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Sammanfattning

I detta arbete studerar jag arbetsformen ”eget arbete”, som många lärare idag använder i
undervisningen. Då jag vill ha kunskap om hur ”eget arbete” uppfattas av lärare och elever
har jag valt att göra empiriska undersökningar. Jag genomför intervjuer med 2 lärare, men
också rektor på skolan ifråga. Vidare genomför jag enkätstudier med elever ifrån två klasser.
För att få mer kunskap i ämnet gör jag även en mindre litteraturstudie.

Mitt syfte med studierna är att kritiskt granska arbetsformen. Jag har valt detta ämne dels för
att jag har läst en del nyare forskning i ämnet och dels mina personliga erfarenheter i frågan.
Det är också något jag kommer att ha nytta av som blivande lärare. Mitt resultat visar att ”eget
arbete” kan vara ett inlärningshinder om eleverna bara får arbeta självständigt och inte får
diskutera med klasskamrater och lärare. Eleverna i mina undersökningar säger också själva att
de vill arbeta mer tillsammans under lärarens ledning.

                                                                Motala, den första dagen på det nya året 2002

                                                                                      Cathrine Carlsson
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1. Inledning

Idag frodas de pedagogiska idéerna om att eleverna ska vara med och bestämma över sitt eget
skolarbete. Under de senaste åren har skolan blivit allt mer individinriktad med individuella
val, individuella planeringar med mera.

I läroplanen står det på flera ställen att eleverna ska vara med och påverka undervisningen
samt ta ansvar för det egna lärandet. Tillvägagångssätten får varje skola, lärare och elever
själva bestämma. Under mina praktikperioder har jag sett lärare arbeta på olika sätt för att
åstadkomma elevinflytande. Många har valt att använda ”eget arbete” som lämplig
arbetsform. Även om arbetsformen är densamma så strukturerar lärare innehållet olika.

Anledningen till att jag intresserat mig för ”eget arbete” och vill undersöka det närmare har
sitt ursprung i mina personliga erfarenheter, aktuella artiklar och rapporter jag läst i ämnet.
Jag anser vidare att en studie inom detta ämne ger mig insikter och kunskaper som jag
kommer att ha nytta av som blivande lärare.

Jag vill i denna uppsats göra en mindre litteraturstudie och undersöka uppfattningar av
arbetsformen hos rektor, lärare och elever.

1.1 Syfte

Nu ska jag själv snart ut i arbetslivet som lärare och tycker att det känns viktigt att granska
denna arbetsform, som många lärare verkar ha anammat. Då jag saknar både kunskap och
tillräcklig erfarenhet vill jag inte bara följa med i alla nya pedagogiska idéer och
”modeflugor” utan jag vill med denna uppsats göra en kritisk granskning om för- och
nackdelar. Därefter kan jag ta ställning till om jag tycker det verkar bra för mig och mina
kommande elever.

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka om ”eget arbete” öppnar möjligheter eller reser
hinder för lärares och elevers utveckling. Avsikten är att jag ska få en djupare förståelse ur
rektors, lärares och elevers perspektiv. Vidare vill jag få insikt om de förutsättningar under
vilka de arbetar och vilka resultat de uppnår.

Det övergripande syftet med detta examensarbete är:
att studera och kritiskt granska arbetsformen ur rektors, lärar- och elevperspektiv.
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1.2 Problemformulering

Resultatet i den nyare forskning som jag tagit del av är mycket kritisk till ”eget arbete”. Det
jag sett av denna arbetsform under mina praktikperioder har också kvarlämnat många
funderingar. Jag har ibland upplevt ”eget arbete” som ett inlärningshinder istället för en
arbetsform, där eleverna får ökad motivation att inhämta kunskap.

Min problemformulering: Är elevens ”eget arbete” ett inlärningshinder eller en
utvecklingsmöjlighet?

1.3 Problemavgränsning

I min litteraturstudie har jag i huvudsak studerat utredningar och forskningar som är utgivna
mellan 1990-2001. De styrdokument jag valt att studera är den nu gällande skollagen samt
Lpo  94. Jag har också tittat på min kommuns arbetsplan.

Då jag vill ha kunskap om hur rektor, lärare och elever uppfattar  ”eget arbete” så har jag valt
att göra en empirisk undersökning. Undersökningen begränsas till en skola därför att jag har
en tidsram att hålla. Jag intervjuar en rektor och två lärare på skolan. Enkätstudien görs i två
klasser. Undersökningarna avgränsas till att belysa lärares och elevers uppfattningar om eget
arbete och inte hur de arbetar.

Längre fram i arbete preciserar jag mina frågeställningar, men jag vill börja med att definiera
begreppet ”eget arbete”.

1.4 Definition av ”eget arbete”

Då detta uttryck kan tolkas på flera olika sätt tycker jag att det är viktigt att jag här definierar
vad jag menar.

Eget arbete innebär att eleverna arbetar på egen hand oberoende av de övriga eleverna, men
med uppgifter som läraren mer eller mindre definierat i förväg (Österlind, 2001).

”Egen planering” innebär att eleven bestämmer vad hon ska arbeta med och när det ska ske.
Eget arbete innebär att eleven arbetar efter egen planering. ”Eget arbete” är en slags
individualisering av både tid och uppgifter.  Eleverna kan arbeta med olika saker i sin egen
takt. Detta är ett slags planeringsstyrt elevarbete. Tid för ”eget arbete” finns inlagt på schemat.
Vissa lärare har s.k. egna arbetspass hela dagarna förutom tid som är avsatt för gymnastik och
musik. Andra lärare har bara vissa bestämda tider i veckan då eleven får arbeta med detta.
Ibland bestämmer eleven själv helt utifrån intresse och ibland bestämmer läraren vad som ska
göras och eleven prickar av när hon gjort uppgifterna. Vissa lärare låter alla först göra en
baskurs och därefter får de fördjupa sig i något. Andra har olika uppgifter för olika elever.
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Planeringarna brukar sträcka sig över en till två veckor. När den uppsatta tiden för arbetet har
gått så får eleverna utvärdera sitt eget arbete.

2. Metod

2.1 Uppläggning

För att få ökad kunskap och insikt i vad som framkommit tidigare om ”eget arbete” så har jag
valt att göra en mindre litteraturstudie. För att få en god teoretisk grund så inleder jag med en
historisk tillbakablick för att därefter studera styrdokumenten både på nationell, kommunal
och skolnivå. Härefter tittar jag på nyare forskning och debatter i ämnet. Den litteratur jag
använt tas upp i referensförteckningen.

Mot denna teoretiska studie så sökte jag verklighetsförankring genom intervju- och
enkätstudier. I den undersökande delen har jag valt att göra en mindre omfattande survey-
undersökning. En survey-undersökning innebär att man gör en studie på en avgränsad grupp
av individer och använder sig av frågeinstrument, såsom intervjuer och enkäter  ( Patel R &
Tebelius U. 1987).

2.2 Urval

När jag gjorde min slutpraktik så sa läraren att jag mycket gärna fick komma tillbaka om jag
behövde göra några undersökningar till examensarbetet. Därför föll det sig naturligt att jag
från början bestämde mig för att anta erbjudandet.

Nu hade jag en klass elever och en lärare att intervjua naturligt klart. Denna klass består av 30
elever som går i år 5. Detta tyckte jag var bra, då jag från början tänkt  att utgångspunkten för
undersökningen skulle  vara år 4,5 och 6, därför att det är här jag helst vill arbeta sedan.
Tyvärr så finns inga elever i år 6 på denna skola för sexorna flyttar till högstadiet. Skolan har
dock två fyror, men lärarna här var av olika skäl inte så förtjusta i att vara med i min
undersökning.  Det var istället en lärare i år 3 som väldigt gärna önskade få vara med och så
blev det. I hennes klass går 13 elever.

2.3 Undersökningsinstrument

För att ta reda på vad eleverna tycker om ”eget arbete” så valde jag en enkätundersökning
med bundna svarsalternativ.  Detta beror till stor del på att de är lättare och snabbare att
analysera än intervjuer. Ytterligare en fördel är att resultaten kan uttryckas i siffervärden.  Jag
ville dock ha lite djupare insikt varför jag tog med två öppna frågor sist på enkäten. Enkäten
består av 13 frågor varav de två sista är öppna frågor (se bilaga 3).
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Vad  beträffar rektor och lärare så valde jag att göra  intervjuer. Detta därför att jag ville att
lärarna reflekterade själva. Jag ville också kunna ge utrymme för den intervjuade att prata
omkring frågorna samtidigt som jag ville kunna fråga om jag tolkat rätt m.m.  Med denna
metod kan då svaren också utvecklas, förklaras och fördjupas. Vidare kan denna form
resultera i nya aspekter som jag inte tänkt på innan och ge data och information i mer än en
dimension. Då jag själv är medveten om att jag har starka åsikter i ämnesområdet och att det
är lätt att ställa ledande frågor så använde jag ett frågeformulär för att få intervjun ganska
styrd. I intervjun med rektor så använde jag 9 öppna frågor (se bilaga 1). Till intervjuerna med
lärarna hade jag färdigställt en stencil med 17 öppna frågeformuleringar (se bilaga 2).  Jag
använde här inga svarsalternativ.

2.4 Genomförande

Jag började med att ringa upp rektorn på skolan för att höra om jag fick komma och intervjua
henne. Hon samtyckte och vi bestämde dag och tid. Intervjun tog ungefär en timme.

Enkätstudien i år 5 och år 3 gjordes vid ett och samma tillfälle. Jag tog hand om insamlingen i
år 5 medan läraren i år 3 själv tog hand om insamlingen.  I år 5 behövde jag inte presentera
mig då jag praktiserat här i 7 veckor innan. Jag bara klargjorde syftet med mitt besök och
frågade om de ville vara med i min undersökning. Alla var med på noterna. Jag betonade
särskilt att de inte behövde skriva namn utan bara fylla i om de var flicka eller pojke. I år 3
hade läraren förklarat lite mer. Enkäterna tog cirka 10-15 minuter att besvara och jag samlade
in dem allt eftersom eleverna var klara.

