här att man ska göra samma sak alla samtidigt…det 
tycker jag är helt…förkastligt…när dom är så olika.  
 
Lärare 4: Förr var det ju mer att, ja alla skulle göra samma sak och…man skulle ha…olika 
nivåer då så att det passade för alla…nu jobbar var och en mer i sin egen takt…med samma sak 
men på olika sätt ändå kan det bli… 
 
Lärare 3://…eleverna lär sig ju mest om dom får jobba på sin egen nivå…att ge dom nånting 
som är för svårt liksom...det enda man uppnår då är ju att den eleven känner sig 
…dålig…ja…och det tycker jag aldrig är bra…och ähm…det är ju lättare att individualisera 
med det här arbetssättet… 
 
 

Lärare 3 lyfte, mer än de andra lärarna, fram den individuella utvecklingsplanen (IUP) som en 

viktig anledning till varför eget arbete är en metod att föredra. Hon drar en parallell mellan 

dagens samhälle och skolan och menar att de båda är på väg mot individualisering.  
 

Lärare 3: Alltså om man kollar på samhället i stort idag så går det ju mer och mer mot 
individualisering och så även i skolan, alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, och ska 
man kunna följa det så är det ju nästan ett måste att man jobbar så här…alltså den tiden, alltså 
när jag själv gick i skolan då alla treor jobbade i samma bok, på samma sida, det finns ju knappt 
i nån skola idag… 

 

6.2 Tids- och arbetskrävande metod? 

På frågan om hur arbetsam metoden eget arbete var i jämförelse med tidigare arbetssätt, 

uttryckte lärarna lite olika ställningstaganden. Ett par av lärarna såg metoden som mycket 

mindre arbetskrävande då metoden just var inarbetad och materialet färdigt och till hands, 

samtidigt underlättade det att eleverna hade en planeringsbok om det någon gång blev tid över 

på en lektion.  
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Lärare 1:…jag tycker att det underlättar jobbet för en själv också faktiskt…att man behöver ju 
inte planera en lektion på samma sätt…å likadant om man gör nåt gemensamt…man har en 
stund över…då kan dom jobba vidare i sina planeringar istället för att man ska ha extrauppgifter 
och…så jag tycker faktiskt att det är arbetsbesparande även om …det är ju en bit att göra med 
den …men jag tycker att man tjänar in det faktiskt… 

 
Lärare 4:…jag…tror nog att det kräver….mindre…för nu har jag vissa saker dom ska göra så 
det är ju bara att fylla på så att säga… 
 

Lärare 3 tyckte att metoden krävde mycket mer av henne som lärare och betonade vikten av 

att elevernas skolgång noga dokumenterades. Hon menade dels att det var viktigt för att ingen 

skulle förbises och ”trilla mellan stolarna” och dels för att kunna visa vad eleven gjort om det 

under elevens fortsatta skolgång skulle uppstå några frågetecken. 

 
Lärare 3: mer..mer…jag tycker mer..just vad det gäller dokumentation och så, så är det mycket 
mer…ähm…sen kan man väl säga att den här individuella utvecklingsplanen, den är ju inget 
jobbig , för den får man ju på köpet…//…det har jag hört andra lärare säga…jag såg inte att den 
här eleven inte kunde och då blir det en chock och det får ju inte hända…ähm…så det är mycket 
mycket många listor…// …men det är mycket att man skriver och att man sparar dom där 
listorna i flera år…så inte det ska komma nåt sen när de går i nian… då att det blir så att i 3-5 
gjorde jag ingenting…då kan man ju plocka fram och kolla ..titta här…så…lite mot USA 
där…hålla ryggen fri…på nåt sätt att visa…att hela tiden kunna bevisa vad man har gjort med 
varje elev…eller vad varje elev har gjort… 

 

6.3 Eleverna och eget arbete 

6.3.1 ”…för hela vitsen med detta sättet är ju att lära dom det här 
ansvaret…” 

Alla lärare menade att en av de viktigaste egenskaper som eleverna utvecklar med metoden 

eget arbete, är att de lär sig att ta ansvar. Genom att de lär sig hur systemet fungerar och vilka 

konsekvenser det får om skolarbetet inte blir gjort, ansåg några av lärarna att eleven efter 

hand tar sitt eget ansvar. En lärare menade dock att eleven även utvecklar ansvaret att själv 

välja, att inte alla beslut blir tagna åt eleven, utan att valfriheten i sig är ett ansvar. De lärare 

som använder systemet med läxa om inte planeringen blir gjord på utsatt tid, menar att 

vetskapen om läxa gör att eleven tar ansvaret och gör skolarbetet i skolan. En av lärarna 

betonade också kopplingen mellan skolan och samhället. Ett framtida yrke innebär att man 

har uppgifter som måste göras och att arbetet utefter planeringsboken blir som en förberedelse 

för arbetslivet. 

