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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur elever i åk 5 uppfattar det egna arbetet i skolan. Syftet inbegriper också 
hur samma elever upplever deltagande och inflytande i det självständiga arbetet. Vi har använt oss av en 
kvalitativ forskningsmetod där vi intervjuat 10 elever på två olika skolor. I vår studie har vi funnit att 
individualisering är något som präglar dagens undervisning i skolan i mer eller mindre utsträckning. Detta 
symboliseras ofta av ett arbetssätt vid benämningen eget arbete där eleven får arbeta självständigt. De 
gemensamma genomgångarna hamnar ofta i skymundan och eleven får ensam söka kunskap. Elevens sökande 
efter kunskap vilar i lärarens förtroende att inflytandet och ansvaret ska styra dem i rätt riktning. Utmaningen är 
att läraren skall tillåta ett lärande där både individen och kollektivet ingår i ett socialt samspel. 
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Inledning och Bakgrund 
Intresset för hur individualiseringen präglar undervisningen i praktiken har följt oss under 

utbildningens alla år. Vi har i praktiken fått möta många olika varianter av hur lärarna 

organiserar sin undervisning för att försöka tillmötesgå varje enskild elev på sin nivå. Efter 

många olika intryck på hur detta begrepp kan skildras i undervisningen, blev vi nyfikna på hur 

eleverna uppfattar det enskilda arbetet som idag präglar individualiseringen i skolan. Intresset 

för det enskilda arbetet har även lockat skolverket till att undersöka hur det enskilda arbetet 

används i skolan. För ett par år sedan gjorde skolverket en nationell utvärdering som visade 

att det enskilda arbetet ökat i skolan. De menade att det egentligen handlar om ett 

ensamarbete där förutsättningen för att nå kunskapsmålen är sociala färdigheter.1  

 

Det enskilda arbetet är något som Vinterek menar är lösningen till en individualiserad 

undervisning i skolan, dessutom pekar hon på att lärarens tolkning av individualisering har 

varit en avgörande faktor för hur undervisningen utformas.2 Hur lärares perspektiv på 

begreppet tolkas och används har också varit det dominerande intresset bland forskarna, 

medan elevernas erfarenhet av det egna arbetet inte lyfts fram i lika stor utsträckning. 3  

Österlind är en forskare som dock har intagit ett elevperspektiv och studerat elevers eget 

arbete med fokus på planeringsboken och hur de uppfattar arbetet kring den. Hon kopplar 

detta till deras sociala bakgrund.4  Då eget arbete oftast innebär självständigt arbete och eget 

ansvar är det intressant att undersöka om eleverna upplever det som ett ansvarstagande och 

självständigt arbete, där elevinflytandet upplevs som centralt, samt vilket lärande de upplever 

sker kring arbetet. 

 

Ideologiskt sett är individualiseringen eftersträvansvärd, medan konsekvenserna av en sådan 

undervisning sällan blir prövade och ifrågasatta i praktiken.5 De studier som har gjorts kring 

begreppets användning är oftast relaterade till olika arbetsmetoder som 

intresseindividualisering och hastighetsindividualisering. Den förstnämnda förklaras av 

uppgifter som är anpassade efter elevernas intressen, medan det sistnämnda utgår från att 

                                                 
1 Weyler, K (2008) skolverket underkänner särskilt stöd, Skolvärlden nr.6.sid.10 
2 Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling.sid.50 
3 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 2003  
4 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete = [Disciplining via 
freedom] : [independent work and student planning]. Diss. Uppsala : Univ 
5 Ibid.sid.51 
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eleverna jobbar i egen takt, vilket i vissa studier även kallas för taktindividualisering.6 Det 

som vi anser förenar båda dessa individualiseringsformer är eget arbete av olika slag, där 

eleverna jobbar självständigt och tar ett stort eget ansvar. I det här sammanhanget har vi valt 

att använda eget arbete synonymt med individualisering för att inte blanda in andra befintliga 

definitioner som kan förvirra läsaren. 

.  

 

Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever i åk 5 uppfattar det egna arbetet i skolan. Detta 

syfte inbegriper också hur samma elever upplever deltagande och inflytande i det 

självständiga arbetet. För att tydliggöra vårt syfte har vi konkretiserat detta i några 

frågeställningar. 

 

• Hur beskriver eleverna att de arbetar med eget arbete? 

• Hur uppfattar eleverna inflytande och socialt samspel i eget arbete? 
• Hur beskriver eleverna sitt lärande i eget arbete? 

 

                                                                                                                      
Litteraturgenomgång 
Våra teoretiska utgångspunkter i vår litteraturstudie har varit att finna relevant litteratur som 

beskriver individualiseringens undervisningsformer ur ett sociokulturellt perspektiv, för att 

sedan använda detta som grund för vår fortsatta studie. Även styrdokument som Lpo94 har 

kommit att utgöra centrala komplement som underlättar studiet av vårt syfte. Vi har i vår 

litteraturgenomgång valt att beskriva och förklara individualiseringens undervisningsformer 

utifrån olika författares bestämningar på begreppet. Vi väljer här att nämna de centrala 

faktorer som vi anser definiera uppsatsens teoretiska utgångspunkt: eget arbete, 

individualisering, elevinflytande, demokrati, socialt samspel, lärande och ansvar.  

 

 

                                                 
6Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling.sid.44 
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Lpo94 – om demokrati och elevinflytande 
Läroplanen tar upp att skolan bör förbereda och forma eleverna till trygga och ansvarstagande 

samhällsmedborgare, därför bör undervisningen bedrivas under demokratiska arbetsformer, 

då det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.7 Skolan anses även vara en 

mötesplats där olika sociala och kulturella värderingar öppet bör uppmuntras att föras fram. 

Enligt läroplanen bör hänsyn tas till elevernas olika behov och förutsättningar för att lättare 

finna olika vägar för den enskilde individen att nå sitt mål.8 För att eleverna skall kunna 

fördjupa sig och göra urval i sitt arbete är det viktigt att skolan är tydlig i sin målformulering 

där både innehåll och arbetsformer framgår. Detta är en förutsättning för att eleverna skall 

kunna påverka och känna inflytande över sitt skolarbete. Läroplanen betonar också vikten av 

att eleverna skall kunna känna inflytande och få vara delaktiga vid planering och utvärdering 

av undervisningen. Enligt läroplanen är det därför centralt att eleven har kunskap om de 

demokratiska principerna för att kunna arbeta under liknande demokratiska arbetsformer.9  

 

 

Lpo94 – om ansvar och lärande 
Läroplanen beskriver även att eleven skall utveckla ett personligt ansvar för sitt arbete, därför 

bör undervisningen anpassas efter dennes förutsättningar och behov.10 ”Eleven skall i skolan 

möta respekt för sin person och sitt arbete.”11 Med utgångspunkt i elevens tidigare 

erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk främjas en kunskapsutveckling och ett fortsatt 

lärande. Skolan skall även sträva efter att varje elev både självständigt och tillsammans med 

andra utvecklar sitt eget sätt att lära, arbeta och utforska.12 I läroplanen kan vi också läsa att 

när eleven får möjlighet att välja kurser, teman, ämnen och aktiviteter främjar detta inte bara 

de demokratiska principerna utan gynnar också eleven att lära sig ta ansvar. Det gagnar också 

den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen genom att eleven får ta ett större ansvar för 

skolmiljön och sitt eget arbete.13  

 

                                                 
7 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). Stockholm: 
Skolverket.sid.5,3 
8 Ibid.sid.4 
9 Ibid.sid.5,13 
10Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). Stockholm: 
Skolverket.sid.5 
11 Ibid.sid.7 
12 Ibid.sid.9 
13 Ibid.sid.13 

 3



   
 

Vidare tar läroplanen upp att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta kunskaper.”14 En aktiv diskussion om kunskapsbegrepp i den enskilda skolan blir 

då enligt Lpo94 en viktig förutsättning för att främja elevens lärande. I en sådan diskussion är 

det viktigt att lyfta fram och belysa olika sätt att se på kunskap och lärande. För att eleven 

skall kunna utveckla ett kritiskt tänkande bör skolan sträva efter att lära eleven att använda sin 

kunskap som redskap när de granskar fakta, lyssnar och argumenterar15 Undervisningen skall 

både vara objektiv och mångsidig samtidigt som det skall vara möjligt att tillägna sig metoder 

och studiefärdigheter som ny kunskap. Enligt läroplanen bör lärare ständigt pröva 

undervisningsmålen och utvärdera resultaten, detta gör det möjligt att nya metoder kan 

utvecklas och prövas. Här är det av yttersta vikt att arbetet sker i ett dynamiskt samspel 

mellan elever och personal. Ett sådant samspel ger utrymme för att olika kunskapsformer blir 

synliga – som tex. fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Genom att balansera dessa 

olika kunskapsformer skapas ett helhetslärande.16

 

 

Teori 
Enligt Stukat bör valet av teori främst knytas an till den frågeställning som utgör studiens 

problemområde. Han menar att valet av perspektiv även kan ske utifrån vad skribenterna 

anser vara tilltalande och intressant för studiens syfte.17 Vårt val av teorianknytning föll på 

det sociokulturella perspektivet då vi ansåg det vara främst tilltalande för att kunna uppfylla 

syftet med vårt problemområde, vilket är att belysa elevernas beskrivningar av deltagande, 

inflytande, socialt samspel och lärandet i eget arbete. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Att försöka förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om att förstå hur människan 

tänker och handlar samt hur hon tillägnar sig och utnyttjar både fysiska och kognitiva 

resurser. Detta gäller även grupper, vilket gör att fokus i ett sociokulturellt perspektiv hamnar 

                                                 
14 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). Stockholm: 
Skolverket.sid.5 
15 Ibid.sid.6,10 
16 Ibid.sid.7,6 
17 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.sid.116 
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på samspelet mellan individ och kollektiv.18 ”I en mer grundläggande mening handlar lärande 

om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.”19 

Hur vi lär oss kan alltså förklaras med sociokulturell utgångspunkt om hur vi tillägnar oss de 

resurser som är delar av vår kultur och vår omgivning för att tänka och utföra praktiska 

projekt, menar Säljö. En annan grundtanke i det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö, 

att kommunikationen och interaktionen mellan människor är avgörande för vilka 

sociokulturella resurser som skapas och förs vidare. Han menar att samspelet med andra i 

kollektiva verksamheter där intellektuella och praktiska redskap används som resurser sätter 

våra begränsade förutsättningar i nya processer.20 För att gå tillbaka till uppsatsens 

problemområde ska vi göra ett försök att knyta an denna inledande teori till individualisering 

och eget arbete.  