Den första enkätstudien gjorde jag i år 5. Här går trettio elever varav två var sjuka vid detta
tillfälle. I år 3 går tretton elever varav en elev var sjuk vid enkätstudien. Alla elever lämnade
svar på de slutna svarsalternativen. Av de två öppna frågorna jag hade på slutet av enkäten var
det 6 elever av 40 som inte skrev något svar alls.

3. Litteraturstudie

3.1 Historisk förankring

John Dewey är progressivismens fader. Med denna pedagogik förespråkas individualisering
och ämnesintegration (Hartman, 1995). Kunskap tillmäts här inget eget värde utan det är
kunskapens nytta som ger den dess värde. Läraren ska ge eleverna redskap för att de
självständiga, aktiva och flexibelt lärande eleverna (min kursivering) ska utvecklas till
förändringsbenägna medborgare. Med uttrycket ”learning by doing” brukar man sammanfatta
hur kunskapen ska organiseras för bästa inlärning. Eleverna ska lära sig genom aktivering.
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Lite annan syn har  teoretikern Vygotsky. Han förespråkar att all intellektuell utveckling och
allt tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet (Imsen, 1992). Det självständiga tänkandet
är ett resultat av social verksamhet. Först gör man saker tillsammans och sedan kan eleven
göra själv. Han menar att språket d.v.s. samtal och diskussioner tillsammans är byggstenar för
själva tänkandet. En annan huvudpunkt i Vygotskys pedagogiska teori är ” ”barnets
möjlighetszon”. Utvecklingszonen är skillnaden mellan vad barnet kan göra med hjälp och
vad barnet klarar själv. En elev delar sin utveckling med andra elever och läraren. Elevens
utveckling hänger alltså på hur mycket lärare och elever kan ge och ta av varandras tankar och
erfarenheter. Beroende på vilken lärare eleven har och vilket lärostoff man arbetar med så
varierar därför elevens utvecklingszon.

3.2 Förankring i styrdokumenten

Både i skollagen och i grundskoleförordningen betonas elevens rätt till inflytande i sin egen
undervisning.

” Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas till deras ålder och mognad”

( Skollagen kap. 4 § 2, SFS 1991)

Elevinflytandet är i skolan lagfäst. Vi vet alltså att detta skall förekomma i skolan. Det är
dock inte lika självklart hur detta inflytande ska se ut i verkligheten. Under kapitel 4 § 2 i
kommentarhäftet till skollagen står att elevernas aktiva inflytande är beroende av insatser på
lokal nivå. Lämpliga former ska man finna i kommunen och den egna skolan. Det är ett stort
ansvar som åläggs de olika skolorna.

Även de enskilda eleverna får stort ansvar.

” I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans med
läraren behandla frågor som är av gemensamt intresse för eleverna.”

( Skolförordningen kap. 3 § 6)

Lpo 94, den nuvarande läroplanen, är ett nationellt styrdokument som anger vad skolans
arbete ska leda fram till. I denna läroplan argumenteras för elevernas ökade inflytande och
ansvar med stark individbetoning. Här finns de mål som skolan skall uppnå och sträva mot.

”Läraren skall …………
• organisera och genomföra arbetet så att alla elever utvecklas efter sina förutsättningar

och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga”
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”.
• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

( LPO 94, kap. 2.1)

Skolan skall sträva efter att varje elev:
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• tar  ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning

( LPO, kap. 2.2)

• utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering,
• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser

dessa kan ha,

(Lpo 94, kap. 2.4 )

Jag har också tittat på den kommunala skolplanen. I Motala kommuns skolplan står det under,
Demokrati och inflytande, så här:

” I den lokala arbetsplanen ska beskrivas hur enheten arbetar med demokrati-, inflytande-
och medverkansfrågor för barn, elever och föräldrar. ”

(Förskole- och skolplan, Motala Kommun, Fastställd av Kommunfullmäktige
2000-10-23, § 159)

3.3 Tidigare forskning i ämnet

Nedan gör jag en genomgång över den litteratur jag läst i ämnet. För att det ska bli så
lättöverskådligt som möjligt så väljer jag att dela in studien i olika avsnitt med passande
rubriker.

Den nya lärarrollen

Idag är det vanligt att man i skolan arbetar efter egna individuella planeringar (Carlgren
1994). Denna arbetsform förändrar enligt henne lärarens uppgifter från att förut ha ”lärt ut”
till att handleda. Hon menar att då man arbetar så här så försvinner problemet att hålla
eleverna sysselsatta. Då var och en arbetar i sin egen takt så kommer man också ifrån
problemet med att långsamma elever aldrig hinner göra färdigt. Nya möjligheter är också att
det blir lättare för läraren att skilja på elevens arbete och inlärningen, skriver hon. Med detta
arbetssätt existerar heller inte dilemmat med att individualisera undervisningen. Läraren är
inte längre drivkraften – det är planeringen som driver eleven. Hon ser dock en risk med att
eleven bestämmer vad hon ska syssla med, möjlighetshorisonten minskar. Lärarens horisont
att leda gruppen in i nya rum försvinner.

Modén ( 1990) pratar om att hon som lärare tycker att hon gått ifrån att vara ledare till att bli
mer som en arbetskamrat genom denna arbetsform. Hon tycker att eleverna med detta
arbetssätt blir självgående och hon kan hjälpa varje elev mer samt observera deras brister.
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Katederpedagog är, enligt Guettler, idag ett skällsord som okritiskt ställs mot den flexible
handledaren (Aftonbladet 20/8, 2000). Lärare av idag ska låta eleverna forska efter intresse
och ge upp ledarrollen för att bara bli handledare. Guettler ser det som förödande när läraren
överger sin ledarroll och släpper gruppen fri att ”forska” efter eget intresse. Han har själv
arbetat med eget arbete men nu omvärderat undervisningsmetoden. Han är starkt kritisk till
den nuvarande pedagogiska trenden. Lärarens roll är, enligt honom, att vara undervisare och
social ledare. Med detta arbetssätt försvinner tiden för gemensamma diskussioner och studier
som han anser behövs för att eleverna ska få allmänbildning och baskunskaper. Han skriver
vidare om att för att förstå grundläggande begrepp så krävs bundna studier och seriös dialog
mellan lärare och elever.

”Eget arbete” ses av lärare som en väg att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande
(Naeslund 2001). Enligt honom handlade det på 60-talet om att individualisera material och
undervisningsinsatser. På 90-talet menar han att det sågs som ett mål att fostra eleverna till
individualister och att denna valfrihet inte är en fostran för livet utan en pedagogisk
abdikering (min kursivering). Lärarna avstår att välja uppgifter som är centrala,
informationsrika och har ett högt förklaringsvärde. I intervjuerna han gjort så säger ofta lärare
att det blir mer tid över för de svaga med detta arbetssätt. Naeslund har dock i sina
observationer sett att det är de duktigaste och de svaga som får mest handledningstid medan
de normalpresterande knappt får någon tid alls. Han menar att det är positivt att eleverna
genom detta arbetssätt får mer talutrymme. Han ställer sig dock frågan vad som kommit
istället. Han har också sett att läraren får rollen som källeverantör d.v.s. läraren får agera
betjänt åt eleverna och hämta användbara böcker och lokalisera rätt textsidor. Han beskriver
att lärare idag har tre olika roller, enligt nedan.

1. ”social ingenjör”: kurator, polis, fördelare av handledningstid
2. ”betjänt”: datatekniker, källeverantör d.v.s. hämta böcker åt eleverna, studievägledare
3. ”informatör”:  sakkunnig, kritisk läsare, lots, utvärderare

Han menar att här förstör lärarna för sig själva. Att ”passa upp” på eleverna blir odrygt i
längden och är något som kommer att leda till att arbetet stannar på en låg intellektuell nivå.

Österlind (2001) menar att läraren måste kunna överblicka elevernas prestationer trots att de
arbetar med olika ämnen och med olika uppgifter. Ur ett läro- och lärarperspektiv handlar det,
enligt henne, om att via individualiseringen få eleverna att ta ökat ansvar, få ökad motivation,
lära sig att arbeta självständigt och utnyttja tiden effektivt. I hennes intervjuer med lärare har
framkommit att lärarna är mycket positiva till ”eget arbete”. Hon tror att detta beror på att
ansvar och frihet kombineras. Lärarna har i hennes intervjuer betonat ansvar medan eleverna
framhåller friheten i arbetet.

Ny elevroll

En fördel för eleverna är, enligt Carlgren, att de kan arbeta på ”sin nivå” och följer sin
planering utan att behöva fråga efter nya anvisningar av läraren (Carlgren 1994). Ofta känner
dock eleverna kravet att hinna med planeringen.  Förståelse och inlärning åsidosätts. Kravet är
att bli färdig med sin planering och detta är svårt att få ihop med ökad förståelse och
djupinlärning. Eleverna har bockat av och gjort färdigt sin planering, men vad har de lärt sig?
Hon menar att planeringar är en drivkraft för arbetet men de motverkar lärandet. Med lärande
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menar hon då elevens förståelse. Hon skriver vidare om att individuellt bänkarbete kan tyckas
mer elevaktivt än klassrumsundervisning, men att det inte är säkert att det gäller elevernas
mentala aktivitet. Elevaktiviteten består av att hämta materiel snarare än att förstå och värdera
informationen. Hon har i sin forskning sett att elevernas aktivitetsgrad är högre ju mer
traditionella lärarnas metoder är.

I Aftonbladet ( 20 augusti, 2000) debatterar Guettler, om dagens skola. Han skriver att vi idag
har en ”flumskola i grå kostym” och menar att vi nu återgår till den medeltida synen på barn
som miniatyr-vuxna. Orden samarbete och trygghet var mycket viktiga för 1970- och 1980-
talets pedagogiska rörelse. Det har idag ersatts av individuella studieplaner och flexibilitet.
Han påstår att detta är en spegelbild av samhällsutvecklingen. Hans åsikt är att vi lägger för
stort ansvar på barnen. De kan inte veta hur lång tid det går åt till alla olika moment. Han
menar att lärare påtvingar dem ett ansvar de inte är mogna för. Han undrar samtidigt hur
”skolans trendnissar” tar ansvar för de elever som inte klarar att organisera sitt arbete själva.
Friheten blir i deras fall falsk. 2000-talets officiella ideal är den flexibla eleven som
brådmoget utformar och planerar sin egen utbildning Det är en pedagogik för välartade och
överklasselever, avlutar han sitt debattinlägg.