 
Lärare 1:…man kan inte springa och byta hela tiden och så där…utan det lär dom sig efter hand 
och…man har pratat om en del elever man har haft…de gör alltid det roliga först och sen sitter dem och 
tragglar med det tråkiga…då så får man ju ha en dialog med dem barnen och dom inser ju att det funkar 
ju inte att göra så …så får dom ju hitta ett system…och lite så kan det ju faktiskt se ut i arbetslivet 
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sen…att man har olika arbetsuppgifter som man styr över men som alla ska göras eller så …och då kan 
jag känna att då får dom ju ändå någon typ av förberedelse för det faktiskt… 
 
Lärare 2: Jag får tänka lite….de får ju lära sig ta ansvar för att arbetet ska bli gjort…  
 
Lärare 3:  Jag tror absolut att dom lär sig det (ansvar)…för här har du ju alltid en konsekvens…om du 
inte har gjort din planering på fredag så är ju den läxa till måndag…för att på måndag kommer ju den 
nya…//…och det låter ju jättehårt…och det är ungefär två läxor per termin…alltså för har man gjort så 
en gång så vill man ju inte ha så…för man vill ju kunna gå hem och va ledig på fredagen och då jobbar 
dom ju i skolan…och så klart ser jag att den här eleven hann inte för att den hade för mycket …då 
skickar jag ju inte hem läxa…// …men ska man jobba med en planering som ska va en veckoplanering 
och man inte ser till att den blir klar då faller hela konceptet för mig…då ser jag ingen mening med att 
ha någon planering…om inte det spelar nån roll om den är klar eller inte då…då behöver man ju inte ha 
nån planering…//…ja…om jag inte jobbar i skolan så får jag jobba hemma…om jag inte förstår måste 
jag be om hjälp och inte sitta och vänta på att det ska trilla in i huvudet för det gör det ju inte…alltså 
…äh…så det är ytters ytterst sällan nån har läxa… 

 
Lärare 4: Ja…det märks ju skillnad om man tänker då sexåringarna får sin första planering och dom har 
flera olika saker att välja på…då får jag ju hjälpa dom ett tag och tala om att jaha nu ser jag att du är 
färdig med den saken då har du den och den och den att välja på nu …så man får lotsa dom in och sen 
efter ett tag så lär dom sig att ja den figuren betyder det och den betyder det…dom lär sig efter hand då 
…att ta ansvaret att välja vilket jag vill göra…. 
 

6.3.2 ”Är man trött på morgnarna så behöver man ju kanske inte göra 
matte…” 

Ett par av lärarna betonade att eget arbete även innebär elevinflytande, detta eftersom det 

tillåter eleven att till viss del välja innehållet i planeringen och även möjligheten att välja när 

under skoldagen de vill göra de olika uppgifterna. Elever som har lättare för sig i skolan än 

andra kan välja att ha en större planering, medan svagare elever får möjlighet att ha en mindre 

planering som de därmed hinner med att göra färdigt  

 
Lärare 1: Ja dels är det ju… ja då är det ju det att de själva får välja också…att de får en chans 
att välja vilken ordning dom ska göra… är man trött på morgnarna så behöver man ju kanske 
inte göra matte om man tycker den är svår på morgonen…dom har en chans… 
  
Lärare2://… och elevinflytande kan de ju få på så sätt att de själva får bestämma vad det ska va 
för nånting med i den…åtminstone valbara uppgifter…även hur mycket det ska va…för det är ju 
inte lika mycket i böckerna…svaga elever har inte lika mycket som snabbjobbande elever…som 
har mer att göra så att säga…som vill ha mer att göra… 

 

Elevinflytandet inom eget arbete har kritiserats en del, detta för att själva inflytandet oftast 

bara handlar om när och i viss mån vad och Lärare 3 menade att den kritiken var befogad. 

Men hon ansåg vidare att det var bra att inflytandet var begränsat. Hon menar att det är 

hennes uppgift som pedagog att veta vad en elev behöver kunna och att det inte kan förväntas 

av yngre elever att veta vad de behöver lära sig. 
 