 

Med stöd av läst litteratur har vi tidigare beskrivit att eget arbete handlar om att eleverna 

jobbar självständigt med egen planering i egen takt, vilket medför att interaktionen i klassen 

förändrar sig och elevgruppen som helhet hamnar i skymundan.21 En tanke som vi kan lyfta 

med stöd av den inledande beskrivningen på lärande ur sociokulturellt perspektiv är: hur och 

vad lär sig eleverna av eget arbete om det sker individuellt utan någon interaktion med 

klassen. Mer konkret handlar det alltså om hur elever som jobbar med eget arbete tillägnar sig 

de resurser som finns i den kollektiva verksamheten, det vill säga gruppens resurser för att 

lära av eget arbete. Intellektuella redskap menar Säljö är en hjälp för människor att kunna lösa 

praktiska problem i den fysiska verkligheten.22 Det skulle betyda om elever kommunicerar 

eget arbete i interaktion med de andra i klassen skapas en process av nya resurser som 

individen kan använda sig av i praktiken 

 
           ….genom att vi kan räkna, kan vi hantera pengar och avgöra om vi har råd att köpa ett hus. 

Genom att vi kan läsa kan vi tillgodogöra oss instruktioner (…) intellektuella redskap löser således 

praktiska problem som människor har, de hjälper oss att handla i en fysisk verklighet.23

 

Lärandet är inte enligt Säljö begränsat till enbart skolans miljöer utan sker även i andra 

sammanhang som i familjer, arbetsplatser och så vidare. För att förstå lärandets villkor är det 
                                                 
18 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.sid.18 
19 Ibid.sid.13 
20 Ibid.sid.21,22 
21 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete = [Disciplining via 
freedom] : [independent work and student planning]. Diss. Uppsala : Univ.sid. 129 
22 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.sid.22 
23 Ibid.sid.22 
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viktigt anser Säljö att ha en distans till förståelsen av hur och när människor lär och vad 

lärande faktiskt är.24 All mänsklig verksamhet är en aspekt av lärande, därför kan lärande inte 

förstås som någon endimensionell eller homogen företeelse och process, utan lärandet kan 

enligt Säljö ske på individuell nivå eller på kollektiv nivå.  

 
           Det finns i varje trivialt samtal, handling eller händelse en möjlighet att individer eller grupper tar 

med sig någonting som man kommer att använda i en framtida situation. Lärande är således ett 

möjligt resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på något enkelt sätt kopplas till bestämda 

arrangemang som skola och undervisning.25  

 

Eget arbete och individualisering bör alltså i detta avseende vara en grad av lärande eftersom 

det är en mänsklig verksamhet, medan frågan på vilket lärandet blir är avgörande i vilket 

sammanhang det sker. 

 

Säljö hävdar att lärande uppmärksammas i tre olika företeelser vilka alla samverkar med 

varandra. Den första är utvecklingen och användningen av intellektuella (språkliga) redskap 

som samverkar med den andra utvecklingen och användningen av fysiska redskap (verktyg). 

Dessa i sin tur utgör den tredje samverkande företeelsen där människor genom 

kommunikation utvecklat samarbete i olika gemensamma verksamheter.26  

Enligt Säljö finns det en allmän uppfattning om att lärandets problem är en fråga som handlar 

om att försöka skapa nya pedagogiska metoder som ska underlätta svårigheterna med att nöta 

in kunskaperna hos den motvillige kunskapsmottagaren. Detta antagande att 

kommunikationen är enkelriktad visar sig till och med i vårt sätt att organisera och möblera 

undervisningen och klassrummet. Läraren är den som talar till en grupp elever och överför 

informationen vilken blir mottagen av elevgruppen.27

 

 

Lärande i samspel 
Säljö betonar att genom språket har vi förmågan att dela erfarenheter med varandra, vilket 

utgör det mänskliga språket till ett ytterst rikt och unikt element för att skapa och 

                                                 
24 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma sid.12 
25 Ibid.sid.13 
26 Ibid.sid.22,23 
27 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.sid.24,25 
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kommunicera kunskap.28 Han menar då att kunskap blir knuten till argumentation och kan 

förstås som en handling i sociala sammanhang, där människan hela tiden försöker se, förstå 

och hantera verkligheten på ett visst sätt. En sådan kunskap tar enligt Säljö, ett speciellt 

perspektiv på verkligheten: ”olika perspektiv ger olika kunskap (…) i olika mänskliga 

verksamheter förstås samma företeelse på olika sätt”29  

 

Säljö hävdar vidare att kommunikativa processer utgör en central vikt när man talar om 

mänskligt lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Individen blir delaktig och 

får ta del av kunskaper och färdigheter genom kommunikationen. ”Det är genom att höra vad 

andra talar om och hur de föreställer sig världen som barnet blir medvetet om vad som är 

intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i 

varje situation.”30 Säljö hävdar vidare att all kunskap som människan behärskar oftast innebär 

både en kommunikativ och fysisk praktik. Han jämför detta med att spela schack som inte 

bara innebär att flytta pjäser som är den fysiska praktiken, utan även kräver en kunskap om 

regler och taktik som är språkliga, det vill säga kommunikativ praktik.31

 

Det blir därmed inte möjligt att undvika lära i ett sociokulturellt perspektiv, utan den aktuella 

frågan i detta sammanhang blir snarare vad vi lär oss i de olika situationerna. I vår bildning av 

nya kunskaper, lyfter Säljö fram det vardagliga samtalet som den viktigaste delen för att 

komma till nya insikter och kunskaper. Dessa nya kunskaper och insikter är något som 

individen tar med sig och blir formad av.32 Säljö hävdar vidare att det inte är rimligt att tro att 

barnens egna arbeten kan leda till att de upptäcker abstrakta kunskaper som handlar om 

världen och som är vetenskapliga. Han menar att det är våra analyser och beskrivningar som 

utgör kunskapen, men att dessa inte är så lätta att upptäcka på egen hand. Vidare menar Säljö 

att man inte kan påstå att kunskapen finns lagrad i objektet och händelsen.33 I ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärande och utveckling under alla former av mänsklig 

kommunikation. Vi uppmärksammar, agerar och beskriver vår verklighet utifrån 

omgivningens tillåtelse och uppmuntran.34 Säljö beskriver lärandet som en förmåga att kunna 

se något nytt ur ett nytt perspektiv, och menar att denna förmåga utvecklas när vi kan lära oss 

                                                 
28 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.sid.35 
29 Ibid.sid.26 
30 Ibid.sid.37 
31 Ibid.sid.37 
32 Ibid.sid.47 
33 Ibid.sid.62,63 
34 Ibid.sid.68,63 
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hantera intellektuella redskap. Vi lär och utvecklas både individuellt och kollektivt utan någon 

gräns, och skapar nya redskap hela tiden som hjälper oss att hantera både intellektuella och 

fysiska problem.35 Det är genom språket vi kan förklara vilken del av arbetet vi upptäcker 

vara intressant och uppmärksamma vår samtalspartner på detta. 36 Säljö beskriver språket som 

ett kollektivt, individuellt och interaktivt sociokulturellt redskap som fungerar som en länk 

mellan interaktion, kultur och individens tänkande.37

 

 

Organiserad individualisering 
Boesen menar att ett sätt att organisera undervisningen på kan beskrivas genom att dela upp 

skolämnenas innehåll i två delar. Den ena delen kallar han för en obligatorisk nivå och skall 

präglas av ett undervisningsinnehåll som eleverna skall bemästra, detta avser han är elevernas 

ansvar.38 Den andra delen kännetecknas av ett innehåll som Boesen benämner som den 

potentiella nivån och som han menar skall erbjuda eleverna möjligheter till ett fortsatt lärande 

på en frivillig grund. Vidare förklarar han detta som en skyldighet för läraren att delge 

eleverna information om vad som skall bemästras och vad de kan välja att arbeta vidare med 

om så önskas. Boesen beskriver detta som ett tillåtande sätt hos läraren att organisera 

undervisningen efter varje elevs individuella intresse, samtidigt som han menar att detta inte 

sätter för höga krav på de övriga eleverna.39

 

 

Tidigare forskning 

Individualisering och eget arbete 
I artikeln Från klassrumsundervisning till eget arbete ifrågasätter Ingrid Carlgren dagens bild 

av den oföränderliga skolan samtidigt som hon beskriver och problematiserar de arbetsformer 

som faktiskt har och håller på att förändras i skolans verksamhet. Carlgren som är 

skolpsykolog och forskare i pedagogik menar att förändringen från klassundervisning till eget 

                                                 
35 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma sid.73 
36 Ibid.sid.83 
37 Ibid.sid.87 
38 Boesen, Jesper (red.) (2006). Lära och undervisa matematik : internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt 
centrum för matematikutbildning. sid.159-160 
39 Ibid.sid.160-161 
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arbete är ett sätt för eleverna att slippa gå till läraren hela tiden för att be om hjälp, då de 

själva följer sin egen planering.40 Vidare hävdar Carlgren att det finns ett dilemma med denna 

individualisering. Hon förklarar detta dilemma genom att ge exempel på hur det ser ut i ett 

traditionellt klassundervisningssammanhang. Hon lyfter fram lärarens betydelse som en stark 

drivkraft i elevernas arbete, där läraren ska instruera, försöka få alla elever att förstå och sätta 

igång dem i arbete. Detta leder till att alla elever hamnar på olika nivåer och jobbar i olika 

takt. De elever som fortare blir klara med sina uppgifter får tilldelat extrauppgifter där 

bänkboken är ett exempel på detta. Detta kallar Carlgren för tidsutfyllnad, vilken kan bli 

problematisk då uppgifter som ryms inom denna tidsutfyllnad endast kan gynna de snabba 

eleverna.41 Hon utvecklar problematiken som ett dilemma för läraren, som tvingas välja 

lösningar som skall gynna de långsamma eleverna och där de snabba elevernas behov hamnar 

i skymundan, eller tvärtom.42

 

Carlgren beskriver att när det egna arbetet får dominera skolarbetet riskerar 

klassundervisningen med gemensamma genomgångar att i mer eller mindre bemärkelse gå 

förlorade.43 Det är viktigt menar Carlgren att hålla isär lärande och inlärning i eget arbete. 