Ett resultat av Österlinds forskning (2001) säger att elevens förhållningssätt till
planeringsboken hänger ihop med habitus ( familjens levnadsmönster)  och  livsstil.
Planeringsboken uppfattas av eleverna som:

• ett redskap ( något som används när det behövs, något man hanterar utifrån egna
syften)

• en räls (används för att minska friktionen, den som färdas ska komma fram så fort och
effektivt som möjligt)

• ett rättesnöre  (ett hjälpmedel som används för att något ska bli rätt)

Hon har gjort femtio intervjuer med elever. Eleverna behöver inte vänta in varandra eller
hjälpa varandra. Eleverna uttalar sig mest positivt om valfriheten i arbetssättet. En valfrihet
som hon inte riktigt förstår. Ofta är ju innehållet redan bestämt och eleverna får besluta om
formerna när och ibland hur. Det positiva med arbetsmetoden är, enligt henne, att eleverna
slipper att jämföras med varandra och kan uppmuntras att se sina egna framsteg.
Prestationerna är inte heller lika offentliga.

Modén (1990) skriver att med denna arbetsform så accepterar också eleverna att de är olika
och ligger på olika nivåer. Innan varje nytt arbetsområde så diskuterar de gemensamt om vad
som kan vara bra att kunna. Därefter få eleverna göra sina planeringar. Eleverna blir heller
aldrig sysslolösa när de har en egen planering.

Naeslund (2001) är ytterligare en författare som tycker att ”eget arbete” kan vara
problematiskt ur jämlikhetssynpunkt Hans slutsats är att elever med svag läsförmåga inte lär
sig så mycket vid detta arbetssätt. En högpresterande elev däremot klarar sig mycket bra. Han
frågar sig också om valfriheten är ett sätt att få eleverna att ställa upp på skolan och dess krav.

Faror för demokratin och det sociala arvet

Carlgren (1994) är rädd för att skolan som socialt sammanhang blir överflödig. Hon vill se en
debatt där man tittar på hela den situation där eleven lever, lär och utvecklas och inte en
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ensidig fokusering på den enskilda individen.  Viktiga frågor enligt henne är hur skolan kan
bidra till skapande av gemenskap och en social mötesplats.

Då man använder denna arbetsform så fungerar inte klassen gemensamt utan eleverna blir
individualister (Naeslund 2001). Kollektiva samtal är underdimensionerade enligt honom. Att
lära sig ta hänsyn till andra och lyssna och dela åsikter med varandra tycker han är
fundamentala för skolan och det är någonting man missar här. Han anser vidare att det inte är
självklart att optimalt lärande är lika med maximum av individuell handledning. Läraren och
kollektivet kan med gemensamma samtal hjälpa eleven att höja nivån istället för att den
ensamma eleven sitter själv och kanske inte kommer vidare.

Österlind (2001) pekar också på att detta arbetssätt kan ha betydelse i negativ riktning på
demokratiperspektiv. Gemensamma diskussioner och offentliga debatter om ex. arbetsvillkor
minskar. Även elevkollektivet som potentiell maktfaktor i klassrummet minskar.

Inlärningshinder eller utvecklingsarbete?

Ska skolan abdikera som kunskapsinstitution? (Skolvärlden nr.4 2001) I artikeln nämns att
undersökningar i Sverige visar att svaga elever blir allt svagare. Skolor som däremot sätter
kunskapen i centrum lyckas bäst.

Eleverna får mycket information, men lär de sig något, undrar Naeslund? (2001) Hans
omdöme på självständigt arbete kan sammanfattas med: låg produktivitet, svårigheter med att
hitta relevant materiel, basfärdigheter saknas m.m. Att döma av resultatet i hans rapport så
finns det inget som säger att maximal individualisering är det bästa sättet för inlärning.  Han
frågar sig dock om det är kvalité i lärandet eller ansvarstagande som är viktigast? Negativt är
också när eleverna väljer helt fritt så är det troligt att de väljer något som tilltalar
”fritidsjaget”. Skolans roll är inte att visa på uppgifter som är underhållande i ytlig mening.
Positiva effekter är dock att flertalet elever får ett ökat ansvarstagande då vissa elever stannar
inne på rasten och arbetar, vilket tyder på stor motivation. I motsats till gällande styrdokument
vänder han sig mot den starka tonvikten på individen.

Eleverna arbetar i sin egen takt med olika uppgifter av varierande svårighetsgrad, men dessa
är rutinartade och självinstruerande och medför att genomgång i helklass inte tjänar något
syfte ( Österlind 2001). Hon skriver att detta arbetssätt kan ses som en metod att få bort
prestationstänkandet och ”löpande-band-arbete”. Uppgifterna vid denna form blir ofta, enligt
hennes forskning ytinriktade, då de ska vara självinstruerande. Arbetsformen kan enligt
henne, ses som att svara mot nya villkor med s.k. fria yrken i samhället. En slutsats som hon
dragit är att eget arbete betyder olika saker för olika elever.  För vissa elever kan ”eget arbete”
vara bra, men för vissa andra kan det väcka mer oro.  Hennes forskning visar att eleverna
verkar mer inriktade på kvantitet, varför hon frågar sig om uppgifternas utformning blir
avgörande för vad eleverna verkligen lär sig. De lärare hon intervjuat betonar också att eget
arbete måste kompletteras med andra arbetsformer. Nedan ett citat av hennes sammanfattning
av ”eget arbete”.
”Eget arbete ser ut att kunna innebära fördelar för många elever i det vardagliga skolarbetet,
åtminstone för de elever som klarar av att arbeta ensamma, och att läsa och skriva mycket.”

( Paper, Valfrihet och självdisciplin – elevers eget arbete, s. 26 )
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Tiden som styrande princip

Guettler menar att en stor nackdel som följer ur detta arbetssättsätt är att eleverna ofta
misslyckas med att hålla sina planeringar ( Aftonbladet 20/8, 2001). Han menar att många
elever inte klarar av att organisera sina egna studier.

Barn har inte en fullständig förståelse av tidssystemet före elva års ålder ( Westergren 1990).
Tidsaxlar förstås inte före fjorton års ålder. Eleverna klarar inte denna frihet utan får känna att
de hela tiden misslyckas att hålla sina planeringar.

Westlund (1996) menar på att lärares krav på eleverna blir ”tidsläxor”. Hon menar att vi för
över den vuxna världens synsätt att ”tid är pengar”. Hon tycker att ”eget arbete” som hon
uttrycker det drillar eleverna i tidsläxor. Eleverna får en stor ökning inre medvetenhet om
tiden.

Modén (1990) menar tvärtom att då den egna arbetstakten styr så undviks stress hos eleverna.
De behöver inte avbryta arbetet.

För att eleverna ska kunna planera krävs tidsmedvetenhet och självkännedom (Österlind
2001). Tiden är en styrande princip. Tiden styr även helklassundervisning, men då är det mer i
kollektiv bemärkelse. Med denna arbetsform ska varje individ själv hålla ögonen på de
uppsatta tidsramarna.  Just tidsmedvetenheten är oerhört svår för eleverna.

4. Resultat

Undersökningsstudie

Här presenterar jag de resultat jag fått ut av mina empiriska undersökningar. Jag börjar med
intervjuerna av rektor och lärare. Dessa intervjuer presenterar jag i berättande form. Därefter
kommer elevernas svar i form av diagram och även en diskussion av de öppna frågorna på
enkäten.

4.1 Sammanställning av intervju med rektor

Vi börjar med att titta på den lokala arbetsplanen för skolan. Vi tittar speciellt på avsnittet om
elevers ansvar och inflytande som arbetslagen skrivit ihop. Det står ingenting om
arbetsformen ”eget arbete”. Däremot finns en punkt om att eleverna inte kan bestämma själva
vad de ska jobba med utan det är pedagogens uppgift – eleverna kan medbestämma.

Hon berättar att de nu håller på att skriva ner ett dokument om hur elevernas inflytande kan
ökas. Detta är ett uppdrag de fått i och med avtalet om löneökningen i våras. Detta uppdrag är
ett slags motkompensation för löneökningen. De får fem år på sig att teckna ner hur de
förutom elevernas inflytande ska åstadkomma ökad måluppfyllelse av.
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Arbetsorganisation
Arbetstid
Miljö
Lärarnas kompetens
Introduktion av nyanställda

Rektor berättar vidare att hon vet att lärarna på den här skolan arbetar med ”eget arbete”, men
vet inte riktigt hur de strukturerar det. Hon säger att hon inte heller känner behov att veta det
då hon inte tycker hon kan påverka eller bestämma hur lärarna ska jobba. De måste själva tro
på det de gör annars blir det bara fel. Hon vill istället lämna ett stort friutrymme till lärarna.
Hon säger att hon för ett målstyrt arbete – inte detaljstyrt. Individualiseringen tar tid och några
av lärarna har pratat med henne om att de tycker det är svårt. Hon tycker att man som lärare
får lägga undervisningen på en rimlig nivå. Sedan, tillägger hon, är det meningen att det ska
finnas pedagogiska diskussioner i arbetslagen. På denna skola är vi väldigt öppna mot
varandra och hon upplever att lärarna gärna delar med sig av sina pedagogiska idéer.

 Hon tror inte enbart på ”eget arbete” som metod utan en blandning är bäst. Det bästa är en
mångfald av arbetsmetoder. Det är dock bra att eleverna lär sig att planera. Det viktigaste är
dock att de reflekterar över sin egen kunskap. Absolut inte bara oreflekterat ”eget arbete”,
säger hon. Hon tycker också att man missar mycket diskussioner om man bara kör denna
arbetsform. Hon poängterar att det viktigaste är förhållningssättet gentemot eleverna och inte
själva metoden. Hon förordar att eleven blir individuellt bemött. Detta har de även diskuterat
när lärarna skrev arbetsplanen.