Lärare 3:…för mycket mer elevinflytande än så är det inte…utan det är att om dom vill räkna 
matte en hel måndag  så ska dom ju i princip kunna göra det…och sen kan dom ha svenska en 
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hel tisdag…så …ja…men det är ju inte att den här veckan kan jag välja att bara läsa i svenska 
och inte skriva  nåt…alltså det inflytandet finns ju inte …och det tycker jag…jag är glad för att 
det inte finns …för att…alltså jag är ju professionell ….och jag vet…alltså jag har ju kunskapen 
om vad dom behöver ha med sig och det vet man ju inte …går man i trean så vet man ju inte vad 
som krävs i nian….så att kunna avgöra det själv hade ju varit alldeles för svårt… 
 

6.3.3 ”…man får inte den där rollen som duktig eller svag på samma 
sätt...” 

Åldersintegrering, är som tidigare nämnts, en av orsakerna till att metoden eget arbete fått en 

sådan genomslagskraft. Flera av de intervjuade lärarna betonade denna koppling och att 

åldersblandningen tillsammans med planeringsboken blivit en kombination som motarbetar 

det faktum att elever jämför skolarbetet med varandra. Eftersom planeringsböckerna ser olika 

ut och eleverna väljer att arbeta med olika saker, minskar benägenheten och möjligheten att 

tävla. 

 
Lärare 1: …och...sen så blir det svårare för dem att jämföra varandra också för det är ju också en 
typisk…som man vill komma ifrån…det gör de ju i vissa böcker ändå…men man kan ändå lite 
mindre…alltså när man innan hade att alla räknade matte samma lektion så tog alla upp sin bok 
också hade man det…då var det ännu mer jämföra tycker jag än vad det är nu 
 
Lärare 3:…alltså jobbar man åldersintegrerat så blir det ju mycket mer tillåtande…att inte alla är 
på samma ställe så att säga…därför att treorna är ju inte på samma ställe som en femma…och då 
blir det helt plötsligt okej att två femmor inte heller kan samma saker…så det tror jag faktiskt 
hänger ganska…ganska mycket ihop…och sen så tror jag kanske också …att det är ju mer okej 
idag att inte kunna än vad det var för 20 år sedan….då blev man utplockade…då fick man gå i 
resursklass eller man fick gå i …ja…alltså…då passade man inte in liksom…idag är det ju inte 
så…det heter ju en skola för alla och att man ska möta alla på deras villkor…deras nivå…deras 
kunskap…vad dom har för förkunskaper…//…i en åldersblandad grupp blir det ju….roterar ju 
det hela tiden…man får inte den där rollen som duktig eller svag på samma sätt. 
 

6.4 Svagheten med metoden eget arbete 

Metoden eget arbete för även med sig några nackdelar och i intervjuerna menade lärarna att 

den största svagheten är att gemensamma tillfällen för lärande faller bort och att man därför 

måste lägga ner extra tid på att finna tillfällen där klassen kan arbeta tillsammans.  

 
Lärare 1: …ähm…det som det…dom stora svagheterna tycker jag att det är väldigt lätt att man 
satsar på den här individuella biten…så den här gruppkänslabiten som man kanske kan få om 
man gör saker mycket tillsammans…den försvinner ju…det blir ju mer att alla jobbar för sig 
själva och mindre…så därför är det ju viktigt att man…man kan ju inte bara ha planeringsbok 
man måste ju ha saker där man gör saker tillsammans … 

 
Lärare 4: Det är ju inte så mycket gemensamma arbeten…så det kan ju va både svagt och 
starkt…men det kan ju va det att man lär sig inte att samarbeta med andra …men å andra sidan 
…så kan man väldigt lätt hjälpa varandra och ..om…nån inte vet så finns det nån annan som har 
gjort det redan och kan ge tips och idéer … 
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Lärare 2: En nackdel kan jag tycka om man har för mycket…för mycket inlagt i 
planeringsboken och för mycket tid lagt på planeringsbok så blir det för lite tid över för 
gemensamma samtal kan jag känna …man tillsammans kanske tar sig tid att diskutera matte 
eller…man lära sig av att samtala tillsammans…man kan bli stressad av att nu måste vi hinna nu 
måste vi hinna ..så att det inte bara blir att göra så att säga …utan …att det är viktigt att man vet 
vad man lär sig och varför man lär sig…och det kan jag känna är svaghet ibland att för mycket 
är uppstyrt av planeringsbok …  

 
 
En av lärarna förde dock en diskussion med sig själv om att eget arbete har viss påverkan på 

det gemensamma arbetet i grupp, men att individualiseringsaspekten ändå gör att metoden är 

att föredra framför andra.  