Hon menar att det kan vara problematiskt då eleverna själva planerar sitt arbete då det kan 

motverka en djupare förståelse i lärandet. Planeringen kan fungera som en drivkraft för 

eleverna, men det finns också en risk att fördjupad förståelse i lärandet inte utvecklas då 

eleven löser uppgifterna snabbt utan någon djupare reflektion.44 Carlgren lyfter även fram 

huvudproblemet i organisationen av eget arbete och menar att det handlar om en gemenskap 

där eget arbete ska ingå i ett socialt sammanhang. Hon uttrycker detta med följande citat:  
           

           Om utvecklingen går mot att eget arbete blir den dominerande arbetsformen finns en risk att 

klassrummet som socialt system reduceras till summan av enskild individer som alla administrerar 

sin egen inlärning. Genom att varje individ utgör en enhet för sig fragmenteras det sociala 

sammanhanget.45

 

 

                                                 
40 Carlgren, I (1994) Från Klassrumsundervisning till ”eget arbete” – den tröga skolan och pedagogiska 
modeflugor, praxis nr 2.sid.9 
41 Ibid.sid.10 
42 Ibid.sid.11 
43 Ibid.sid.11 
44 Ibid.sid.12 
45 Ibid.sid.13 
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Monika Vinterek som är filosofie doktor i pedagogiskt arbete har i sin fenomenologiska 

intervjustudie med lärare, Individualisering i ett skolsammanhang gjort en undersökning om 

hur begreppet individualisering tolkas och används i grundskolan. Hon menar att 

individualisering kan innefatta många olika syften och perspektiv, ett kan vara samhälleliga 

intressen där eleven skall utvecklas till en ansvarstagande samhällsmedborgare med 

demokratiska värderingar, medan ett annat sätter elevernas enskilda behov i centrum.46 Enligt 

Vinterek är huvudsyftet med individualiseringen att eleven ska få uppleva inflytande i sitt 

skolarbete, där arbetet och utvecklingen sker efter egen förmåga och egen takt.47 

Hastighetsindividualisering är idag enligt Vinterek den vanligast förekommande 

individualiseringsformen där undervisningen anpassas efter den enskilde individen.48 Denna 

individualiseringsform kännetecknas av att eleverna självständigt får jobba med 

undervisningsinnehållet och det egna arbetet i sin egen takt.49 Undervisningen präglas också 

av en mycket ytlig handledning från lärare till elev där gemensamma lärarstyrda genomgångar 

är mycket sparsamma då lärandet fokuserar mer på individen än på den sociala interaktionen 

eleverna emellan.50 Vinterek beskriver följande individualiseringsformer mer sparsamt i sin 

text, vi nämner de här för att ge läsaren en större inblick i de olika individualiseringsformerna 

och hur de är besläktade med varandra.  

 

Enligt Vinterek är hastighets-, intresse-, nivå-, fördjupnings-, värderings- och 

innehållsindividualisering benämningar och exempel på hur individualisering tolkas och 

används i undervisningen.51 Intresse- och nivåindividualisering är två 

individualiseringsformer som Vinterek ger en närmare beskrivning på. Den förstnämnda 

betecknas av en undervisning där elevernas uppgifter är anpassade utifrån den enskilda 

elevens intressen och begåvning, medan den senare fokuserar på att möta de olika elevernas 

kunskapsnivåer då eleverna kategoriseras in i olika grupper utifrån individens kompetens. 

Fördjupningsindividualiseringen karakteriseras av en undervisning där svårighetsgraden och 

omfattningen av uppgifterna är avsedda att anpassas utifrån den enskilda individen, medan 

värderingsindividualisering innebär att elevens prestationer bedöms efter dennes egna 

förutsättningar istället för att andra elevers prestationer skall utgöra grunderna för 

                                                 
46 Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling.sid.52 
47 Ibid.sid.50,17 
48 Ibid.sid.74,44 
49 Ibid.sid.45 
50 Ibid.sid.67 
51 Ibid.sid.44-46 
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bedömningen. Vinterek menar även att såväl betygsättning och värderingar av elevernas 

arbetsprestationer kan individualiseras.52 Med en innehållsindividualisering avser man att 

finna ett innehåll i undervisningen där innehållet och behovet av viss kunskap motsvarar den 

enskilda elevens intresse. Vinterek menar att alla dessa individualiseringsformer sätter 

individens självständiga lärande i centrum där möjligheterna till en social interaktion 

begränsas.53 Eget arbete är i det här sammanhanget något som förenar alla 

individualiseringsformer och kännetecknas av självständigt arbete. 

 

Margareta Lindkvist har i sin licentiatavhandling Att kliva ur och vara i gemenskap, studerat 

fyra praktiker och lärare för att få ta del av deras tänkande kring individualiseringsbegreppet 

samt hur de använder det i praktiken. Hennes syfte med studien var att ta reda på lärarnas 

idéer med individualisering. Genom att intervjua lärarna och observera hur deras arbete 

organiserades och styrdes av deras tänkande kring individualisering, gjorde Lindkvist ett 

försök att identifiera möjliga individualiseringskonsekvenser i deras praktiker. 54 Hennes 

utgångspunkt var att se på individualisering som ett individ och samhällsmål, där målet var att 

människan eller individen utvecklade en förmåga att medvetet reflektera över sin interaktion 

med omgivningen och relation till den.55 I analysen beskrev hon de interaktioner och 

samspelsformer som skett mellan lärare – elev och lärare – elevgrupp som ett sätt att införliva 

individens utveckling av individualitet samtidigt som hon blir en social individ i ett socialt 

sammanhang.56  

 

Lindkvist bakgrund är många års erfarenhet som lågstadielärare med ambitioner att 

individualisera sin undervisning, idag är hon lärarutbildare vid Linköpings universitet. Hennes 

framställning av individualisering idag är en motbild till den så kallade 

förmedlingspedagogiken, istället menar Lindkvist att betoningen ligger på att ha en stark 

tilltro till elevens eget kunskapande med utgångspunkt i elevens intresse och förutsättningar i 

undervisningen. Detta har medfört att eget arbete idag ofta betraktas som en ökad 

individualisering på skolorna.57 Lindkvist betonar hur synen på lärandet har förändrats från att 

lära ut till att lära in och menar att man idag istället sätter elevernas förutsättningar, kunskaper 
                                                 
52 Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling..sid.45 
53 Ibid.sid.46 
54 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 
2003..sid.138 
55 Ibid.sid.136 
56 Ibid.sid.137,138 
57 Ibid.sid.133,17 
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och erfarenheter som utgångspunkt i undervisningen där eleverna får vara delaktiga i sin egen 

kunskapsprocess.58 Det man främst har relaterat till i individualiseringen, menar Lindkvist är 

uppfattningen att en ny undervisningsmetod har kommit att användas som medel för att nå 

kunskaper. Hon menar vidare att undervisningen mer sällan varieras utifrån elevernas olika 

sätt att lära och att arbetsformen uppträder oftast genom att eleverna får välja innehåll i arbetet 

efter eget intresse där de ges olika lång tid för att nå sitt mål. Likt Vinterek59 relaterar även 

Lindkvist individualiseringen och den nya arbetsformen till eget arbete som den vanligast 

förekommande arbetsformen där eleven tar eget ansvar och läraren fungerar som idégivare 

och medhjälpare vid utvärdering av skolarbetet. Det här kan ses som ett alternativ eller 

lösning till individualiseringsfrågan där eget arbete betraktas som ökad individualisering. 

Lindkvist analyserar följderna om eget arbete får dominera undervisningen och lyfter fram 

både fördelar och risker med arbetsformen. En fördel kan enligt Lindkvist vara att de snabba 

eleverna inte behöver invänta de långsamma, medan samverkan, samtal och gemenskap 

riskeras att hamna i skymundan. Lärarens självklara roll som tidigare varit drivkraften i 

undervisningen förs över till eleven som nu blir sin egen drivkraft genom att planera, 

genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Lindkvist drar slutsatsen att ovanstående beskrivna 

arbetsform förutsätter att eleven har god självdisciplin med en förmåga att styra sig själv.60  

 

Lindkvist tolkar och definierar begreppet som tidsindividualisering och kan jämföras med 

Vintereks beskrivning av hastighetsindividualisering. Denna kännetecknas av att eleverna 

jobbar självständigt i egen takt, med lika uppgifter på olika nivåer. Lindkvist menar då att 

eleverna genom att arbeta utifrån egna förutsättningar där de själva får styra över sin egen tid 

slipper känna stress av de övriga klasskamraternas tempo. Författaren beskriver likt Vinterek 

även intresseindividualisering som ett arbetssätt där fokus ligger på elevens aktiva roll i sin 

kunskapsskapande process, och menar att detta möjligen kan leda till att både lusten, 

motivationen och ansvartagandet i lärandet utvecklas och stärks. Eleven har då själv möjlighet 

att påverka arbetssätt och innehåll till eget arbete under sin skoldag.61 Med följande citat vill 

Lindkvist försöka dra kopplingar till målen med individualiseringen genom att klarlägga 

förhållandet mellan individ och samhälle.62 ”Om vi skall kunna bli reflekterande, förutseende 

                                                 
58 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 2003. 
sid.13,18 
59 Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 
60 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 
2003.sid.17-18,20 
61 Ibid.sid.18 
62 Ibid.sid.62 
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personer så är ett villkor att vi blir medvetna om den omgivning som finns runt omkring oss 

och samtidigt förstå att varje människa är en bland de andra i denna värld.”63

Hon beskriver individualiseringen ur ett individperspektiv som innebär att utvidga medvetna 

och explicita kunskaper samt svårfångade undermedvetna förmågor, men menar också att 

individualiseringen kan ses ur ett samhälleligt perspektiv. Från att ha varit en del av ett 

kollektiv, träder individen ur detta som en självständigt, kritiskt tänkande och 

självdisciplinerad varelse med beredskap att förändra samhället.64  

 

Eva Österlind har i sin doktorsavhandling i pedagogik Disciplinering via frihet – elevers 

planering av sitt eget arbete studerat elevers förhållningssätt till eget arbete och relaterar detta 

till elevernas sociala ursprung. Hon har i sin studie använt sig av en kvalitativ 

forskningsmetod där hon intervjuat både elever och lärare. För att skapa sig en mer generell 

bild av elevernas eget arbete har hon tagit del av lärares mål med arbetsformen, samt 

genomfört en enkätundersökning för att få ta del av elevernas hemsituation och sociala 

bakgrund. 65 Österlinds avsikt har framförallt varit att lyfta fram elevernas planering med 

fokus på planeringsböckerna som en aspekt av eget arbete samt att granska vad eget arbete 

betyder för dem. Syftet med hennes studie är att analysera, beskriva och förstå elevernas 

inställningar till sitt eget arbete i förhållande till deras sociala ursprung och att även granska 

elevernas inställningar till att själva planera sitt arbete.66 Likt Lindkvist67 definierar även 