Vidare tror hon att det finns en viss rädsla hos lärare att kallas för ”katederpedagoger” (min
kursivering). Hon menar på att det alltid går nya trender i nya arbetsmetoder. Det nya är också
ensidigt och jagar lärarna. Det ska inte vara ”fult” med ex. högläsning o.s.v. Hon menar också
på att alla lägger sig i lärarnas jobb i vårt land.

Hon tror inte det är möjligt att uppfylla målen i år 5 med bara denna arbetsform. Eleverna
måste få tid att reflektera med en vuxen. Det måste till ett möte mellan lärare och elev.
Eleverna kan inte sitta och oreflekterat bara skriva själva. Hon är inte emot ”eget arbete”, men
det måste finnas en tankeprocess, avslutar hon.

4.2 Sammanställning av intervju med lärare

Lärare A.
Den kvinnliga lärare jag intervjuar tog examen år 1982 och har alltså varit lärare i snart tjugo
år. Hon har haft ”eget arbete” länge, länge. Hon berättar att det började med att hon och några
andra lärare var lite trötta på den vanliga lunken. Någonstans hörde de att man kunde få en
massa pengar – stora pengar - om de startade årskurslöst. Pengar som de fick använda till vad
de ville. De åkte till olika städer och gick intressanta kurser. De började sedan slänga gamla
böcker och gjorde eget material, arbetskort och stenciler. De sydde t.o.m. egna böcker. Denna
arbetsform är det enda som fungerar vid just årskurslösa klasser.  Vidare pratar hon om att
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detta arbetssätt också borde spara pengar och personal då läraren kan gå till de som behöver
hjälp. Förr hade man ju då assistenter och de behövs inte nu.

Hon berättar att hon använder ”eget arbete” för att det passar henne. Hon känner inga krav
”uppifrån”. Hon känner inte till rektors åsikter i frågan och tror inte heller rektor vet hur de
jobbar i klassen. Så länge föräldrar är nöjda så har de fria händer. Nuförtiden finns ju inga
grupptimmar längre och genom denna arbetsform så får hon mer tid för varje enskild individ.
Hon känner sig som en handledare. Ytterligare en fördel, säger hon, är att föräldrarna kan
komma och gå som de vill.  Hon berättar dock att hon har flera lärarkollegor som ifrågasätter
arbetsformen. De tycker att detta arbetssätt tar alldeles för lång tid.

Hon tror vidare att flera ”äldre” lärare skäms och är rädda för att bli kallade
”katerderpedagoger” (min markering) varför de oftast håller tyst med sin kritik. Många tror
att med denna arbetsform kan fröken slippa att planera och t.o.m. gå och fika. Så är det inte.
Denna arbetsform kräver att läraren verkligen tar sig tid med varje enskild individ. Det tar
mer tid än vanliga lärarledda lektioner, enligt henne. Hon har tretton elever och då fungerar
detta bra, men i stora klasser som det oftast är idag så tycker hon inte att arbetsmetoden
fungerar tillfredsställande då läraren inte kan hinna med alla elever.

Eleverna får arbeta med ”eget arbete” varje dag mellan 8.20 – 9.20. Det är då de är piggast.
Krav på eleverna är enligt henne att de har hög arbetsmoral. Hon tycker sig inte ha märkt
någon skillnad mellan pojkar och flickor med denna arbetsform. I så fall, tillägger hon, är det
att pojkarna gärna jobbar med matematik först medan flickorna hellre skriver. En kopia på
hennes veckoplanering bifogas (se bilaga 4)

Engelska och oä (orienteringsämnen) är ämnen hon dock inte tycker passar så bra med denna
arbetsform. Arbetsformen kräver att eleverna kan läsa och förstå texter annars fungerar det
inte. Hon tror att det är de duktiga som egentligen vinner mest på detta arbetssätt. Eget arbete
tror hon egentligen inte är bra för de svaga. Hon menar också att vi inte får glömma den
lärarledda katederundervisningen. För vissa elever är det bättre att få höra fröken berätta om
ex. något i historien.

Hon tror att eleverna lär sig mer baskunskap då de arbetar så här, absolut inte mindre. Hon har
först gemensamma genomgångar och är det sedan någon elev som inte förstått så kan hon sitta
med den eleven efteråt i lugn och ro. Eget arbete kan dock vara ett inlärningshinder enligt
henne. Det beror på individen. Det kanske t.o.m. är skadligt för några, tillägger hon. Det är
lärarens ansvar att hålla sådan kontroll att problemsituationer upptäcks. Alla elever kan inte
planera och särskilt inte för en eller två veckor. Det kan räcka med en dag för vissa och då
måste det bli så. Det eleverna lär sig med denna arbetsform är ju just att planera och hon
upplever det som viktigt att kunna planera ex. sin framtid.

Då hon inte tror på bara ”eget arbete” så har hon också matematik-gåtor eller ”matematik-
problem” i olika svårighetsgrad en gång i veckan. På min sista fråga om man med ”eget
arbete” kan uppfyll målen i år 5, svarar hon: - Varför inte!

Lärare B.
Den andra läraren jag intervjuar är manlig och tog sin lärarexamen höstterminen –97. Han
berättar att han använder ”eget arbete” för att det står i styrdokumenten att eleverna ska lära
sig att ta eget ansvar för sina studier och att undervisningen ska vara individualiserad. Med
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denna arbetsform får han in de delarna. Det är svårt att individualisera om man har
gemensamma genomgångar. Han uttrycker att han egentligen också kan känna sig lite styrd
att använda arbetsformen. Ibland känns det, som han uttrycker det, som en liten
”samvetsdövare” när han kan säga: - Det är klart vi har ”eget arbete” och planering. Han
känner det som om cheferna uppifrån vill att arbetsformen ska finnas med. Den ligger så att
säga i tiden.

Det är klart att det behövs ju inte heller så mycket planering och förberedda lektioner av
läraren, säger han. Ibland kan det vara bra att använda eget arbete när jag som lärare behöver
göra något annat. All tid är ju inte förberedd av läraren. Denna tid fanns väl förut också fast
då hade eleverna sina arbetsböcker att jobba med. En blandning av olika metoder är bäst.
Lärarledda genomgångar, film, klassrumsdiskussioner ska också finnas och eget arbete kan då
vara en del av det hela. Han tycker att styrkan med arbetsformen är att eleverna blir medvetna
om vad de behöver träna på. Det man strävar efter är ju ett arbetssätt för att få eleverna att ta
ansvar för sitt eget lärande. Nackdelar han kommer att tänka på är att elevens arbete lätt kan
bli automatiserat d.v.s. eleverna bara jobbar på men får ingen förståelse och reflekterar inte
över den nyvunna kunskapen. Ytterligare en nackdel han påpekar är: Hur ska eleverna veta
vad de vill? De vet ju inte vad det finns att välja på.  Frågan är också om eleverna gör det de
ska. Han upplever att det är svårt att hinna med att ”kontrollera” alla elever. Ett stort krav på
eleverna när man arbetar med denna arbetsform är att de har en inre drivmotor. De behöver
också vara nyfikna och ha självmedvetenhet. Han vill att de ska lära sig att ta ansvar för sitt
liv. Han som handledare är viktig för att kunna leda dem vidare. Han ser det som sin uppgift
att ge eleverna verktyg.

Eleverna arbetspass för ”eget arbete” ligger på förmiddagarna innan lunch. Det ligger dock
några fasta lektioner emellan elevernas egna arbetspass. Ämnen som de använder i ”eget
arbete” är engelska, svenska och matematik. Han använder en ”styrd” struktur på
arbetsformen. Han har bestämt vilka olika moment som ska ingå i planeringen, men sedan är
det upp till eleven att planera in när de olika momenten ska göras ( se bilaga 5). Eleverna får
dock ta bort vissa moment om de tycker att de redan kan det momentet.  Förut hade de även
samhällsorienterade ämnen i eget arbete, men då kunde det bli så att eleverna jobbade mycket
med det för att det var roligare än matematiken. Därför får eleverna nu bara jobba med de tre
ämnen jag skrev ovan. Han tillägger att nästa år ska de dra ner på ”eget arbete” tiden därför att
då kommer de nationella proven att ta mycket tid. Han funderar också på att ändra om lite
grann i sin struktur för undervisningen. En fundering är att låta alla elever jobba med samma
ämne samtidigt så att de kan ha genomgångar. Egentligen skulle han vilja att eleverna fick
veta målen för undervisningen. Vad ska de kunna i olika ämnen. Detta ska han fundera vidare
på, säger han.

Rektors åsikter känner han inte till. Han vet att alla jobbar olika på skolan och det tycker han
är bra. Han menar vidare på att om man som lärare hittar en metod och sedan stannar där så
stannar man i sin utveckling. Han anser det viktigt att skolan inte har för styrd profil då detta
inte är bra varken för lärare eller elever. Man ska vara lyhörd för nya trender och idéer, men
inte stanna upp i någon särskild metod för det hämmar utveckling.  Han tror att ”äldre” lärare
kan vara rädda för att stämplas som ”katederpedagoger”. För de yngre lärarna har det aldrig
varit naturligt att stå ”där framme” vid katedern och undervisa. Vi är matade från utbildningen
i ett annat synsätt. Han tror snarare att det kan vara tvärtom d.v.s. att de yngre är rädda för att
tappa ”katederundervisningen”. Det är lätt att bara låta eleverna få jobba på.
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På frågan om eleverna får mer eller mindre baskunskap genom denna arbetsform svarar han:
-Ja, i alla fall inte mindre. Han säger dock att han inte vet om de får mer kunskap heller. De
som har det lätt för sig har det vilken metod som än används och vice versa, enligt honom.
Eget arbete är ingen lösning på det problemet. Han ser ingen skillnad mellan hur pojkar
respektive flickor arbetar utan det beror på individen. Arbetsformen är inte bra för alla, säger
han. Det kanske inte vore så dumt att låta de elever som kan arbeta med ”eget arbete” och de
andra få en mer styrd och lärarledd undervisning, tillägger han. Han tror att vissa elever
behöver få diskutera mer med andra medan vissa andra är mer självgående. Det finns vidare
en del elever som har svårt att koncentrera sig på vad de ska göra. De tror att ”eget arbete” är
lektid.