 
Lärare 3:…idag är det ju individualiserat, i mycket mycket stor utsträckning skulle jag vilja 
säga…kanske inte till 100 % och de är jag nog glad för…för man måste ju också lära sig att vara 
i en grupp och att anpassa sig till en grupp, det blir farligt om allt blir individualiserat…men 
alltså ska man kunna ha en IUP för varje elev så går det ju inte att alla jobbar likt för då blir det 
ju inte individuellt…då blir det ju en klassutvecklingsplan… 
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7 Diskussion 
Av vilken/vilka anledningar använder sig lärare av metoden eget arbete? Har lärarna några 

tydliga mål med metoden? Finns det några svagheter med metoden? Skiljer tankegången 

kring metoden sig åt mellan lärare som arbetat olika länge med metoden? Dessa fyra frågor 

ställdes inledningsvis i uppsatsen och svaren skulle infinna sig efter avslutad undersökning. 

Under arbetet med undersökningen har jag kunna återkoppla mycket av det som sagts om eget 

arbete till annan litteratur och andras studier, men det som låg till grund för mina 

frågeställningar var hur tankegången bakom metoden gick, detta för att kunna ta ställning till 

metoden när jag själv ska börja arbeta i skolan. Min egen uppfattning är även att andra 

blivande pedagoger delar dessa frågor med mig och därmed ska kunna finna studien 

intressant.  

7.1 Anledningar till att metoden eget arbete används 

7.1.1 Eget arbete en redan inarbetad metod  

Det jag själv spekulerat i, om att helt ta efter någon annans arbete och inkörda metod, var det 

som samtliga intervjuade lärare ställts inför. Men ingen av de intervjuade uttryckte något 

större missbehag över att processen gått till på det sättet. Efter hand har lärarna satt sin egen 

prägel och metoden och innehållet i den kändes nu som deras egen, förutom möjligtvis den 

läraren som endast var vikarie och därmed inte ville ändra för mycket. En slutsats man skulle 

kunna dra är att det är detta ”överlämnande” sätt som bidragit till att metoden eget arbete 

används i den stora utsträckning som den faktiskt gör (se Carlgren, 2005, Hensvold, 2006). 

Om alla nyutexaminerade lärare skulle återuppfinna hjulet torde varken tid eller resurser räcka 

till. Hensvold (2006) menar att läraren lämnas åt sig själv och att kravet på hög 

proffesionalitet ställs på läraren i och med att läroplanen (Lpo94) inte anger hur målen om 

elevinflytande, att elever ska lära sig att arbeta självständigt och så vidare, ska uppnås. Även 

Madsén (2006) styrker detta och hävdar även att en lyhörd lärare är avgörande för skolans 

resultat.  Detta skulle även kunna styrka anledningen till att varför man som ny lärare tar 

någon annans metod och arbetssätt, eftersom det helt enkelt är för krävande både 

arbetsmässigt och psykiskt då det torde vara svårt att nå upp till de förväntningar som faktiskt 

finns på läraren som person. 
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7.1.2 Individualisering som motiv till användandet av metoden 

Att individualisering låg som ett motiv till att metoden eget arbete, framkom tydligt i 

intervjuerna. Även här var det läroplanens (Lpo94) mål som låg till grund för metoden, då det 

sågs som det enklaste och mest självklara sättet att möta varje elev på dennes nivå. Österlind 

(1998) kopplade samman individualisering med disciplinering genom att elevers enskildhet i 

eget arbete leder till ett större lugn i klassen. Metoden bygger också på att elever har 

självdisciplin och arbetar med sitt och det gör också att läraren slipper möta klassen som ett 

”enat motstånd”. I intervjuerna med lärarna gick det att skönja en tendens till en medveten 

eller omedveten form av disciplinering. En av lärarna berättade om sitt arbete med att i ett 

tidigt stadium belysa vikten av lugn och ro i klassrummet. Det hon diskuterar är eget arbete 

kopplat till åldersintegrering, där åldersblandningen leder till ett lugnare klimat i 

klassrummet:  
…när jag började här så jobbade jag ju stenhårt under en termin att liksom få dem att …att jobba 
i lugn och ro och att göra det dom skulle, det var liksom…lite…som yrväder som for omkring 
liksom…och så gjorde jag första terminen …men sen har jag nästan aldrig behövt säga nåt efter 
det  …för att när dom nya treorna kommer, vet ju fyrorna och femmorna precis hur det ska va … 
och då liksom faller det in och dom säger…skrik inte för då får du inte hjälp…sitter du tyst och 
räcker upp handen så kommer hon direkt men om du skriker kommer hon inte…(Lärare 3) 

 

Hon belyser här att när eleverna sitter och arbetar enskilt så håller de reda på varandra och att 

lugn och ro är resultatet. Eleverna har gått från att vara yrväder till att sitta tyst och arbeta och 

läraren behöver inte längre lägga ner tid på att få arbetsro, utan det sker numera automatiskt.   