Österlind eget arbete som en arbetsform där eleverna arbetar i egen takt och på egen hand 

med individuellt anpassade uppgifter av olika omfattning och svårighetsgrad. Detta arbetssätt 

möjliggör för läraren att ge mer individuell hjälp och handledning åt enskilda elever samtidigt 

som det underlättar för läraren att tillmötesgå olika nivåskillnader i klassen.68 Möjligheten att 

själv kunna välja och därmed få inflytande är en central del i det egna arbetet ur elevernas 

synvinkel. Österlind menar även att då eleverna arbetar med eget arbete medför det att skolans 

arbetsformer förändras från en lärarstyrd klassrumsundervisning till ett planeringsstryrt 

elevarbete, vilket förväntas leda till ansvarstagande, engagemang och förbättrade 

                                                 
63 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 2003. 
sid.64 
64 Ibid. sid.66 
65 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete = [Disciplining via 
freedom] : [independent work and student planning]. Diss. Uppsala : Univ.sid.32 
66 Ibid.sid.33 
67 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 2003 
68 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete = [Disciplining via 
freedom] : [independent work and student planning]. Diss. Uppsala : Univ.sid.14 
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prestationer.69 Elevplanering handlar om att genom valmöjligheter och individualisering öka 

elevernas motivation då de lär sig att ta ett större ansvar för sitt lärande och att utnyttja tiden 

effektivt i sitt självständiga arbete.70  

 

I sin undersökning har Österlind kommit fram till att eget arbete tycks vara ett arbetssätt som 

möjliggör en individualiserad undervisning men som också har begränsningar. En fördel med 

det egna arbetet är enligt henne att undervisningen individualiseras efter varje individs 

enskilda behov och förutsättningar samtidigt som arbetssättet öppnar upp för elevinflytande 

och utvecklar ansvarstagande individer vilket även Lpo94 förespråkar.71  Men genom sina 

lärarintervjuer har Österlind även kommit fram till att det som inte gynnar eleverna lika 

mycket är att det sociala samspelet eleverna emellan kommer i skymundan. När eleverna 

arbetar med eget arbete i sin egen takt parallellt med olika ämnen och uppgifter får 

helklassundervisningen inte samma betydelse, men enligt lärarna som intervjuats är lärarledda 

genomgångar något som behövs då det inte enbart räcker med att vara handledare eftersom 

möjligheterna till lärande ökar i det sociala samspelet.72

 

 

Möjligheter till inflytande 
Gunvor Selberg, fil.dr i lärande har med hjälp av en enkätundersökning med elever i åk 8 och 

i år 1 på gymnasiet, studerat hur elevers lärande kan främjas genom elevinflytande, vilket 

även är hennes syfte med studien. Genom sin undersökning kom Selberg fram till att elevers 

lärande sker i en lärprocess i åtta steg,( se figur1sid.15), där eleverna skall vara delaktiga i alla 

steg för att ett meningsfullt lärande skall kunna ske. Selberg menar att bekräftelse, stöd och 

hjälp från lärare och kamrater är ett centralt innehåll i läroprocessen.73  

 

 

 

 

                                                 
69 Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete = [Disciplining via 
freedom] : [independent work and student planning]. Diss. Uppsala : Univ sid.83,15,19 
70 Ibid.sid.20 
71 Ibid.sid.85 
72 Ibid.sid.14,84 
73 Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur.sid.10,9 
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Enligt Selberg är det första steget till elevinflytande och lärande att eleverna själva är med och 

väcker frågor om sådant som de anser är intressant och tar del av varandras tankar och idéer 

genom att diskutera och lyssna. Detta steg benämner Selberg som ingången till lärandet. I 

steg två, förberedelser för val av arbete motiverar och argumenterar eleverna sina 

arbetsförslag samt förbereder arbetets innehåll genom att själva ta del av och kritiskt granska 

de källor som behandlar det valda ämnet. Val av arbete är steg tre i denna lärprocess. Här 

väljer och bestämmer eleverna själva över arbetsformer och innehåll i arbetet samt reflekterar 

över vilka kunskaper som eleven själv besitter kring det valda kunskapsområdet. Eleverna har 

under denna fas även tillgång till läroplan och kursplan för att kunna ställa det valda ämnet i 

relation till de mål och riktlinjer som läroplanen behandlar. Steg fyra, planering av arbetet 

innebär att eleverna formulerar syften och mål med arbetet och själva är med och tar beslut 

om arbetets utvärderings och redovisningsform, samt arbetets tidsomfång. Selberg namnger 

vidare steg fem som genomförande av planerat arbete. I detta steg väljer eleverna studiemiljö, 

arbetsredskap och söker svar på tankar och frågor samt löser problem i arbetet med den egna 

planeringen. Steg sex planering av redovisning av lärandet går ut på att eleverna bearbetar 

och ställer samman data och information samt söker mönster i, reflekterar och drar slutsatser 

över arbetets resultat. Eleverna planerar även sin redovisning där de bestämmer sig för vad 

som skall presenteras för andra genom att göra urval av arbetets resultat. I steg sju 

                                                 
74 Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur.sid.10 
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redovisning av läranderesultatet redovisar eleverna det valda urvalet av sitt arbete och 

inspirerar till diskussion, samt reflekterar kring resultatet och nya frågeställningar innan 

inlämning till läraren sker. Det sista steget i denna lärprocess är enligt Selberg 

Utvärdering/värdering av resultatet. Här reflekterar eleverna över lärandet och vilket resultat 

det gett genom att diskutera tillsammans med läraren huruvida syften och mål är uppfyllda. 

Eleverna deltar även i diskussioner tillsammans med andra elever där både det egna resultatet 

och övrigas resultat lyfts fram och bedöms av eleverna själva.75

 

I Selbergs studie har det även visat sig att ett rikt elevinflytande skapar många möjligheter till 

dialog och diskussion mellan både lärare – elev och elev – elev, vilket leder till att lärandet 

och elevernas utvecklingsbehov blir mer synliga, medan brist på elevinflytande kan utveckla 

passivitet hos eleverna.76 Genom att ge eleverna rätten att påverka sin arbetssituation ökar 

deras engagemang för lärandet. Vidare menar Selberg att det är viktigt att eleven aktivt deltar 

i dialog med andra för att lärandet och lärandets resultat skall bli dennes eget.77

 
 

Metod 

Kvalitativ metodansats 
Inledningsvis har vi nämnt att syftet med vår uppsats är att undersöka hur elever uppfattar 

eget arbete i skolan samt hur samma elever upplever deltagande och inflytande i det 

självständiga arbetet. Enligt Stukát är en kvalitativ ansats att föredra när ett redan känt område 

skall belysas ur ett nytt perspektiv.78 I vår litteraturgenomgång har vi funnit att begreppet 

individualisering/eget arbete utifrån lärares perspektiv är ett väl utforskat område. Sådana 

studier har främst studerat lärarnas tolkning och användning av begreppet.  Liknande studier 

gjorda ur elevperspektiv, har vi funnit är relativt få, därför har grunden för vår studie varit att i 

en kvalitativ ansats belysa individualiseringen/eget arbete ur elevperspektiv.  

 

I samhällsvetenskaplig forskning där människor deltar, är det centrala målet att åstadkomma 

ny kunskap som tjänar både det egna och det vetenskapliga intresset. Den nya kunskapen som 

byggs upp genom kvalitativa forskningsintervjuer skall ge en djupare förståelse av 
                                                 
75 Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur.sid.10-14 
76 Ibid.sid.26,25,37 
77 Ibid.sid.39 
78 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.sid.34 
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människans situation.79 Det vanligaste kvalitativa angreppssättet är enligt Stukát öppna 

kvalitativa intervjuer där man ber undersökningspersonen att beskriva sin uppfattning av ett 

fenomen med egna ord.80 Dessa intervjuer förutsätter ett samtal mellan två personer där 

samspelet utgörs av ett specifikt ämne och ett gemensamt intresse. I forskningssammanhang 

kallas ett sådant samtal för kvalitativa forskningsintervjuer där innebörden inte utgörs av 

vetenskapliga förklaringar utan det centrala är att försöka finna en djupare förståelse kring den 

intervjuades synvinkel av sin erfarenhetsvärld.81 Stukát beskriver den kvalitativa metoden ur 

två perspektiv, det första benämns som andra ordningens perspektiv och beskriver hur något 

framstår eller ter sig för människor, medan det andra perspektivet talar om hur något 

egentligen är och benämns som första ordningens perspektiv.82 Utgångspunkten för vår 

uppsats är därmed en kvalitativ metod där vi intagit andra ordningens perspektiv och där vi 

genom forskningsintervjuer beskriver hur begreppet eget arbete framstår för elever i åk 5.  

 

Den grundläggande formen för mänskligt samspel är enligt Kvale samtalet, där människor 

talar med varandra genom att ställa och besvara frågor. Samtalet som kommunikationsform 

öppnar upp möjligheter för människor att lära känna varandra, där den intervjuades 

erfarenheter och uppfattningar om den värld de lever i lyfts fram. Kvale beskriver 

forskningsintervjun som ett samtal vilket har ett syfte och en struktur, där samtalet inte blir 

likställt mellan de båda parterna då forskaren kontrollerar och definierar situationen. Han 

menar vidare att det är forskarens uppgift att både presentera ämnet och på ett kritiskt sätt 

följa upp den intervjuades svar på frågorna.83 Stukat menar att som mänskligt samtal 

godkänner forskningsintervjun många olika former, ostrukturerade eller icke -standardiserade 

intervjuer är exempel på kvalitativa intervjuer.84  

 

 

Urval 
Det första vi gjorde var att bestämma vilka skolor vi skulle ta kontakt med. Valet föll på två 

grundskolor som är befintliga i två olika kommuner i mellersta delen av Sverige. Därefter 

kontaktade vi respektive skolors enhetschef elektroniskt där vi lämnade en förfrågan om att få 

                                                 
79 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur sid.104,9 
80 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.sid.33 
81 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.sid.9 
82 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.sid.33 
83 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.sid.13 
84 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur sid.19 
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göra ett besök hos elever i åk 5 på respektive skola. I vår förfrågan var vi noggranna med att 

beskriva syftet med vår studie för att på så vis säkra vår ambition med besöket. Vi var 

medvetna om att olika skolor benämner eget arbete olika, därför beskrev vi eget arbete i vår 

förfrågan som ett sätt att ta reda på hur skolor jobbar med individualisering. I samband med 

förfrågan bifogade vi även ett missiv (se bilaga 1) som var riktat till föräldrar och elever. 