Han tror inte att ”eget arbete” kan vara ett inlärningshinder utan menar istället att det är
skolans krav som sätter gränserna. Det är en utopi att alla ska kunna lika mycket i olika
ämnen. All är inte duktiga på samma saker. Han menar att samhället vill ha en viss sorts
människor och detta avspeglar sig i skolan. Det är svårt att få alla elever att nå målen i år 5
vilken metod man än använder, avslutar han. Vi har alla olika förutsättningar. Han tror vidare
att miljön betyder mycket för elevers lärande idag. Vissa får mycket hjälp och stöd hemma
medan andra knappt har något ”hem”.

4.3 Sammanställning av enkätstudien

Jag har nedan skrivit ihop resultaten från de båda klasserna. Totalt har 40 elever skrivit i
enkäten, 19 pojkar och 21 flickor. De olika svarsalternativen redovisas i procent av hela
antalet pojkar respektive flickor.  Under varje fråga skriver jag egna kommentarer vilket jag
förkortar E.K.

Fråga 1:

Jag får den hjälp jag behöver vid egen planering.

E.K: Nästan hälften av eleverna, både pojkar och flickor instämmer helt. Den andra hälften är
inte riktigt nöjda. En flicka tycker att hon inte alls får den hjälp hon behöver.

0

20

40

60

80

100

In
s

tä
m

m
e

r
h

el
t

In
s

tä
m

m
e

r
d

el
vi

s

ve
t 

in
te

In
s

tä
m

m
e

r
in

te
 a

lls

Pojkar

Flickor



18

Fråga 2:

Jag tycker att tiden vi får till eget arbete
räcker.

E.K: Cirka 20% av alla elever instämmer helt i påståendet att tiden räcker till. Flickorna
instämmer delvis i högre grad än pojkarna medan pojkarna i större grad inte instämmer alls.

Fråga 3:

Jag jobbar bra när vi har eget arbete.

E.K: Flickorna anser i högre grad än pojkarna
att de jobbar bra. Pojkarna däremot känner sig
mer tveksamma på sin egen insats. Endast 21 %
av pojkarna anser själva att de jobbar bra. Hos
flickorna är det hela 57 % som tycker sig jobba
bra. Lite drygt hälften av pojkarna och 38 % av
flickorna instämmer delvis i påståendet.

Fråga 4:
.

Jag vill jobba mer tillsammans
med mina klasskompisar

E.K: 63 % av pojkarna och 57 % av flickorna vill jobba mer tillsammans med
klasskompisarna. Ytterligare 40 % av flickorna vill delvis arbeta mer tillsammans. Endast en
pojke och en flicka av totalt 40 elever vill helst jobba själv.

Fråga 5:

Jag lär mig mer när läraren  
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bestämmer vad vi behöver kunna.

E.K: 47 % av pojkarna anser att de helt klart lär sig mer när läraren bestämmer vad de
behöver kunna. Av flickorna så håller en tredjedel med i påståendet. Nästan hälften av
flickorna och drygt var tredje pojke håller delvis med. En femtedel av flickorna däremot anser
att de lär sig mer om de själva bestämmer.

Fråga 6:

Det är svårt att
skriva utvärdering
hur planeringen gått.

E.K: Eleverna anser det inte så svårt att skriva utvärdering. Nästan 60 % av pojkarna och 40
% av flickorna tycker att det är lätt. Cirka hälften av flickorna instämmer delvis i påståendet.

Fråga 7:

Jag lär mig mer bättre när jag
får diskutera tillsammans med  lärare
och klasskamrater.

E.K: Cirka en fjärdedel av totala antalet
elever anser att de lär sig bättre om de får
diskutera med lärare och klasskompisar. Fler pojkar än flickor håller med påståendet.
Flickorna är mer jämt fördelade över de olika svarsalternativen. Tre av tjugoen flickor och två
av nitton pojkar håller inte alls med påståendet.

Fråga 8:

Jag tar mycket ansvar
för mitt arbete.
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E.K: Alla elever instämmer mer eller mindre i detta. 48 % av flickorna och 37 % av pojkarna
instämmer helt. Nästan hälften av alla pojkar och flickor instämmer delvis. En enda pojke
anser sig inte ta ansvar.

Fråga 9:

Jag tror vår lärare hinner med
att se vad vi olika elever
behöver träna mer på.                              

E.K: Drygt hälften av alla elever tror att
läraren hinner att se alla elever. Flickorna
hyser större tro till läraren än pojkarna. Det
finns en flicka och två pojkar som inte tror
att läraren har någon koll alls.

Fråga 10:

Jag misslyckas ofta med att  hinna min
planering.

E:K: En liten del av klassen anser att de misslyckas ofta. Drygt hälften av flickorna instämmer
delvis, medan pojkarna inte tycker de misslyckas ofta.  37 % av pojkarna och 24 % anser sig
inte misslyckas ofta.

Fråga 11:

Tiden går fort när jag jobbar med eget
arbete.
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E.K: Cirka hälften av eleverna, pojkar i högre grad, tycker att tiden går fort.  Nästan
ytterligare halva klassen instämmer delvis. Ingen pojke men 14 % av flickorna tycker att tiden
går sakta.

Sammanställning av de öppna frågorna i År 3 och år 5.

Jag börjar med flickornas svar. Det var tjugoen flickor som svarade och två av dem skrev
inget på de öppna frågorna. De andra har skrivit ungefär likadant varför jag väljer att punkta
upp deras svarsmeningar.

Frågan: Vad tycker du om planeringsboken?

• Jag vill planera för en vecka istället för två. ( 1 elev)

• Planeringsboken är bra. Man vet precis vad man ska göra och hinna med. Då vet man
vad man gjort och inte gjort(så här svarade mer än hälften av eleverna).

• Jag tycker det är bra att ha en så´n bok. ( 3 elever)

Fråga: Vilka för- och nackdelar kan du se med ”eget arbete”?

• Jag vet inte (  7 elever)

• Man kan själv bestämma vad man ska göra (  3 elever)

• Bra att få bestämma själv, men det är också en nackdel  att man inte får en genomgång
tillsammans ( 1 elev)

• Man får inte så mycket tid till eget arbete.( 3 elever)

• Det är roligt och man lär sig mer än när läraren pratar. ( 1 elev)

• Ett bra sätt att jobba. Allt är bra utom att vi måste göra 10 engelska kort. ( 1 elev)

• Det känns bra att få välja vad man vill jobba med. ( 1 elev)

• Bra med planering för då får man jobba mycket själv och man lär sig mycket ( 1 elev).

• Det är bra för man hinner längre. (1 elev)
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Pojkarnas svar. Det var tolv elever som gjorde enkäten varav fyra av dem inte skrev
någonting på de öppna frågorna. Jag väljer att skriva ihop deras svar då det är svårt att dra
någon gräns mellan frågorna.

Frågor:  Vad tycker du om planeringsboken?
              Vilka för- och nackdelar kan du se med ”eget arbete”?

• Man får välja vad man vill jobba med ( 1 elev)

• Jag tycker planering är viktigt ( 1 elev)

• Det är för mycket att hinna med (2 elever)

• Planeringsboken är bra då lär man sig att planera. ( 1 elev)

• Man kommer ihåg saker som man inte skulle gjort  annars. ( 1 elev)

• Jag tycker tiden går fort. ( 1 elev)

• Jag tycker att det är bra. ( 7 elever)

• Att man får jobba mycket och att man hinner bli klar.

5. Slutdiskussion

Innan jag går in i diskussionen vill jag ge dig som läsare en tillbakablick på syftet med arbetet

att studera och kritiskt granska arbetsformen ur rektors, lärar- och elevperspektiv.

I detta avsnitt börjar jag med att beskriva mina reflektioner kring genomförande och
uppläggning av arbetet. Därefter försöker jag analysera litteraturstudien, intervjuer och enkät
delen. I slutet av avsnittet ger jag förslag till fortsatt forskning i ämnet. Sist skriver jag om
mina egna reflektioner kring arbetet som helhet.

5.1 Reflektioner kring uppläggning och genomförandet

Jag valde att göra enkäter till eleverna därför att jag ville få med så många elever som möjligt.
Det finns dock vissa nackdelar med en enkät. I skolsituationer är eleverna vana vid att ofta
söka det RÄTTA svaret ur den frågandes perspektiv. Med denna formgivning finns också risk
för oövertänkt ifyllande och validitetsproblem (tolkningsproblem, vilken innebörd ger eleven i
svaret). Detta kan göra att enkäten inte blir helt tillförlitlig.
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Alla elever lämnade svar på de slutna svarsalternativen. Av de två öppna frågorna jag hade på
slutet av enkäten var det 6 elever av 40 som inte skrev något svar alls. På frågan om för- och
nackdelar med arbetsformen svarade många ”vet inte” och ytterligare några ”vad menas”.
Detta kan bero på att eleverna inte förstod orden, för- och nackdelar. Det hade nog varit bättre
att skriva ex. vad tycker du är bra och vad är dåligt med eget arbete. Alternativt kunde jag
innan utdelning av enkäten ha diskuterat med eleverna om innebörden av orden. Jag begick
dock misstaget att tro att de förstod allt. Så här i efterhand funderar jag också på om
svarsalternativen kunde sett annorlunda ut. Svarsalternativet ”vet inte” säger ju egentligen
ingenting. Det är lätt för eleverna att kryssa i den rutan och jag får inte veta någonting i
analysen. Detta alternativ skulle jag kunnat ta bort.