7.1.3 Tidskrävande eller ej? 

En av de mest intressanta delar av denna studie var att få olika intervjusvar angående om 

metoden eget arbete var mer arbetskrävande än det traditionella arbetssättet med 

helklassundervisning som grund. Den av lärarna som var någorlunda nyutexaminerad kunde 

inte riktigt ta ställning till frågan då hon inte arbetat på något annat sätt. Men två av de 

återstående tre lärarna menade att metoden krävde mindre av dem, eftersom metoden var 

inarbetad och materialet till den färdigt. Den ena läraren berättade om hur hon i början av sitt 

yrke som lärare satt uppe varenda söndagsnatt och planerade in i det sista. Men hon menade 

att nu var detta ej nödvändigt, utan eleverna vet vad de ska arbeta med och om det någon gång 

blir tid över så är det bara att plocka fram planeringsböckerna. Just detta synsätt, att det 

underlättar för mig som lärare, gör att jag funnit en något kritisk inställning till eget arbete. 

För visst, även om det står i läroplanen att vi ska individualisera, så står det inte att vi lärare 

ska individualisera på det sätt som är lättast för oss. Med detta menar jag att om jag använder 
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mig av en metod som gör det lätt för mig som lärare och kräver mindre av mig som lärare, är 

det då en metod att föredra för eleverna? Visst är det aldrig så att det svåraste är det bästa eller 

mest avancerade heller för den delen, och läroplanen avser inte heller att vi ska välja den 

svåraste vägen, men frågan känns ändå lite aktuell att nysta i. Om man dessutom väger in det 

som även de intervjuade menade var en brist med metoden, avsaknandet av arbetet i helklass 

eller i grupp, så känns det ännu mer befogat. Det som dock gör mig kluven är att forskning (se 

bl.a. Madsén, 2006) visar på att metoden är arbetsam för läraren, att läraren, som tidigare 

nämnts, tvingas att på egen hand återuppfinna hjulet och att metoden uppkommit på grund av 

lärarens intention att visa sig som progressiv inför lönesättning. Detta talar ju emot det som de 

intervjuade lärarna säger. För att återgå till nystandet om huruvida en ”enkel” arbetsmetod i 

skolan är att föredra, skulle fler saker kunna vävas in. De lärare som svarat att metoden är 

mindre arbetskrävande och enklaste sättet att nå individualisering, har arbetat längre som 

lärare än den lärare som menar motsatsen (återkommer till hennes resonemang). Det skulle 

möjligtvis kunna vara så att deras synsätt förändrats med tiden, att metoden landat hos dem 

och att de därför upplever den som mindre krävande än en eventuell helklassundervisning. 

Det skulle också kunna ha att göra med konsten att lägga saker på minnet. För den läraren 

som menade att metoden kräver oerhört mycket mer av henne som lärare, belyste verkligen 

vikten av att dokumentera allt som sker. Att detta var tidskrävande var hon mycket väl 

medveten om, men menade att hon inte kunde se något annat sätt att arbeta på. Varje vecka 

lade hon ner tid på att dokumentera, planera och svara på utvärderingar som eleverna gjort. 

För henne var det ändå ett lätt sätt individualisera, men arbetsåtgången upplevde hon som 

mycket större. Är det då henne, den sortens lärare, som forskningen (Madsén, 2006, 

Hensvold, 2006) talar om?  

För att försöka knyta ihop säcken av resonemang om huruvida metoden bör ses som 

arbetskrävande eller inte, är det synsättet om ett ”lättare” och mindre tidskrävande sätt att 

arbeta som alltså gjort att jag själv ställt mig kritisk till användandet av metoden. Att metoden 

finns för att underlätta lärarens arbete, gör att bilden av att sätta eleven främst känns mindre 

trovärdig. Men samtidigt kan det handla om vana och erfarenhet av användning av metoden. 

Möjligen ser den läraren som såg metoden som arbetsam annorlunda på metoden om några år. 