Vidare bad vi rektorn att vid eventuellt intresse vidarebefordra denna information till skolans 

klasslärare i åk 5. Efter någon dag fick vi svar från en lärare på en av de tillfrågade skolorna 

som välkomnade oss men som samtidigt berättade att hon inte längre jobbade med eget 

arbete, därför erbjöd hon sig själv att ta kontakt med sin kollega som även hon var verksam i 

åk 5 och arbetade med eget arbete. Denna lärare kontaktade oss via mail där vi bestämde tid 

för intervjuerna, samtidigt som vi bad henne välja ut 5 elever, med en blandning av pojkar och 

flickor som hon ansåg vara trygga i att kunna utföra en intervju. Vi lämnade även en önskan 

om att de kunde förbereda en ostörd och lugn lokal där vi kunde genomgöra våra intervjuer. 

Doveborg och Pramling Samuelsson skriver om vikten av att tillgå en lugn plats vid 

intervjutillfället för att barnet ska uppehålla sitt intresse och sin koncentration.85 Samma 

tillvägagångssätt använde vi även vid kontakten med den andra skolan. Väl på plats fick vi på 

båda skolorna ta del av förälders och elevs godkännande av eventuell medverkan under vår 

intervju genom underskrifterna på missivet.   

 

 

Etiskt förfarande och ställningstagande 
Eftersom vi har intervjuat barn är det centralt med ett etiskt riktigt förhållningssätt i 

genomförandet av studien. Vetenskapsrådet beskriver etik som ett sätt att inneha en 

medvetenhet i diskussionen för att veta hur man skall handla. Vidare menar de att de etiska 

aspekterna har en stor betydelse i forskningen och ser det som en central uppgift att fortsätta 

sporra den etiska debatten, då den på lång sikt kan ha påverkan på vårt samhälle.86 Vår 

ambition har varit att så noga som möjligt eftersträva de etiska principerna. Enligt Stukat87 

hanteras dessa principer enligt följande: 

 

                                                 
85 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1998[1988]). Att förstå barns tankar : metodik för barnintervjuer. 
Stockholm: Liber.sid.25 
86Vetenskapsrådet http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
hämtat den 14 Maj,2008 kl:12.07 
87 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
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Informationskravet innebär att de berörda i undersökningen informeras om studiens syfte och 

att deltagandet är frivilligt, samtidigt får de information att de när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet har som yrkande att alla deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Föräldrars samtycke bör alltid inhämtas, och 

den som medverkar har rätt att själv bestämma på vilka villkor och hur länge den ska delta. 

Deltagaren ska även kunna avbryta sin medverkan utan att detta ska medföra några negativa 

konsekvenser för den. Här har även forskaren rätt att motivera de medverkande genom att visa 

intresse för de medverkandes tankar och åsikter samt att lyfta fram vikten av dessa. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes anonymitet bör visas hänsyn och därför 

behandlas konfidentiellt, det vill säga det ska ej gå att identifiera de medverkande. 

Nyttjandekravet betyder att den information som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål. Vidare får den samlade informationen ej utlånas eller utnyttjas i 

kommersiellt syfte eller andra syften som inte är vetenskapliga.88 För att visa hur vi förhållit 

oss till dessa krav hänvisar vi läsaren till rubrikerna urval och intervjuernas utformning och 

genomförande samt till bilaga 1. 

 

Intervjuprocess 

Undersökningsgrupp 
I vår studie intervjuade vi 10 elever, varav fyra var pojkar och sex var flickor från två olika 

skolor. De första fem intervjupersonerna i vår undersökningsgrupp kom från en grundskola tre 

mil utanför storstaden, medan den andra halvan kom från en grundskola i innerstaden. 

Eleverna i undersökningsgruppen gick alla i åk 5 och var en blandning av pojkar och flickor, 

då vi ansåg att en sådan grupp utgjorde ett opartiskt tillvägagångssätt i vårt val av 

intervjupersoner. Detta grundar sig i ett medvetet förhållningssätt där genusperspektivet bör 

genomsyra hela vårt tänkande i vår blivande yrkesprofession som lärare. 

Intervjuernas utformning och genomförande 
Utifrån tidigare erfarenheter av intervjuer bestämde vi oss för att spela in alla 10 intervjuer på 

bandspelare. Bandspelaren använde vi främst till den fördel detta sätt ger med sig vilket 

Doverborg och Pramling Samuelsson skriver om. De menar att fördelen med att spela in 

intervjuer är att intervjuaren slipper föra anteckningar under intervjuns gång då det kan vara 

problematiskt att få med allt de som undersökningspersonen uttrycker, vilket är centralt för 
                                                 
88 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1998[1988]). Att förstå barns tankar : metodik för barnintervjuer. 
Stockholm: Liber.sid.134 
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analysen.89  Vidare anser Doverborg och Pramling Samuelsson att det är av stor betydelse att 

intervjuaren noggrant tänker igenom tidpunkten då intervjun skall ske eftersom 

intervjupersonen då lättare behåller motivationen och intresset.90 Eleverna kom att intervjuas 

en och en eftersom vi ville veta hur det enskilda barnet uppfattar och tänker kring fenomenet 

eget arbete. Detta sätt att göra enskilda intervjuer lämpar sig därför bäst enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson.91 När vi genomförde våra intervjuer var vi mycket noggranna med att 

undvika visa in eleverna för intervju under tiden de hade rast och lunch. Vid vårt besök på den 

ena skolan började vi med att först presentera oss för hela klassen för att sedan förbereda de 

praktiska detaljerna inför intervjun. Vi fick två rum att välja mellan varvid vi valde ett mindre 

rum som ingav en lugnare och tryggare atmosfär, där vi kunde sitta ostört. På den andra 

skolan var eleverna redan förberedda på tiden för vår ankomst och läraren som tog emot oss 

ansåg det inte vara nödvändigt med en presentation inför hela klassen. Läraren erbjöd oss 

ateljén bredvid klassrummet där övriga elever i klassen hade lektion. Denna ateljé låg med 

ena sidan ut mot skolgården med ett stort fönster. Ateljén var även elevernas verkstad där 

eleverna bevarade sitt arbetsmaterial. Läraren hade tydligt förklarat för de andra eleverna att 

intervjuer skulle pågå i rummet, ändå hände det vid två tillfällen att dörren snabbt rycktes upp 

för att återigen stängas. Vi tolkar detta som en nyfikenhet från eleven. 

 

På båda skolorna blev eleverna inskickade en efter en i en särskild förutbestämd ordning, 

vilken lärarna och de elever som skulle vara med i intervjun tillsammans hade kommit 

överrens om. Vid varje intervjus början var vi mycket noggranna med att presentera oss för 

eleverna, berätta varför vi var där och informera dem om studiens syfte och genomförande. Vi 

berättade att vi skulle vara två personer med i rummet, en som intervjuade och en som skulle 

ta hand om det tekniska med bandspelaren. Anledningen till att vara två vuxna under intervjun 

grundade sig i Stukáts idéer. Han menar att det ibland kan finnas skäl till att två intervjuare är 

närvarande under en och samma intervju, då två personer kan tolka och upptäcka olika saker 

som därmed kan leda till en mer givande intervju.92 Samtidigt var vi medvetna om den risk 

som detta tillvägagångssätt kan medföra enligt Stukát, nämligen risken med att 

undersökningspersonen kan uppleva ett slags underläge som kan påverka de svar vi får.93 För 

att minska elevernas ojämlika position var vi noga med att återigen förklara att de när som 
                                                 
89 Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1998[1988]). Att förstå barns tankar : metodik för barnintervjuer. 
Stockholm: Liber.sid.26 
90 Ibid.sid.26 
91 Ibid.sid.29 
92 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. sid.41 
93 Ibid.sid.41 
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helst fick avbryta intervjun och att vi endast skulle använda deras svar i studerande syfte, samt 

förklara vår noggrannhet med att behandla alla de intervjuade som anonyma. Vi var även 

medvetna om att placera oss i rummet på ett sätt som minskade risken för att eleven skulle 

känna sig underlägsen. Intervjuaren och den intervjuade satt mitt emot varandra, medan den 

andra satt mer avsides från eleven för att undvika ögonkontakt. Vi var noga med att motivera 

placeringen för varje elev om varför en av oss satt mer avskilt.  

 

Innan intervjuns start öppnade vi även upp för eventuella frågor för att se till att inget stod 

oklart. Under varje intervju var det enbart intervjuaren som ställde frågor och pratade med 

eleverna för att inte skapa osäkerhet och förvirring hos eleven.  När alla intervjuer var 

genomförda tackade vi de elever som deltagit, samt lärare och rektorer. Därefter började vi 

transkribera våra intervjuer för att sedan bearbeta och analysera dem. Vad som utmärktes 

under transkriberingens gång beskrivs i följande rubrik. 

Presentation av resultatredovisning 
För att underlätta läsarens förståelse av vår resultatpresentation har vi valt att strukturera vårt 

resultat genom att presentera olika teman som utkristalliserats vid analyserna av materialet. 

Vår ambition är att belysa de individualiseringsaspekter vilka vi anser knyter an till vårt syfte 

och frågeställningar och som utgörs av eget arbete, individualisering, elevinflytande, 

demokrati, socialt samspel, lärande och ansvar. Dessa teman kommer vi att presentera var för 

sig och visa hur de gestaltar sig utifrån elevernas beskrivningar av eget arbete.  

 

 

Resultat och Analys 

Eget arbete  
För att få en övergripande uppfattning kring hur eleverna uppfattar eget arbete i skolan ville vi 

först ta reda på om eleverna jobbade med eget arbete. Alla de intervjuade eleverna svarade att 

de jobbade med eget arbete och beskrev det enligt följande exempel:  

 

Exempel 1 Pojke 
 
Intervjuare: ”Jobbar du o din klass med eget arbete?” 
Elev: ”jo vi jobbar ju med det som vi kallar självständigt arbete…” 
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Exempel 2 Flicka 
 
Intervjuare: ”Jobbar du och din klass med eget arbete?” 
Elev: ”ja” 
Intervjuare: ”Okej, kan du förklara för mig vad eget arbete är?” 
Elev: ”Vi har såhär planering som vi skriver på måndan och den ska vara klar på fredan och 
den ska göras klar på innan fredan annars får man ta hem över helgen och göra.” 
Intervjuare: ”Okej, hur upplever du den tiden?” 
Elev: ”Ibland kan det vara lite stressigt om man har mycket att göra, men oftast går det bra.” 
 
 Som vi kan se benämner och beskriver båda eleverna i exemplen eget arbete på olika sätt. 

Pojken kallar det för självständigt arbete medan flickan kopplar det till en skriven planering 

som ska vara klar inom en vecka. Hon säger att hon oftast upplever tiden som tillräcklig men 

att det ibland kan kännas lite stressigt. Vår tolkning av exempel 2 är att stress har en påverkan 

på eleven, som hon oftast kan hantera.  