Då jag ville få lite djup i undersökningen så valde jag att intervjua rektor och två lärare. Detta
för att kunna fråga om jag förstått dem rätt. Vid intervjuer får jag en djupare insikt och
undersökningen blir mer kvalitativ. Nackdelar med intervjuer är dock att det tar längre tid
både att besvara och sammanställa. Vad gäller tillförlitligheten till resultaten så bygger den
efterlämnade dokumentationen på mina andrahandsrapporter d.v.s. mina tolkningar. Man bör
också tänka på tolkningssvårigheterna. Den intervjuade tolkar mina frågor på sitt sätt.

Det finns uppenbara skillnader mellan att ge lärare och elever bundna eller öppna
svarsalternativ. I boken, Om konstruktion av kursutvärderingar (Granström 1995), står det att
med bundna svarsalternativ låter man eleverna tolka forskarens föreställningar, medan man
med öppna svarsalternativ tvingar forskaren att tolka elevernas upplevelser.

5.2 Analys av litteraturstudien

”Eget arbete” har, som jag ser det, sin förankring i den ”progressiva kunskapssynen”.
Pedagogikens fader John Dewey pratar om att läraren ska ge de självständiga, aktiva och
flexibla eleverna redskap för att de ska utvecklas själva. I den nyare forskning som gjorts om
just elevers egna självständiga planeringar så betonas nackdelarna med ”eget arbete” starkare
än fördelarna. Jag tycker det verkar som om forskarna vill att vi ska titta mer på Vygotskys
pedagogik. Han menar istället att all utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i en
social aktivitet. Samtal och diskussioner är byggstenar för tänkandet. Enligt honom finns en
skillnad i utveckling på vad en elev kan göra med hjälp och vad eleven klarar själv.

Elevers inflytande i skolan är lagfäst. Både i LPO 94 och Skollagen står att läsa om att eleven
skall ha inflytande och ta ansvar för sin egen utbildning.  Lämpliga former för hur detta ska se
ut ska man finna i kommunen och den lokala skolan. För att få med detta använder många
lärare just arbetsformen ”eget arbete”.

I litteraturen nämns några fördelar med arbetsformen och då framförallt att eleverna får arbeta
i sin egen takt och på sin egen ”nivå”. Eleverna slipper jämföra sig med varandra. En annan
fördel som nämns är att det är planeringen som är drivkraften i arbetet och inte som förut,
läraren. Eleverna blir på detta sätt självgående och läraren kan hjälpa de elever som behöver
mest. Annars är det nackdelarna som väger tyngst i studien. Många författare skriver ungefär
likadant eller likartat om nackdelarna. Nedan några huvuddrag som nämns i studien
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• Fara för demokratin
• Inlärningshinder
• Tiden styr

Under punkten ”Fara för demokratin” hittar vi  Carlgren (1994) som inte vill  ha en ensidig
fokusering på den enskilda individen utan en debatt där man tittar på hela elevens situation.
Skapandet av gemenskap och en social mötesplats är enligt henne viktiga frågor. Då man
använder denna arbetsform så fungerar inte klassen gemensamt utan eleverna blir
individualister (Naeslund 2001) Ytterligare en författare som menar att gemensamma
diskussioner minskar med arbetsformen är Österlind (2001). Hon pratar vidare om att även
elevkollektivet som potentiell maktfaktor i klassrummet minskar. Enligt min tolkning av
resultatet så vill eleverna  jobba mer tillsammans med sina klasskompisar. Siffran är så hög
som 63 % hos pojkarna och 57 % hos flickorna. Därutöver vill ytterligare 40 % av flickorna
delvis jobba mer tillsammans. Bara en enda flicka och en pojke av 40 elever vill helst arbeta
själva.

Under punkten ”Inlärningshinder” skriver Naeslund (2001) att självständigt arbete kan
sammanfattas i låg produktivitet. Pojkarna i min undersökning anser sig också inte jobba så
bra. Det är bara 21 % av dem som instämmer helt i att de jobbar bra. Flickorna däremot, hela
57 % av totala antalet flickor, anser sig jobba bra. Nästan hälften av pojkarna tycker att de lär
sig mer när läraren bestämmer vad de behöver kunna. Av flickorna däremot tycker en
femtedel att de lär sig mer om de själva bestämmer vad de ska lära sig. Av det totala antalet
elever, både flickor och pojkar ihop, så instämmer cirka 40 % delvis i att de lär bättre när
läraren bestämmer. Det krävs bundna studier och seriös dialog mellan lärare och elever för att
förstå grundläggande begrepp (Aftonbladet 20/8, 2000). Detta håller eleverna med om enligt
mina undersökningar. En fjärdedel av totala antalet elever tycker att de lär sig bättre när de får
diskutera med lärare och klasskamrater. Pojkarna är mer diskuteringsbenägna än flickorna.
Lärarens horisont att leda gruppen in i nya rum försvinner ( Carlgren 1994). Österlind (2001)
skriver att genomgångar inte tjänar något syfte då eleverna arbetar med olika uppgifter. Det
var en elev som kommenterade detta. Hon tycker det är en nackdel att man inte får en
genomgång tillsammans. Svaga elever blir allt svagare och det är de skolor som sätter
kunskapen i centrum som lyckas bäst (Skolvärlden nr 4, 2001). Mina resultat visar också att
bara ungefär hälften av eleverna tycker att de får den hjälp de behöver vid planeringen, medan
den andra hälften instämmer delvis. Pojkar och flickor tycker ungefär likadant i den frågan.
Elever med svag läsförmåga lär sig inte så mycket vid detta arbetssätt (Naeslund 2001). En
högpresterande elev däremot klarar sig mycket bra, enligt honom. Jag har i min undersökning
inte tittat på vad svaga respektive högpresterande elever svarat så jag kan inte diskutera detta.

Under punkten ”Tiden styr” finns Modén (1990) som skriver att då eleverna arbetar i egen
takt så försvinner stressen hos dem. Det är den egna arbetstakten som styr. Jag tolkar istället
mina undersökningsresultat så att eleverna blir pressade. I min enkätstudie framkommer att 80
% av alla elever tycker att tiden inte räcker till. Flickorna anser i högre grad att tiden räcker.
Eleverna misslyckas ofta med att hålla sina planeringar (Aftonbladet 20/8, 2001). Mina
resultat stämmer inte med detta påstående. Det framkommer i mina resultat att det bara är en
liten del av klassen som tycker sig misslyckas ofta med sina planeringar. Pojkarna säger sig i
högre grad än flickorna att de inte misslyckas. Hälften av eleverna tycker att tiden går fort när
de jobbar med eget arbete. Ytterligare nästan hälften instämmer delvis. Westergen (1990)
skriver att barn inte har förståelse för tidssystemet före elva års ålder. I litteraturstudien
framkommer att det är svårt med just tidsmedvetenheten för eleverna (Modén 1990, Österlind
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2001). Westlund (1996) menar att vi stressar eleverna med att ”tid är pengar”. Det är tiden
som är det viktiga. Jag har kommit fram till samma resultat i mina enkätstudier bland
eleverna. Det de tänker mest på är tiden. Det är tiden som är det viktiga och inte innehållet i
arbetet. Även i de öppna frågorna svarar eleverna att det är för lite tid. I mina studier
framkommer att eleverna ser tiden som mycket styrande.

5.3 Analys av enkätstudien

Rent spontant tycker jag att det verkar som de flesta elever tycker bra om egen planering och
eget arbete, men att de vill ha mer tid.

 På den öppna frågan om vad de tycker om planeringsboken skriver ungefär hälften av
eleverna att de tycker bra om planeringsboken. De svarar: - Man vet precis vad man ska göra
och hinna med. Ett annat vanligt svar är: - Man vet man gjort och inte gjort. Precis detta
skriver Carlgren (1994) om. Eleverna bockar av och gör färdigt sin planering, men vad lär de
sig egentligen? Hon skriver att eleverna känner kravet att hinna med planeringen och då
åsidosätts förståelse och inlärning. Kravet är att bli färdig med sin planering och detta är svårt
att få ihop med ökad förståelse och djupinlärning. Hon menar, som jag ser det, att planeringar
är en drivkraft för arbetet men de motverkar lärandet. Även mitt resultat visar att det handlar
mycket om att hinna, men jag undrar också vad de lär sig? Eleverna betonar också i sina svar
friheten att välja vad de ska jobba med för tillfället. Detta var också något som Österlind
(2001) fann i sin undersökning. Hon har gjort intervjuer med både lärare och elever och
lärarna betonar ansvar medan eleverna betonar friheten i arbetet.

På min fråga om för- och nackdelar med ”eget arbete” skriver många elever ”vet inte”. En del
elever har inte förstått innebörden av orden medan vissa andra bara skriver att det är bra.
Vissa elever har ändå förstått och svarat ”det är bara bra”. Elevernas inställning och
uppfattningar om eget arbete är svårt att värdera då de ofta haft likadan arbetsform hela sin
skoltid och därför inte har något att jämföra med.

På fråga 1, om de får den hjälp av läraren de behöver vid planeringen, har hälften av eleverna
fyllt i svarsalternativet ”instämmer helt” medan den andra hälften ”instämmer delvis”. Här
kan jag se svårigheter att tolka resultatet. En faktor som kan ha påverkat elevernas svar är att
de inte är vana eller letar efter det svar som de tror att man förväntar sig. Det kan också vara
så att de inte vill ställa läraren i dålig dager. De är i alla fall inte riktigt nöjda med hjälpen.
Också detta stämmer med litteraturstudien. Orden samarbete och trygghet har idag ersatts med
individuella studieplaner och flexibilitet (Aftonbladet 20/8, 2001). Eleverna kan inte veta hur
lång tid det går åt till alla olika moment. Här skrivs att vi lägger för stort ansvar på barnen.
Lärare påtvingar eleverna ett ansvar de inte är mogna för.