Kanske är hennes dokumentationslistor inte lika långa om några år, eftersom hon möjligtvis 

med ett tränat öga löser situationer som kan uppkomma ändå. Jag vill inte heller säga att de 

lärare som ser på metoden som mindre arbetsam, inte sätter sina elever främst, självklart gör 

de det, fast möjligen genom andra vägar än den arbetsamma. 
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7.2 Mål att uppnå med metoden eget arbete 

7.2.1 Den ansvarstagande eleven 

Att få eleven att ta ansvar för sin skolgång och sitt eget skolarbete är något som både 

läroplanen (Lpo94) och de intervjuade lärarna tar upp. Några av lärarna menade att ansvar hos 

eleverna uppkommer när de lär sig hur systemet fungerar och vilka konsekvenser som finns 

om inte planeringen blir färdig.  I intervjuerna till denna studie var arbetsgången med 

planeringsboken olika. Egentligen var det inte studiens syfte att ta reda på det organisatoriska 

runt metoden eget arbete, utan frågorna som ställdes var mest för att förstå lärarna när de 

talade om sin syn på metoden. Men samtalet just kring frågan hur gav upphov till en del 

intressanta synsätt.  

 En av lärarna hade inte någon tidsbestämning, utan ansåg att det fria arbetssättet dels 

underlättade arbete för henne då hon slapp hjälpa alla elever samtidigt med ny planering och 

hon upplevde även att arbetet flöt på bättre när det inte fanns något krav på tid. Hon upplevde 

ändå att eleverna fick känna på ett eget ansvar, ett ansvar tillräckligt för elever i åk 0-1.  En av 

de andra lärarna påpekade att hon tyckte det var mycket viktigt med en tidsbestämd planering, 

då hon tyckte att det var tiden som låg till grund för hela metoden och att ansvar blir en följd 

av detta. Men just det tidsbestämda ger också en fingervisning om disciplinering. Genom att 

kräva att planeringen ska vara färdig under en viss tid annars blir det läxa, får du eleverna att 

arbeta effektivt i skolan. Vetskapen om läxa, förutom för dem som faktiskt upplever läxa som 

något roligt, gör att eleverna arbetar och därmed torde ett lugn av arbetsamma elever infinna 

sig.  
 
Jag tror absolut att dom lär sig det (ansvar)…för här har du ju alltid en konsekvens…om du inte 
har gjort din planering på fredag så är ju den läxa till måndag…för att på måndag kommer ju den 
nya…M: får dom alltid läxa då?L: ja det får dom…och det låter ju jättehårt…och det är ungefär 
två läxor per termin…alltså för har man gjort så en gång så vill man ju inte ha så…för man vill 
ju kunna gå hem och va ledig på fredagen och då jobbar dom ju i skolan…och så klart ser jag att 
den här eleven hann inte för att den hade för mycket …då skickar jag ju inte hem läxa…utan då 
säger jag att nu såg jag att det blev för mycket…så nu stryker vi det sista och flyttar över det till 
nästa vecka…(Lärare 3) 

 

En av de andra lärarna menar att tidskravet kan vara nödvändigt att ta till, detta för att få upp 

farten på eleverna. Även här skönjas ett sätt att disciplinera, att få eleven att göra något på den 

tid som läraren anser vara tillräcklig.  

 
Fast just nu med treorna har vi ju så då … men det är ju tillfälligt nu … det har dom inte haft 
innan... det är då bara för att få lite fart på dem…och det har…minsann hjälpt också (skratt)…så 
det var nog bra för dem dom behövde nog lite…men annars egentligen så är jag inte så mycket 
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för det tidsbestämda men ibland får jag ju se…se att det måste till…kanske eller så…kan man ha 
det ett tag… (Lärare 3)  

 
Samtidigt kan frågan infinna sig om det är att disciplinera elever när man som lärare får dem 

att arbeta effektivt och i skolan istället för i hemmet? Det skulle kunna vara ett sätt att som 

lärare använda sin kunskap och vetskap om måluppfyllelse, i linje med det som Lärare 3 sa 

om sin proffesionalitet som lärare. Vi lärare förväntas veta vad som krävs av eleven och det är 

vår uppgift att vägleda dem. Så om jag tror på vikten av lugn och ro i klassrummet för att 

eleven ska uppnå målen, torde det väl vara min uppgift som pedagog att se till att lugn 

infinner sig? Likaså om jag vet hur mycket en elev förväntas kunna i en viss årskurs så är det 

väl också min uppgift att se till att eleven arbetar i den takt så att det som förväntas hinnas 

med också gör det? Visserligen bygger metoden på elevens egen nivå och takt, vilket också 

bör tas i beaktning innan man stirrar sig blind på mål kopplat till tid. Samtidigt som det 

förväntas av läraren att veta bäst vad eleverna behöver, har metoden eget arbete gjort att mer 

ansvar har lagts på den enskilde eleven.  