 

Exempel 3 Flicka 

Intervjuare: ”Vad innebär eget arbete för dig? ” 
Elev: ”Vid eget arbete får man ta av det man har kvar och så att man om man har kvar 
någonting av veckans jobb då tar man det i första hand, och sen så om man är klar med 
veckans jobb och eget arbete kan man få extra uppgifter och såhär korsord och såhär.” 
Intervjuare: ”Okej, vem är det som gör planeringen för eget arbete?” 
Elev: ”Läraren” 
Intervjuare: ”Läraren… för alla i klassen då, får alla i klassen jobba med samma eget arbete? 
Elev: ”Näe… utan alltså man tar ju av det man själv behöver ta fast hon gör veckans jobb.” 
Intervjuare: ”Okej, som alla måste klara av?” 
Elev: ”Ja” 
 

I ovanstående exempel beskriver eleven eget arbete som ett arbete där läraren planerar hela 

veckans jobb som alla elever måste arbeta med. Detta kan enligt vår tolkning vara ett sätt för 

eleverna att tillägna sig de obligatoriska kursmålen i undervisningen. När detta är färdigt 

beskriver eleven att de får extra uppgifter. Vi tolkar exemplet på två olika sätt, ett kan vara att 

eleven får möjlighet till fördjupning, om extrauppgifterna är anknutna till det studerade 

ämnet. Vår andra tolkning är att eleven arbetar med uppgifter som kan uppfattas som 

tidsfördrivande, det kan exempelvis vara korsord eller liknande. 

 

Exempel 4 Pojke 

Intervjuare: ”Vad innebär eget arbete för dig? ” 
Elev: ”Att man jobbar ensam fast jag jobbar ju inte ensam, jag jobbar ju med min 
specialpedagog. Men jag tar viss hjälp av henne, o när man jobbar ensam så är det liksom 
inget grupparbete, man gör det… aa man ska göra mer själv och det är ingen uppgift som man 
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har fått tex aa gör nånting, eh o sen att man jobbar med det just själv utan det ska vara mer en 
ta igen grej liksom, för annars är det en enskild uppgift, liksom.” 
 

Exempel 5 Flicka 

Intervjuare: ”Vad innebär då eget arbete för dig?” 
Elev: ”Att göra klart sånt man har börjat på men inte hunnit göra så mycket på.” 
Intervjuare: ”Som en liten ta igen tid kan man säga?” 
Elev: ”Aa” 
 

I båda exemplen, 4 och 5 kan vi se att eleven uppfattar eget arbete som ett 

igentagningstillfälle, samtidigt som exempel 4 beskriver arbetssättet som ett ensamarbete, där 

grupparbetet inte har någon central betydelse. Han beskriver vidare att uppgifterna i eget 

arbete inte är förutbestämda av någon, utan arbetet utgörs av att göra färdigt uppgifter som 

inte är klara… ”det ska vara mer en ta igen grej liksom, för annars är det en enskild uppgift, 

liksom.” Detta citat talar även om att eleven ser på eget arbete på två olika sätt. Det första kan 

tolkas som vi tidigare nämnde som ett ta igen arbete där eleven jobbar ensam, medan de 

enskilda uppgifterna kan uppfattas som förutbestämda.  

 

 

Inflytande 
Inflytandet är ett annat begrepp som på olika sätt kommer fram i elevernas beskrivningar. 

Följande exempel visar hur eleven beskriver sitt inflytande i eget arbete.  

 

Exempel 6 Flicka 

Intervjuare: ”Kan du ge exempel på något ämne hur du gör när du jobbar med eget arbete?” 
Elev:  ”Först kollar jag i planeringsboken och kollar vad det är jag har kvar, och så tar jag det 
som jag liksom är sugen på att göra av det som jag har kvar av att göra.”  
Intervjuare: ”Okej. Och det är sånt som du själv har valt?” 
Elev: ”ja alltså…” 
Intervjuare: ”Efter eget intresse menar jag?” 
Elev: ”Mmm..alltså från veckans jobb måste ju alla vara klar med på fredan och det har ju 
läraren bestämt jaa…och så är man klar med det och sen efter det så..då…man…ehh då är det 
eget arbete då får man ju ta vad man vill ta om man har kvar det.” 
 

Eleven i exempel 6 beskriver sitt inflytande genom att själv få bestämma över det som är kvar 

att göra i planeringsboken, det som eleven är sugen på att göra först. Eleven uttrycker också 

att det som i första hand skall göras klart är det arbete som läraren har förutbestämt, det vill 
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säga veckans jobb och när detta är klart är det eget arbete. Denne får då välja vad den vill göra 

färdigt av det som är kvar. En tolkning av detta skulle kunna vara att eleven först arbetar med 

förutbestämda uppgifter av läraren, vilket kan tolkas som en obligatorisk nivå, för att sedan 

övergå till eget arbete. Detta arbetssätt kan ses som en möjlighet till fördjupning efter eget 

intresse. Exemplet visar även att elevens möjlighet till inflytande tycks ha en begränsning då 

eleven beskriver att det arbete som först skall göras klart är det som läraren har bestämt. 

  

Exempel 7 Flicka 

Intervjuare: ”Vet du varför du jobbar med eget arbete?” 
Elev: ”Det vet man ju inte eh… så här… läraren tycker det är bra…” 
Intervjuare: ”Läraren tycker det är bra? Hur tänker du då?” 
Elev: ”Det är väl bra att man ska kunna få göra det man vill ibland.” 
Intervjuare: ”Ok, vem är det som bestämmer uppgifterna till eget arbete då?” 
Elev: ”Det är väl läraren och de andra fröknarna.” 
Intervjuare: ”Nyss så berättade du för mig att det är kul att få göra vad man vill ibland, hur 
tänkte du då?” 
Elev: ”Asså när man har eget arbete så kan man ju så här jobba med vad man vill, man kan ju 
spela spel, rita, göra klart andra arbeten och så…så det är lite skönt ibland.” 
 
 
Även här kan vi se att det är läraren som bestämmer elevernas uppgifter i eget arbete men att 

det finns möjligheter till eget val inom eget arbete när eleven uttrycker att man får göra vad 

man vill ibland. Detta kan styrka våra tidigare resonemang om att läraren planerar uppgifterna 

för den obligatoriska nivån, och när denna är avklarad får eleven möjlighet till inflytande 

genom att välja arbete efter eget intresse. Exemplet ovan visar även hur intervjuaren gör en 

återkoppling på samma fråga för att se om eleven utvecklar sitt svar kring hur den tänker om 

sitt inflytande, när den uttrycker att det är bra att kunna få göra det man vill ibland. Eleven 

utvecklar sitt svar genom att konkretisera vilka valmöjligheterna är till eget arbete. Denne 

nämner som exempel att man kan spela spel, rita och göra klart andra arbeten.  

 

 

Ansvar 
I elevernas intervjusvar uttryckte många en ansvarskänsla i inflytandet av eget arbete. 

Exempel 8 och 9 visar att eleverna reflekterar kring sitt ansvar i eget arbete. 

 

Exempel 8 Flicka 

Intervjuare: ”Ok, Varför tror du att du jobbar med eget arbete, vet du varför du gör det?” 

 24



   
 

Elev: ”Eh…jag tror att det är för att man ska kunna ta lite eget ansvar och så…för att lära sig 
mera ta hand om sig själv liksom och inte behöva ha hjälp hela tiden…ta eget ansvar så…” 
 
 
I detta exempel kan vi se hur eleven kopplar eget ansvar till självständigt arbete när hon 

uttrycker att eget arbete handlar om att lära sig vara oberoende av andra. Vår tolkning är att 

eleven uttrycker en uppfattning om att självständighet och ansvar är ömsesidigt beroende av 

varandra, det vill säga att båda faktorerna är varandras förutsättningar. Denna tolkning stärks 

av elevens yttrande om att inte behöva ta hjälp hela tiden, då man lär sig att ta hand om sig 

själv, man tar eget ansvar. 

 

Exempel 9 Pojke 

Intervjuare: ”Okej. Vad tycker du om eget arbete?” 
Elev: ”Det är bra för att man ju tänker såhär vad behöver jag göra för att jag ska klara det här 
till fredan. Och vad behöver jag mindre göra.” 
Intervjuare: ”Jaha…Hur brukar du göra då med eget arbete, hur gör du?” 
Elev: ”Det som jag har ganska mycket kvar och som jag kanske har lite mera svårt för jobbar 
jag mera med sen så det som går snabbt och lätt gör jag i slutet.” 
 
Exempel 9 visar inte en lika tydligt framträdande ansvarsuppfattning hos eleven kring eget 

arbete, men i denna intervju visar eleven påtagligt att han tar ansvar, när han uttrycker en 

tanke om vad han behöver göra klart till fredagen. Han strukturerar upp sitt arbete för att 

hinna färdigt inom den givna tidsramen. Eleven nämner också att han i högre grad jobbar med 

den del i arbetet som han uttrycker sig ha svårare för, för att sedan arbeta vidare med det som 

går lätt och snabbt. Vår tolkning av detta är att eleven även har ett medvetet förhållningssätt 

kring sitt eget lärande i eget arbete. Detta exempel visar på hur nära sammanbundet ansvar 

och lärande är. 

Lärande 
Detta tema och följande exempel har en direkt anknytning till vår frågeställning som handlar 

om hur eleverna beskriver sitt lärande kring eget arbete.  

 

Exempel 10 Pojke 

Intervjuare: ”Vad tycker du att du lär dig när du arbetar på det här sättet (eget arbete)?” 
Elev: ”Asså, jag lär mig precis samma saker som jag skulle lära mig i grupp fast jag lär mig 
lättare för att jag behöver inte koncentrera mig på att det är jobbigt i grupp.” 
 

I exempel 10 kan vi se att den här eleven har en uppfattning om att han lär sig samma saker, 

vilket vi relaterar till undervisningsinnehållet. Samtidigt påstår han att lärandet underlättas om 
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han slipper koncentrera sig på omgivningen, som i det här fallet är elevgruppen. Detta kan 

även tolkas som att eleven har en medvetenhet kring betydelsen av lärandet, beroende på om 

det sker individuellt eller i grupp. Han uttrycker också att självständigt arbete underlättar, då 

han slipper fördela sin koncentration på både arbetsinnehållet och gruppen. Detta medför att 

han kan ägna all uppmärksamhet åt bara arbetsuppgiften och sig själv. 