Fråga 2, 10 och 11 handlar om tid. De flesta elever anser att de får för lite tid. Enligt Modén
(1990) så undviks stress hos eleverna då det är den egna arbetstakten som styr och eleverna
inte behöver avbryta arbetet. I mitt resultat framgår dock att 80 % av eleverna anser att de får
för lite tid. Ungefär hälften av eleverna instämmer helt i att de tycker tiden går fort vid eget
arbete. Här ser jag en skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkarna tycker i högre grad att tiden
går fort och ingen av pojkarna tycker att tiden går sakta. Det är också pojkarna som anser sig
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ofta misslyckas med att hinna med sina planeringar.  Hälften av flickorna instämmer delvis i
att de ”misslyckas ofta” att hinna med sina planeringar. En stor nackdel som följer ur detta
arbetssättsätt är just att eleverna ofta misslyckas med att hålla sina planeringar ( Aftonbladet
20/8, 2001). Här har vidare 15 % av eleverna svarat ”vet inte”. Detta tycker jag verkar
knepigt. Vet de inte om de misslyckas ofta eller inte? Vet de inte vad de ska lära sig? Detta
tycker jag verkar som om det inte är någon kontroll eller reflektion alls över hur arbetet gått.
14 % av flickorna anser att tiden inte alls går fort. När man anser tiden gå sakta brukar det
bero på att något är tråkigt. Min tolkning blir alltså att dessa flickor tycker att arbetet inte går
vidare bra.

Fråga 3 och 8 handlar om hur eleverna anser sig jobba samt ta ansvar under ”eget arbete”.
Eleverna verkar själva anse att de tar ansvar i sitt arbete samtidigt som de inte tycker sig jobba
lika bra. Detta får jag inte riktigt att gå ihop. En tolkning skulle kunna vara att de försöker ta
ansvar, men att det inte går som de vill. Enligt mitt resultat så anser sig flickorna jobba bra i
högre grad än pojkarna. Nästan 80 % av pojkarna anser sig tveksamma till sin egen insats i
arbetet. De anser alltså att de inte jobbar särskilt bra. Detta stämmer med vad Carlgren (1994)
skriver. Hon tycker sig se att elevaktiviteten inte är så hög som det kan tyckas. Aktiviteten
består mest av att hämta materiel och inte värdera den nya informationen. Hon har i sin
forskning sett att elevaktiviteten är större ju mer traditionella lärarens undervisningsmetoder
är. Det blir en falsk frihet för de elever som inte klarar att organisera sitt arbete själva
(Aftonbladet 20/8, 2001). Han menar att friheten blir i deras fall falsk.

Fråga 4,7 och 5 handlar om att eleverna vill jobba mer tillsammans med andra och att de lär
sig mer då de är tillsammans. Cirka 60 % av eleverna vill jobba mer tillsammans med sina
klasskamrater. Det är bara en flicka och en pojke av 40 elever som helst vill jobba själva.
Resultatet visar vidare att en fjärdedel av eleverna anser att de lär sig bättre när de får
diskutera med lärare och klasskompisar.  Ungefär 50 % av pojkarna anser också att de lär sig
mer om läraren bestämmer vad de behöver kunna. Den andra hälften instämmer delvis. Detta
tolkar jag som om eleverna själva vill att läraren ska tala om vad de behöver kunna. De vill ha
mer struktur över innehållet. Detta har stöd i litteraturstudien där Guettler skriver att det krävs
bundna studier och diskussion med lärare och klasskamrater för att få ny insikt (Aftonbladet
20/8, 2000). Han skriver också att lärarens roll är att vara undervisare och social ledare. Jag
upplever med stöd av enkätstudien att detta också är vad eleverna vill. Naeslund (2001) går
ännu längre i kritiken. Han skriver  att detta arbetssätt är en pedagogisk abdikering. Att döma
av resultatet i hans rapport så finns det inget som säger att maximal individualisering är det
bästa sätt för inlärning. Han menar också att elever med svag läsförmåga inte har samma
chans till utveckling.

Fråga 6 handlar om att skriva utvärdering. Eleverna instämmer inte i påståendet att det skulle
vara svårt med att skriva utvärdering. Hälften av flickorna instämmer dock delvis. Jag tolkar
detta som att de inte riktigt vet hur de ska skriva en utvärdering. Enligt min litteraturstudie så
tycker eleverna att det är svårt att utvärdera. Jag trodde nog innan att de skulle svara tvärtom
här. Undrar hur eleverna skulle svarat om jag istället för ”Det är svårt att skriva utvärdering”
hade vänt på frågan och skrivit ”Det är lätt att skriva utvärdering”.  Hade då svaren blivit
annorlunda?

Fråga 9 handlar om elevernas syn på läraren. Läraren måste kunna överblicka de olika
elevernas prestationer trots att de arbetar med olika ämnen och olika uppgifter. (Österlind
2001). Tror eleverna att läraren hinner med att se vad de olika eleverna behöver träna mer på?
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Drygt hälften av eleverna tror på påståendet. Mitt resultat visar också att flickorna tror mer på
lärarens förmåga än pojkarna. Det tragiska är att det finns en flicka och två pojkar som inte
tror att läraren har någon ”koll” alls.

5.4 Analys av intervjuerna

Analys av rektorsintervjun.

Jag upplever vid intervjun att rektor är lite tveksam till ”eget arbete”. Hon säger att hon inte
är emot arbetsformen, men det får absolut inte bli oreflekterat eget arbete. Då kan det bli ett
inlärningshinder istället för ett utvecklingsarbete. Hon tycker dock att det viktigaste är
förhållningssättet gentemot eleverna och inte själva arbetsmetoden. Hon förordar istället att
eleven blir individuellt bemött. Jag tolkar henne som att hon vill att lärarna ska se alla elever
och veta var de är i sin utveckling, men att hon inte tror det bästa för eleven är att sitta själv
och lära sig. Hon poängterar dock att det är bra att eleverna lär sig att planera. För att eleverna
ska utvecklas så menar hon att det krävs ett möte mellan lärare och elev. Hon tycker heller
inte det ska vara fult att använda den gamla traditionella undervisningen, då denna är bra för
vissa elever. Vad jag förstår så litar hon på lärarna och tycker att de ska undervisa som de
tycker om och tror på. Om lärare bara använder ”eget arbete” så tror hon inte att det går att
uppfylla målen i år 5. Hon pratar om att det alltid går trender i nya arbetsmetoder och går
mode i vissa begrepp och att detta jagar lärare. Alla vet också hur lärare ska göra. Hon vill
inte att de lärare som är kritiska till det nya ska kallas bakåtsträvare på något sätt utan det är
viktigt med pedagogiska diskussioner. Hon tror dock att lärare här på skolan delar med sig av
sina pedagogiska synpunkter.

Analys av intervju med lärare A:

Det är intressant att höra henne säga att arbetsformen ”eget arbete” är det enda som fungerar
vid årskurslösa klasser. Är det alltså härifrån själva arbetsformen härstammar? Jag har för mig
att startandet av årskurslösa klasser var en åtgärd för att spara pengar. Detta visar, tycker jag,
att allting är politik också inom skolan.  Lärare A menar t.o.m. att ”eget arbete” borde spara
mycket pengar nu då man inte behöver de assistenter man förr hade. Med detta arbetssätt
klarar hon av allt själv.

Hon använder ”eget arbete” för att hon trivs med det och hon känner inget krav ”uppifrån”.
Hon har flera ”äldre” lärarkollegor som är kritiska till arbetsformen. Jag reagerar på att det
bara är ”äldre” kollegor som är kritiska. Vad innebär det egentligen? Kan det vara så att om
man som lärare är med i alla nya trender och idéer så hänger man med och är inte
gammalmodig? Hon tror att dessa kollegor är rädda för att bli kallade för bakåtsträvare varför
de ofta håller tyst med sin kritik. Detta går emot vad rektor sa. Rektor visste att några lärare
tyckte det var svårt med arbetsformen, men att hon trodde lärarna var så öppna att de
diskuterade olika pedagogiska metoder.

Lärare A vill framhålla att detta arbetssätt kräver mycket mer av henne än vanlig
katederundervisning. Hon menar att vissa tror att ”fröken” kan gå och fika. Hon säger vidare
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att då hon bara har 13 elever så kan hon ha kontroll på allting, men ofta idag är det stora
klasser med uppåt 30 elever och då tror hon inte att detta kan fungera. Hon säger att hon tror
att arbetsformen kan vara ett inlärningshinder. Det beror på individen. Hon menar att alla
elever inte kan planera och särskilt inte för en eller två veckor. Det kan räcka med en dag för
vissa. Kravet på dagens elever är att de har hög arbetsmoral och det har inte alla.

Hon pratar vidare om att denna arbetsform kräver att eleven kan läsa och förstå texter, varför
hon egentligen inte tror att arbetsformen gynnar de svaga eleverna. Det kan t.o.m. vara
skadligt för vissa, tillägger hon ju. Detta arbetssätt gynnar främst de duktigaste. Här finns stöd
i litteraturen också. Både Guettler (20/8, 2000) och Naeslund (2001) menar att detta är en
pedagogik för de mer högpresterande eleverna.

Eleverna får mer baskunskap genom eget arbete, tror lärare A. Hon har dock alltid
genomgång innan och sedan får eleverna jobba vidare själva. Genom att använda eget arbete
kan hon sedan gå runt och hjälpa dem som främst behöver, säger hon. Detta står i strid mot
Naeslunds (2001) resultat. Han har i sina intervjuer också hört lärare säga att det blir mer tid
över för de svaga med detta arbetssätt, men han har själv gjort observationer som visar det
motsatta.

Vi får inte heller glömma den lärarledda katederundervisningen, enligt henne. För vissa elever
passar det bättre. Man måste blanda olika metoder. Hon tycker inte att exempelvis engelska
och orienteringsämnena är bra att ha med i ”eget arbete”. Hon tycker heller inte att det räcker
med självständigt arbete i matematik. Därför har hon lite andra ”matte-problem” också.
Hennes elever har eget arbete en timme per dag. Hon tror främst att det är just att planera som
eleverna lär sig mest av denna arbetsform. Det är, som jag förstår, lite därför hon har eget
arbete. Hon tycker det är viktigt att eleverna lär sig att planera ex. sin fritid m.m.