7.2.2 Elevinflytandet  

Mängden av det egentliga elevinflytandet i metoden eget arbete har som tidigare nämnts 

kritiserats. Kritiken grundar sig i att inflytandet som eleven får är av en mer administrativ 

karaktär, då eleven oftast bara får bestämma när och ibland hur vilket även Österlind (1998) 

kom fram till. En av lärarna som intervjuades höll med om kritiken, men menade att hon 

ansåg det som bra att inflytandet var begränsat, då en elev i årskurs tre inte kan veta vad som 

förväntas av dem längre fram. De andra lärarna menade att eleverna faktiskt hade inflytande 

över arbetet genom att de fick välja när och hur.  

 Frågan är vem som bestämmer ramarna för vad elevinflytande är? Som Österlind (1998) 

menade i sin undersökning så kanske inte alla elever klarar av att vara ”projektledare” för sitt 

eget liv. I det fallet torde ju begränsat elevinflytande vara att föredra. Men det borde ju finnas 

de elever som faktiskt kan ta det ansvar som elevinflytande faktiskt kräver och skulle kunna 

hantera det på ett bra sätt. De eleverna borde väl egentligen kunna få den möjligheten? 

Behöver inflytandet över det egna arbetet vara likt för alla elever i en klass? Skulle det inte 

kunna följa med mognad? Många frågor blir det och de är svåra att ge svar på. Men det är 

mycket möjligt att olika mycket elevinflytande förekommer, det framkommer inte av de 

intervjuer jag gjort om inflytandet över den egna planeringen ser olika ut. Fast å andra sidan 

kanske man bara öppnar andra vägar till det jämförande klimatet som man vill komma ifrån. 

För de intervjuade lärarna hävdar att metoden eget arbete är mycket mer tillåtande än arbetet i 
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helklass. Elever arbetar med olika saker vid olika tidpunkter och det göra att man inte kan 

jämföra sig med andra på samma vis. Så ur den aspekten kanske vetskapen att andra elever får 

bestämma mer över sin planering stjälper mer än det hjälper, om man ser till tävlan elever 

emellan.  

7.3 Den största svagheten 

Lärarna som intervjuades menade att den största svagheten med metoden var bortfallet av 

gemensamma tillfällen för klassen att göra något tillsammans. Nilsson (2007) pekar på flera 

aspekter inom grupperspektivet som eget arbete och därmed även eleverna går miste om. Han 

menar att forskning visar på sambandet mellan språk-och kunskapsutveckling och att 

språkutvecklingen sker i samtal med andra. Lärarna menade att man får anstränga sig lite för 

att finna andra tillfällen när klassen kan arbeta som en klass och inte enskilt. Men en lärare 

menade ändå att det individuella arbetet är viktigt eftersom kravet på en individuell 

utvecklingsplan finns. Om arbetet sker för mycket som klass blir det en 

”klassutvecklingsplan” vilket inte är meningen. Men om man ska lyssna på det Nilsson (2007) 

påvisar, torde ju eleven få mycket gratis genom att arbeta med andra och utvecklingen hos 

eleven skulle på ett eller annat sätt påskyndas. För det som uppnås i grupp torde ju ta längre 

tid att uppnå enskilt. På det viset påverkas ju även den individuella utvecklingsplanen. För 

innehållet i en individuell utvecklingsplan för de elever som verkligen fungerar bäst i 

gruppsammanhang skulle kanske se annorlunda ut om eleven verkligen fick arbeta mer i 

grupp. Samtidigt skulle ju en elev som arbetar bäst enskilt fungera sämre om arbetet gick över 

till att mer handla om gruppen som helhet. Balansgången är svår och inget är ju för alla. 

Samtidigt är väl hela grundidén med individualisering att varje elev arbetar utefter det som 

passar just den eleven bäst, eller? Så om en skara elever i en klass fungerar bättre i grupp 

torde väl den ultimata individualiseringen vara att låta dem bilda en grupp och finna 

kunskapen tillsammans?   

7.4 Slutligen 

Som framgår av diskussionen av de fyra lärarnas svar finns det en fara i att fastna i en metod 

som bara är för att den är. Med det menar jag att man kanske skulle ta och begrunda då och då 

om den sammansättning elever som finns i klassen fungerar bäst och lär sig mest av metoden 

eget arbete. Kanske finns det andra vägar att gå, utan att behöva gå tillbaka till den ”gamla” 

helklassundervisningen. Men det man vill göra ska samtidigt vara genomförbart och fungera i 

de åldrar man undervisar i. 
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 Kopplingen mellan individualisering och disciplinering var i stort sett främmande för de 

intervjuade, men ändå fanns den där, om än omedvetet. Begreppet disciplinering kan kännas 

som ett ord som hör hemma i den gamla skolan och därför är det kanske inget man som lärare 

i dagens skola vill kännas vid. Eget arbete ska ju ändå ses som en ”nytänkande” metod som 

sätter eleven och individen i centrum.   