 

Exempel 11 Pojke 

Intervjuare: ”Får du någon gång utvärdera ditt eget arbete?” 
Elev: ”Inte ofta.” 
Intervjuare: ”Inte ofta…” 
Elev: ”Fast jag gör det när jag håller på med uppgiften.” 
Intervjuare: ”Under tiden? Okej, intressant. Hur tänker du då när du utvärderar under tiden? ” 
Elev: ”Såhär..ehh…jag vet inte hur jag ska förklara.” 
Intervjuare: ”Kan du försöka, jag ska försöka förstå dig.” 
Elev: ”Om uppgiften är svår såhär så tänker jag först innan jag ber om hjälp och sen när jag är 
klar med allting så tänker jag med mig själv.” 
 

Här kan vi se att intervjuaren försöker ta reda på om eleven har utvecklat en reflektion kring 

sitt eget lärande i eget arbete. Först svarar eleven att han inte utvärderar sitt eget arbete ofta, 

för att sedan göra ett försök till att utveckla sitt svar. Genom att tala om att han utvärderar sitt 

eget arbete under tiden som han jobbar med uppgiften, visar eleven att han har ett ständigt 

reflekterande förhållningssätt kring sitt lärande. Hans svar kan tolkas som att reflektionen inte 

behöver kopplas till enstaka situationer, utan kan utvecklas till ett bestående förhållningssätt. 

 

Exempel 12 Flicka 

Intervjuare: ”Får ni någon gång redovisa det ni har lärt er eller berätta för de andra vad ni har 
gjort?” 
Elev: Aaa…asså innan så får man ju liksom berätta… aaa jag ska göra det.. asså läraren och 
de andra fröknarna brukar säga vad ska du göra och så får man säga vad man ska göra, sen när 
man har sagt det får man gå iväg och göra det man ska göra. 
 

Eleven i exempel 12 beskriver processen som sker innan arbetets början. I intervjun framgår 

det att hon i dialog med sin lärare får möjlighet att samtala kring valet av arbete. Ett sådant 

samtal ger eleven möjlighet till att utveckla ett meningsfullt lärande då eleven själv får 

motivera och reflektera kring sin egen arbetsgång. 
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Socialt samspel 
Ett avslutande tema på vårt resultat är socialt samspel. Temat anknyter starkt till både lärandet 

och till uppsatsens frågeställning som inbegriper hur eleven uppfattar det sociala samspelet i 

eget arbete. Följande exempel visar hur eleverna uppfattar det sociala samspelet och det 

lärande som sker kring eget arbete. 

 

Exempel 13 Flicka 

Intervjuare: ”Vad tycker du om att jobba tillsammans med din kompis då?” 
Elev: ”Det är roligt, vi kommer bra överens med varandra.” 
Intervjuare: ”Tycker du att du lär dig bättre när du jobbar själv eller hur känns det?” 
Elev: ”Nä, det är nog olika.” 
Intervjuare: ”Säg någonting som är bra att jobba med kompisarna?” 
Elev: ”Mm…man lär sig och samarbeta och på sånt man inte är bra på innan…man kan lära 
sig mer av den andra.” 
Intervjuare:” På vilket sätt lär du dig då av dina kompisar då?” 
Elev: ”Vet inte hur man ska förklara, man delar med sig av sina kunskaper och får kunskaper 
tillbaka typ…” 
 
 
Eleven i exempel 13 uttrycker en nöjsam trivsel med att få jobba tillsammans med en kompis, 

men på frågan om hon lär sig bättre av att jobba själv, svarar hon att det är olika. Detta tolkar 

vi som att det finns ett behov hos eleven av att få variera sitt arbetssätt och 

kunskapsinhämtande genom att dels få arbeta självständigt, men även att få samarbeta. Eleven 

stärker detta resonemang när hon i sista repliken försöker förklara på vilket sätt hon lär sig av 

att samarbeta med sina kompisar: ”Vet inte hur man ska förklara, man delar med sig av sina 

kunskaper och får kunskaper tillbaka typ…” Vi tolkar detta som att det finns ett behov av 

socialt samspel i elevens utveckling av lärande. Samma elev ger ännu ett exempel på vikten 

av socialt samspel i nedanstående intervju: 

 

Exempel 14 Flicka 

Intervjuare: ”När ni jobbar med eget arbete, har ni någon gång gemensam genomgång med 
klassen?” 
Elev: ”Aa, ibland inte lika ofta som med en del uppgifter…” 
Intervjuare: ”Hur ser de här genomgångarna ut då?” 
Elev:” Det är den lärare vi har i klassrummet…” 
Intervjuare: ”Så det är läraren som styr hela genomgången? Tycker du att det är bra med såna 
här genomgångar?” 
Elev: ”Aa” 
Intervjuare: ”Varför är de här genomgångarna så bra?” 
Elev: ”Man lär sig av andra…” 
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Här kan vi se att de gemensamma genomgångarna inte genomsyrar all undervisning, utan 

förekommer i vissa undervisningssituationer som kan vara kopplade till specifika uppgifter. 

När eleven beskriver den gemensamma genomgången i klasrummet uttrycker hon en positiv 

inställning till denna och menar att den är bra därför att man lär av andra. Detta kan tyckas 

prägla den traditionella förmedlingspedagogiken där läraren står vid sin kateder och förmedlar 

kunskap. Av elevens sista replik kan vi analysera och tolka det motsatta, att det finns en 

öppen atmosfär i klassrummet där läraren inbjuder till en öppen dialog. Eleverna bjuds in till 

att ställa frågor till läraren, därav elevens uppfattning om att man lär av varandra. Detta tyder 

på att det sker en interaktion i klassen mellan lärare och elevgrupp. 

 

 

Exempel 15 Flicka 

Intervjuare: ” Finns det några bestämda rutiner hur ni ska göra när ni fastnar i eget arbete?” 
Elev: ”Man ska börja fråga en kompis…” 
Intervjuare: ”Ni har så som rutin helst…?” 
Elev: ”Aa eller att gå på direkten.” 
Intervjuare: ”Tycker du att det är bra att få fråga sin kompis först?” 
Elev: ”Mm” 
Intervjuare: ”Känner du att du får den hjälp du behöver av kompisen?” 
Elev: ”Ibland förstår liksom inte vuxna riktigt vad man menar för de är inte i ens egna ålder.” 
Intervjuare: ”Vad du tycker att du lär dig när du arbetar på det här sättet?” 
Elev: ”Jag lär mig att jobba självständigt och att jag försöker att vända mig till barn först och 
fråga vad de tycker och så här liksom.” 
 
I ovanstående exempel beskriver eleven hur hon går till väga när hon stöter på problem i eget 

arbete. Hon menar att de har som rutin att i första hand fråga en kompis om hjälp eller att 

försöka gå på direkten, vilket vi inte lyckats tolka helt. Eleven kan dels mena att hon går till 

läraren direkt och ber om hjälp eller att hon går på uppgiften själv och försöker lösa den. I 

frågan på om hon upplever kompisarnas hjälp som något positivt, svarar hon att det är bra. 

Hon utvecklar detta vidare genom att berätta att vuxna inte alltid förstår vad man menar på 

samma sätt som de jämnåriga kamraterna gör. Vår tolkning av detta är att eleven uttrycker 

samspel som ett betydelsefullt verktyg i lärandet. 

 

Exempel 16 Flicka 

Elev: ”Eh…mest jobbar vi i eget arbete…var och en för sig, men ibland kan man jobba i 
grupp…” 
Intervjuare: ”Vilket gillar du mest?” 
Elev: ”Eget arbete.” 
Intervjuare: ”Vill du berätta varför?” 
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Elev: ”Samarbete är inget jag är bra på.” 
Intervjuare: ”Nehe, hur tänker du då? Ska man inte öva på det man inte är bra på för att bli 
bättre på det?” 
Elev: ”Tråkigt.” 
Intervjuare: ”Varför är det tråkigt?” 
Elev: ”Kan inte,tråkigt - tråkigt, kan inte!” 
Intervjuare: ”Är det så?” 
Elev: ”Ja!” 
Intervjuare: ”Vad är det som är tråkigt i samarbete då?” 
Elev: ”Kan inte komma överens, så många idéer, det sprängs i huvet.” 
 

Eleven i exempel 16 beskriver att hon främst jobbar med eget arbete, men att grupparbete 

även förekommer. Hon visar ett större tycke för eget arbete och motiverar det med att påstå att 

hon inte är bra på samarbete. Detta förklarar hon genom att uttrycka att samarbete är ett 

tråkigt arbetssätt, då hon upplever att det är svårt att komma överens när många idéer frodas. 

Den här eleven var den enda av informanterna som uttryckte att samarbete var tråkigt och 

svårt. Vår tolkning av hennes inställning till samarbete är att denna elev inte gynnas i lika stor 

utsträckning av socialt samspel som av eget arbete, denna elevs uttalande skiljer sig från de 

övriga intervjuade eleverna som alla uttryckte att socialt samspel gynnade lärandet på olika 

sätt.  

 

 

Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever uppfattar det egna arbetet i skolan 

samt hur samma elever upplever deltagande och inflytande i det självständiga arbetet. 

Resultatet i vår studie har gett upphov till många diskussioner och nya frågor har väckts. 

Elevernas beskrivningar av hur de arbetar med eget arbete i skolan har gett en ökad kunskap 

om deras uppfattning kring självständigt arbete. Arbetssättet präglas enligt elevernas 

beskrivningar av en veckoplanering som inte alltid inkluderar elevernas inflytande, då 

planeringen utarbetas av läraren. När enbart läraren gör en sådan veckoplanering kan det 

tolkas som en organisation av undervisningen, där eleverna får tillägna sig de obligatoriska 

kursmålen i respektive ämne, vilka också skall bemästras. Här kan paralleller dras till Boesens 

beskrivning av hur man planerar och organiserar undervisningens obligatoriska nivå utifrån 
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elevernas individuella intressen.94 Enligt vårt resultat av elevernas ovannämnda beskrivning 

om hur de arbetar med eget arbete, kan vi dra slutsatsen att eleverna inte alltid behöver 

missgynnas av att inte ha inflytande från planeringens första början. Vi tolkar elevernas svar 

som att de ändå upplever att de får inflytande, då de utifrån lärarens planering själva får välja 

vad som skall göras först. Diskuterar vi samma slutsats enligt Selbergs teori blir elevernas 

inflytande däremot inte alls gynnat eftersom de inte är med redan vid ingången av 

planeringen, då läraren ansvarar för denna själv. Detta relaterar vi även till grundskolans 

läroplan som föreskriver att det är viktigt med elevernas deltagande i planeringen för att de 

ska uppleva inflytande. Vidare betonar läroplanen att elevernas möjligheter till att få välja 

olika aktiviteter i undervisningen även främjar elevens ansvarstagande 95 Selberg menar 

vidare att eleverna riskerar att utveckla en passivitet om de inte får inflytande och själva får 

vara med att väcka idéer och tankar inför valet av ämnesplaneringen.96 Enligt Selbergs teori 

kan vi då dra slutsatsen att eleverna i vår undersökning skulle riskera att bli passiva i sitt eget 

arbete.  