Analys av intervju med lärare B:

Lärare två tog examen –97 och har alltså varit lärare i fyra år. Han säger i början av intervjun
att det är svårt att individualisera om man har gemensamma klassgenomgångar. Carlgren
(1994) säger också just att med ”eget arbete” existerar inte dilemmat med att individualisera
undervisningen. Min tolkning av lärare B.s ”eget arbete” är att det egentligen inte är
individuellt. Han har bestämt vilka moment som ska vara med i planeringen och eleverna får
bara bestämma när de ska göra momenten. Visserligen får eleverna stryka de moment de
anser att de kan, men alla gör ändå likadana moment fast självständigt. Carlgren (1994)
skriver vidare om att lärarens horisont att leda gruppen in i nya rum försvinner med denna
arbetsform. Det verkar som om detta är något lärare B också tänkt på när det senare under
intervjun framkommer att han funderar på att ändra sin undervisning. Han säger att han vill att
alla elever jobbar med samma ämne för att underlätta för genomgångar. Jag tolkar detta som
att han egentligen tycker att eleverna behöver gemensamma genomgångar.

Det verkar som att han ändå tycker att det kan vara skönt att ha ”eget arbete” att luta sig mot
ibland när han behöver tid till annat. Detta stämmer inte med lärare A. Hon tycker istället att
arbetssättet kräver mer av henne än vanlig traditionell undervisning.  Jag förstår av lärare B:s
svar att han egentligen upplever många nackdelar med arbetsformen och att han nästan känner
sig lite tvingad att använda den. Han använder också uttrycket ”samvetsdövare” om
arbetsformen. Han pratar vidare om att styrkan med eget arbete är att eleverna själva blir
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medvetna om vad de behöver träna på och hans strävan är att eleverna tar ansvar för sitt eget
lärande. Han nämner också att det är svårt att ha tid för alla elever. Detta vidhåller lärare A
också. Hon menar att då hon har så få elever så går det bra, men om man har många fler
elever så är det svårt att med denna arbetsform se alla elever och veta var de befinner sig i sin
utveckling. Lärare A har ju bara 13 elever medan lärare B har 30 elever. Jag frågar mig dock
om eleverna själva vet vad de behöver träna på? Enligt mitt resultat så säger 15 % av eleverna
att de inte vet om de ofta misslyckas med sina planeringar.  Detta tolkar jag som att det inte är
någon kontroll eller reflektion alls över hur elevernas arbete går. Lärare B nämner också den
nackdelen att arbetet lätt blir automatiserat och ingen förståelse eller reflektion kommer till.

Vidare pratar han om att de elever som har det lätt för sig har det lätt vilken metod han än
använder och vice versa. Han tror dock att vissa elever behöver få diskutera mer med
varandra.  Mitt resultat visar att han tror rätt. Cirka 60 % av eleverna vill jobba mer
tillsammans med sina klasskamrater. Det är bara en flicka och en pojke av 40 elever som helst
vill jobba själva. Resultatet visar också att en fjärdedel av eleverna anser att de lär sig bättre
när de får diskutera med lärare och klasskompisar.  Ungefär 50 % av pojkarna anser också att
de lär sig mer om läraren bestämmer vad de behöver kunna. Den andra hälften instämmer
delvis. Lärare B har kanske en lösning på problemet. Han tänker att de elever som är
självgående kan arbeta med arbetsformen medan de elever som behöver mer lärarledd och
styrd undervisning ska få det. Det framkommer inte hur han tänker lägga upp formerna för
det.

Han tror att ”yngre” lärare idag är rädda för att tappa katederundervisningen medan de ”äldre”
lärarna är rädda för att stämplas som ”katederpedagoger”. Kan det vara så att
lärarutbildningen bidragit till att nyutexaminerade lärare känner rädsla för att använda mer
lärarledda ”katederundervisningar”? Får kanske lärarstudenter höra och läsa om att lärarledda
undervisningstillfällen är gammalmodigt och lite fult?  Här kan jag också se skolledarens
betydelse för resultatet på skolan. Rektor på skolan pratar om att arbetsformen inte är så viktig
utan hon förordar istället att eleven blir individuellt bemött. Analysen i början av intervjun
säger dock att rektors åsikt inte riktigt gått fram till läraren.

Han tror inte att ”eget arbete” är ett inlärningshinder utan menar istället att det är 100 %
möjligheter. Det är skolans krav som sätter gränserna. Han menar till sist att alla elever inte
når målen i år 5 vilken metod man än använder. Alla elever har olika förutsättningar. Hans
tolkning, vad jag förstår, är att miljön har väldigt stor betydelse när det gäller elevens
kunskapsinlärning. Vissa elever får mycket stöd och hjälp hemifrån medan vissa andra, som
han uttrycker, knappt har något hem. Jag blir lite rädd när jag hör detta. Hänger det idag på
vilka föräldrar eleven har för att kunna klara skolan? Kan det kanske vara så att denna
självständiga arbetsform kräver att eleven får diskutera olika begrepp hemma då de inte får
detta i skolan? Guettler (aftonbladet 20/8, 2000) skriver att med detta arbetssätt försvinner
tiden för gemensamma diskussioner och studier som han anser behövs för att eleverna ska få
allmänbildning och baskunskaper. Han skriver vidare om att för att förstå grundläggande
begrepp så krävs bundna studier och seriös dialog mellan lärare och elever. Jag funderar då på
de elever som inte kan få hjälp hemma och inte får några diskussioner i skolan. De har ju då
inte lika stor chans till utveckling. Vart tog demokrati och jämlikhet vägen?

5.5 Förslag till fortsatt forskning
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Nedan beskriver jag ytterligare frågeställningar som jag anser har anknytning till mitt arbete.
Jag har i detta arbete undersökt hur lärare och elever uppfattar och vad de tycker om ”eget
arbete”. Jag vill dock framhålla att studien är mycket begränsad men att den skulle kunna
vara utgångspunkt för vidare studier i ämnet.

Enligt mitt resultat så säger eleverna själva att de lär sig mindre då de arbetar själva. Här
skulle jag också vilja se mer forskning. Är det på grund av ”eget arbete” som elevernas
baskunskaper minskar i Sverige?

Föreligger någon skillnad mellan mer erfarna lärare och nyutexaminerade i frågan om elevers
”eget arbete”?

Vilka skillnader/likheter finns i elevers uppfattningar av ”eget arbete” på låg, mellan och
högstadiet?

Vilka likheter/skillnader finns mellan olika skolor och olika kommuner ?

Idag ska eleverna vara eller bli individualister medan vi lärare ska samverka mer. Hur hänger
det ihop?

5.6 Egna reflektioner

Jag känner mig nöjd med arbetet och tycker att jag erövrat kunskap som jag kommer att ha
nytta av i mitt kommande yrkesliv som lärare. Mitt mål var att få olika synpunkter både från
rektor, lärare och elever om ”eget arbete” och det tycker jag att jag fått fram.  Jag har också
lärt mig att det inte finns några exakta direktiv uppifrån hur eleverna ska få mer inflytande
och ansvar i undervisningen utan det beror på oss. Eleverna och jag kan genom samspel
komma fram till det som passar oss bäst. Med detta arbete anser jag att jag fått en viktig bas
att stå på i mitt läraryrke. Svagheten med arbetet är att underlaget är litet. Det är svårt att få en
övergripande bild av ämnet med en så liten studie.

En stor svårighet har varit att bortse från mina egna förutfattade meningar angående ”eget
arbete”. Jag var från början kritisk till arbetsformen och jag har inte ändrat mina åsikter i
frågan efter detta arbete. Min problemformulering handlade om ifall ”eget arbete” är ett
inlärningshinder eller en utvecklingsmöjlighet. Med stöd både i litteraturen, i elevernas svar
på enkäten och i intervjuerna så tror jag att arbetsformen kan vara ett hinder i utvecklingen
om läraren låter eleverna få arbeta på utan andra metoder. Om jag förstått det hela rätt så var
elevens eget arbete från början tänkt att främst gynna de svaga. Man skulle med denna
arbetsform få bort tävlingen mellan elever samt få alla att kunna jobba i sin egen takt och på
sin egen ”nivå”. Jag anser nog att det istället är de svaga som förlorar då man arbetar så här.
Detta grundar jag på intervjun med en lärare samt även de litteraturstudier jag gjort. De elever
som har läs- och skrivsvårigheter har inte lika stor chans med denna arbetsform. Då vi idag
vet att alla har sina olika inlärningsstilar så måste det finnas andra metoder också. Vissa
elever kanske lär sig mycket genom att lyssna på när ex. lärare eller elever berättar om
någonting medan andra lär bäst då de får dramatisera. Jag ser det som lärarens uppgift att visa
på olika metoder så att alla elever ska kunna ha lika chans. Det anser jag inte att de har med
bara ”eget arbete”. Jag vill med detta arbete få bort det fula med ”katederundervisning”. För
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vissa elever är just detta det bästa för dem. Med utgångspunkt i detta så känns det oerhört
viktigt att jag inte bara har denna arbetsform utan det är variationen som är bra.

Jag har tagit ställning i frågan om att ”eget arbete” är något jag skulle kunna tänka mig att
använda. Vad jag sett i både litteraturstudien och i enkäterna så trivs eleverna med
arbetsformen.  Jag kan tänka mig att använda egen planering och eget arbete, men det är
viktigt att det ändå är strukturerat och att jag verkligen följer upp varje elev. Detta kommer att
ta mycket tid men jag är övertygad om att det är ett måste för att det ska bli bra. Jag tycker
dock det är viktigt att vi har genomgångar och diskussioner som kan föra oss allihop framåt så
att vi inte fastnar i vår egen föreställning. Mitt resultat visar att också eleverna själva anser att
de lär sig bättre när de diskuterar med andra. Jag ser vidare andra sätt att få eleverna delaktiga
i planering. Jag skulle vilja ser mer av diskussioner kring mål i de olika ämnena. Jag känner
mig övertygad om att eleverna då skulle bli motiverade att lära sig mer.

Det har varit svårt att begränsa arbetet. Här finns många intressanta frågeställningar och jag
hade gärna gjort lite större undersökningar om tiden räckt till. Den viktigaste insikten jag
erövrat är:

Själva metoden för undervisning är inte allt
- det viktigaste är mitt förhållningssätt till eleverna.
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