 Ansvarskännande är något som lärarna menade att eleven utvecklar med metoden eget 

arbete. Men ansvaret i sig handlar egentligen bara om att kunna utföra det arbetet som ålagts 

mig, tidsbestämt eller inte. Ansvaret för andra elever och människor hamnar i skymundan när 

eleven arbetar enskilt. Om jag inte arbetar i en grupp behöver jag inte heller se till att alla får 

lika stor plats eller att alla bidrar med lika mycket. Frågan är om det egentligen är sådana 

samhällsmedborgare vi vill ha? Människor som ser till att de själva får saker gjorda och de 

egna behoven uppfyllda, helt enkelt för att de inte är vana att arbeta och samspela med andra.  

 Avslutningsvis känner jag att jag har fått insikt i varför fyra lärare arbetar med metoden 

och vilka mål de vill uppnå med detta, eller rättare sagt vad eleverna ska uppnå. Vissa 

meningsskillnader fanns det mellan de olika lärarna och kanske berodde en del av dem på 

deras yrkesverksamma tid. Den lärare som var någorlunda nyutexaminerad lämnade då och då 

svar där en del osäkerhet kring metoden kunde skönjas. Men en avgörande roll i det 

sammanhanget, kan ha varit det faktum att hon arbetade på ett vikariat som snart löper ut och 

därmed torde viljan att helt ändra om metoden till sin egen begränsas.  

 Utöver detta har tillägnelsen av litteratur inom ämnet givit mig mycket och det jag läst 

har gjort att jag kunnat vända och vrida på det jag kommit fram till i min undersökning.  

Lärarna i min studie såg i alla fall ljust på planeringsbokens framtid och för dem fanns det 

inga andra alternativ. Jag kommer således med stor sannolikhet att använda eget arbete och 

planeringsboken som metod den dagen jag själv iklätt mig rollen som klasslärare, men 

förhoppningsvis kan jag med denna studie i ryggsäcken förhålla mig till olika aspekter, 

positiva och negativa på ett annat sätt än vad jag gjort om jag inte gjort den. Jag vill därmed 

avsluta med att citat ur Österlind (1998) som beskriver dilemmat som uppkommit med 

metoden eget arbete: 
Ur lärarperspektiv kan elevplanering eventuellt vara uttryck för ett nygammalt 
effektivitetstänkande, att via ökat elevinflytande och större ansvar nå `högre produktivitet´ i 
undervisningen. Men elevplanering kan också ses som en väg att komma bort från 
prestationstänkande och ´löpande-band-arbete´ för eleverna, genom individualisering och 
intresseval. Det finns alltså olika, delvis motsägande sätt att se på planering. Den retoriska 
innebörden av elevplanering kan ur ett lärar- och läroplansperspektiv sammanfattas som att det 
handlar om att via individualisering och valmöjligheter öka elevens motivation, så att de tar ökat 
ansvar för sin inlärning och även lär sig att arbeta självständigt och utnyttja tiden effektivt.  
(s. 20) 
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Bilaga 1  Intervjuguide  
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

2. Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 

3. För vilka åldrar är du klasslärare? 
 

4. Min egen erfarenhet från min studietid är att det verkar vara vanligt 
förekommande (åtminstone i Falkenbergs kommun) med planeringsböcker till 
eleverna: Vad tror du att det beror på? 

 
5. Hur länge har du arbetat med elevers egen planering/planeringsbok som 

arbetsmetod? 
 

6. Av vilken anledning började du arbeta med denna arbetsmetod? 
 

• Vems initiativ? 
• Läroplanen? Påtryckningar uppifrån? 
• Syfte?  
• Annat? 
 

 
7. Vilka styrkor ser du med detta arbetssätt? 
 

• Vad utvecklar eleverna genom arbetssättet? 
• Vad lär sig eleverna –II-? 
• Individualisering? 
• motiverade elever? 
• (Disciplinering?) 
• Ansvar/mognad? 
• Samhällets krav? 
 

 
8. Kräver detta arbetssätt mer eller mindre av dig som lärare, jämfört med hur du 

arbetade innan? 
 

• Lättare/svårare att tillgodose elevernas behov? 
• kräver mindre ”lärarplanering”? 

 
 
9. Vilka svagheter ser du med detta arbetssätt? 
 

 
•  

 
10. Har alla elever i din klass planeringsbok? 

• Nej? Av vilken anledning? 