 

Eleverna påpekar även i beskrivningarna att veckans jobb måste bli färdigt inom ramen av en 

vecka för att undvika att ta hem arbetet över helgen. Att arbeta inom en given tidsram kan 

relateras till Vintereks beskrivning av hastighetsindividualisering vilket innebär att eleverna 

arbetar i egen takt med en ytlig handledning från läraren.97 Vår slutsats av detta är att det 

leder till en konsekvens som gör att elevens utveckling av reflektion och djupare förståelse 

kring sitt arbete motverkas, samtidigt som eleven kan uppleva en tidspress med en ytlig 

handledning av läraren. Vi finner även stöd för vår slutsats hos Carlgren som menar att 

snabba uppgiftslösningar inte utvecklar någon djupare förståelse i lärandet och någon 

reflektion över arbetet.98 Problematiken kan även ses ur ett annat perspektiv, då eleverna i vår 

undersökning uttrycker en ansvarskänsla i eget arbete när de inte ständigt behöver ta hjälp av 

läraren. Detta förutsätter att eleverna har ett medvetet förhållningssätt kring sitt eget lärande. 

Lindkvist stärker vårt resonemang och för ett liknande, där hon menar att elevers 

ansvarstagande utvecklas under förutsättning av god självdisciplin.99   

                                                 
94 Boesen, Jesper (red.) (2006). Lära och undervisa matematik : internationella perspektiv. Göteborg: Nationellt 
centrum för matematikutbildning. 
95 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). Stockholm: 
Skolverket 
96 Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur 
97 Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 
98 Carlgren, I (1994) Från Klassrumsundervisning till ”eget arbete” – den tröga skolan och pedagogiska 
modeflugor, praxis nr 2 
99 Lindkvist, M. (2003). Individualisering : att kliva ur och vara i gemenskap. Lic.avh. Linköping : Univ., 2003 
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I elevintervjuerna var även socialt samspel ett centralt tema. De flesta eleverna hade en positiv 

inställning till samarbete och beskrev det som ett sätt att dela med sig av sina kunskaper med 

andra och ingav samtidigt att de upplevde friare utrymme vid samarbete. Vår slutsats av 

elevernas beskrivningar är att det finns ett behov hos eleverna av att få röra sig fritt och ta 

hjälp av varandra, vilket sker i ett socialt samspel. Ett utvecklande resonemang av detta skulle 

kunna vara att eleverna upplever en bekräftelse av kamraterna när de i dialog med varandra 

delar med sig av sina kunskaper, vilket också skulle kunna leda till ett framgångsrikt lärande. 

En djupare förståelse av vårt resonemang finner vi hos Bergqvist och Säljö i följande citat:  

 
                      A context that invites and encourages students to move around in the classroom, to 

choose activities, and to interact with classmates, presupposes that children 

understand and accomodate to the specific ways in which this is supposed to be 

done. Students who do this, and who use the open classroom for purposes that are in 

line with pedagogic ideals, will be looked upon as successful.100

 

Till detta citat kan vi även relatera till Säljös resonemang om språket som ett ytterst rikt 

element som skapar och kommunicerar kunskap. Han menar att argumentationen blir knuten 

till kunskap och kan förstås som en handling i ett socialt sammanhang.101 När eleverna får röra 

sig fritt i klassrummet och samtala med varandra blir samtalet av mer vardaglig karaktär, vilket 

leder till att eleverna lättare kan ta till sig de nya kunskaperna. En sådan kunskap tar enligt 

Säljö, ett speciellt perspektiv på verkligheten: ” olika perspektiv ger olika kunskap (…) i olika 

mänskliga verksamheter förstås samma företeelser på olika sätt.”102 Denna tankegång kan vi 

koppla till studiens problemområde och elevernas redogörelser om hur de uppfattar eget arbete. 

Genom att kommunicera om det egna arbetet i olika sociala kontexter får arbetet ett nytt 

perspektiv. Utifrån detta drar vi slutsatsen att när eleverna får kommunicera med varandra och 

dela med sig av sina kunskaper som eget arbete medfört, får de ett nytt perspektiv på arbetet 

eftersom alla förstår och lär på olika sätt, olika kunskap kommer till uttryck. Säljö hävdar 

vidare att kunskapen inte finns lagrad i objektet och händelsen, utan denna utgörs av våra 

analyser och beskrivningar som inte är lätta att upptäcka på egen hand.103 De intellektuella 

                                                 
100 Van der Lindendagger (2004) Dialogic Learning. Shifting Perspectives to Learning, Instruction, and 
Teaching. – Bergqvist & Säljö, Learning to plan.sid.112 
101 Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 
102 Ibid.sid.26 
103 Ibid   
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redskapen som Säljö beskriver, utgörs i det här sammanhanget av klasskompisarnas respons på 

eget arbete som också hjälper eleverna att få ett nytt perspektiv på arbetet. 

 

En fråga som har framträtt under studiens gång är varför forskningen fört fram en dominerande 

negativ bild av den traditionella undervisningen. Genom elevernas beskrivningar har vi fått ett 

resultat som visar att de flesta eleverna gynnas av en variation i undervisningen, där den 

traditionella undervisningen, präglad av en inbjudande atmosfär får integreras med en 

individualiserad undervisning och eget arbete. Eleverna uttryckte att det även i eget arbete 

fanns ett behov av socialt samspel där de får kommunicera och byta tankar med varandra för 

att utveckla ett framgångsrikt lärande. Vår slutsats blir att individualisering och eget arbete 

därför inte behöver betyda att ensamarbetet dominerar detta arbetssätt, utan utmaningen är att 

samtidigt som eleven jobbar med självständigt arbete bör ett fritt utrymme finnas till samspel 

med andra. Denna slutsats fick leda till studiens titel, att individualiseringen i skolan bör ses 

som en utmaning i att samtidigt vara tillsammans och själv. Språket är det redskap som 

tillsammans med en inbjudande atmosfär hjälper oss att anta denna utmaning. 

 

För att lättare förstå vårt resonemang har vi skapat en modell ( se figur 2 sid.33) som visar hur 

individualisering/eget arbete kan kombineras med traditionell undervisning som tillsammans 

skapar möjligheter till lärande. Låt oss göra ett försök att förklara den. 
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Traditionell undervisning bör inte enligt oss ses som endast en förmedlingspedagogik, utan 

som ett arbetssätt som präglas av gemensamma genomgångar, där lärare och elever i en öppen 

atmosfär inbjuds till socialt samspel. En sådan undervisning i kombination med eget arbete 

skapar inflytande och ansvar, vilka tillsammans alstrar ett lärande. Lärandet i sin tur förutsätter 

att eleven samtidigt får känna inflytande och ansvar, vilket kan ske både i eget arbete och 

socialt samspel. Om alla dessa faktorer får samspela med varandra i praktiken, skapar 

individualiseringen möjligheter till ett helhetslärande som präglas av ett dynamiskt samspel 

mellan lärare och elever, vilket också läroplanen betonar.104 Modellen kan också ses som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för hur läraren kan anpassa undervisningen efter varje enskild elevs 

förutsättningar och behov.  

 

Vi anser att vår studie har frambringat ett nytt sätt att se på individualiseringen och dess 

konsekvenser. Vi hoppas att denna forskning kommer att ge upphov till nya tankar och ett 

nytt förhållningssätt bland pedagoger i begreppet individualisering. Ambitionen är att 

pedagoger genom denna studie kan se möjligheter till en kombination av individualisering 

och en traditionell undervisning. 

 

 

Framtida forskning 
En önskan skulle vara att i framtida forskning få ta del av fler studier kring hur elever i övriga 

årskurser uppfattar eget arbete, detta för att få en fördjupad kunskap om 

individualiseringspedagogiken bör integreras med en traditionell undervisning som vårt 

resultat visat. Om fler studier visar på liknande resultat, skulle det kanske betyda att en 

traditionell undervisning inte behöver uteslutas i en individualiserad undervisning. Vi skulle 

då förespråka en kvalitativ metod, där man både intervjuar och observerar elever i deras 

arbeten, för att vidga bilden av hur de uppfattar och arbetar med individualisering i skolan.

                                                 
104 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). Stockholm: 
Skolverket 
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               Bilaga 1
                                         

   
Hej! 
 
Vi är två studenter vid namn Elizabet Tasevska och Johanna Regnell från 
lärarprogrammet Campus Norrköping. Just nu skriver vi c-uppsats där vi 
undersöker hur elever i år 5 uppfattar eget arbete i skolan. En del av vår 
undersökning bygger på intervjuer, där de elever som deltar kommer att 
behandlas anonymt och där intervjumaterialet enbart kommer att användas i 
studerandesyfte. Vi vänder oss nu till dig som förälder och till ditt barn med en 
förfrågan om det är okej för er att ert barn deltar i vår studie. Vi behöver i så 
fall både din underskrift som förälder samt ditt barns godkännande och 
underskrift för att kunna utföra vår undersökning. Viktigt för er kännedom är 
också att ert barn har rätt att när som helst avbryta den pågående intervjun.   
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om ert barn snarast möjligt lämnar tillbaka 
denna förfrågan med påskrift till sin klasslärare. 
 
 
Jag som förälder tillsammans med mitt barn godkänner en medverkan i intervjun 
i rent studerandesyfte.  
 
JA 
 
NEJ  
  
 
Målsmans underskrift:    Elevens underskrift: 
 
___________________                                                __________________ 
    
 
TACK på förhand / 
Elizabet & Johanna 
Studenter vid Lärarprogrammet Campus Norrköping 
 

 



   
 

      Bilaga 2
Intervjufrågor     
        
 

1. Jobbar du och din klass med eget arbete?  

2. Vad innebär eget arbete för dig?  

3. Vet du varför du jobbar med eget arbete?  

4.   Kan du beskriva för oss hur du går till väga när du jobbar med eget arbete. Hur får du 

dina uppgifter? Var sitter du och jobbar? 

5a) Hur lång tid har du på dig för att göra klart ditt eget arbete?  

5b) Hur upplever du den tiden? 

6a) Hur gör du om du skulle stöta på problem i ditt eget arbete och inte vet hur du ska gå 

vidare?  

6b) På vilket sätt brukar du ta hjälp av din lärare och dina klasskamrater?  

7.  Vad gör du när du gjort klart ditt eget arbete?  

      8a) Hur redovisar och utvärderar du ditt eget arbete?  

8b) Vad tycker du att du lär dig när du arbetar på det här sättet?  
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