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Sammanfattning 

Mitt examensarbete handlar om arbetssättet ”eget arbete” som bland annat växt fram de 
senare åren som en lösning på hur man ska kunna hantera spridningen i klassrummet.  

Jag har gjort intervjuer på två olika skolor (en kommunal skola och en friskola) med 
sammanlagt sju lärare. Jag har velat undersöka hur lärare beskriver arbetssättet på de två 
skolorna, lärares syn på sin roll som lärare under eget arbete och undersöka lärares syn 
på vad de anser vara fördelar och svagheter med arbetssättet.  

I analysen av de två skolornas arbetssätt har jag använt mig av Basil Bernsteins 
begrepp, klassifikation och inramning, eller med andra ord: synlig och osynlig 
pedagogik. Jag kom fram till att arbetssätten på båda skolorna har mycket av den 
osynliga pedagogiken, medan pedagogiken tycks vara aningen mer synlig på friskolan. 

Lärarnas beskrivning av sin roll under eget arbete är att de i huvudsak fungerar som ett 
stöd för eleven och som handledare. Detta svar fick jag på båda skolorna.  

Fördelen med eget arbete, enligt lärarna, är främst att eleverna kan arbeta i sin egen takt 
och behöver inte invänta varandra. Läraren kan alltså hantera spridningen mellan snabba 
och långsamma elever under eget arbete. Detta har många gånger varit ett problem i den 
traditionella undervisningen.  

En av svagheterna i arbetssättet, som båda skolornas lärare nämner, är att alla elever inte 
klarar av att strukturera sitt arbete på egen hand. Kanske är det så att dessa elever 
fungerar bättre med en synlig pedagogik.  
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Inledning 

Under min första tid på lärarutbildningen kom jag, då jag gjorde en tvåveckors VFU, i 
kontakt med ett arbetssätt som jag inte sett tidigare, nämligen eget arbete. Eleverna 
planerade vissa delar av innehållet i undervisningen själva. Eleverna i denna klass hade 
varsin almanacka där de skrev ner vad de tänkte göra och på vilket sätt de tänkte göra 
det och ett ständigt återkommande moment i upplägget var att utvärdera sitt arbete: Hur 
har det gått idag? Vad gick bra, vad gick mindre bra och varför gick det bra respektive 
mindre bra? Senare i utbildningen läste jag en kurs i engelska och stötte på nytt på detta 
arbetssätt tack vare Eriksson och Tholins bok ”Engelska för livet” (1997). Jag tyckte 
från början att arbetssättet var annorlunda och intressant och ville därför fördjupa mig i 
det och valde därmed att skriva om eget arbete i denna uppsats. 
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Bakgrund 

Vad innebär eget arbete? 

Eget arbete innebär att eleverna arbetar individuellt med olika ämnen under ett 
arbetspass, där uppgifterna är utformade så att eleverna kan arbeta på egen hand. 
(Förutom benämningen ”eget arbete” finns det även andra benämningar för arbetssättet, 
såsom veckoplanering och studiepass. Jag använder mig av benämningen eget arbete i 
den här uppsatsen, förutom i resultatdelen där jag även använder mig av benämningen 
”veckoplanering”.) I eget arbete lägger man ett mått av frihet och ansvar på varje elev. 
Frihet på så sätt att eleven får välja vad han eller hon ska arbeta med, samt i vilken 
ordning. – Ansvar på så sätt att eleven ska själv lägga upp arbetet, d.v.s. planera, och se 
till att arbetet blir gjort samt dokumenterat – oftast i någon form av skriv- eller 
planeringsbok. Dokumentationen ger en överblick av elevens arbete både för eleven 
själv och för läraren. (Österlind 2005) 

Eget arbete handlar om en arbetsform som ser annorlunda ut mot traditionell 
klassrumsundervisning. Med traditionell undervisning avser jag en lärarstyrd 
arbetsform, där läraren har genomgång med helklass varefter eleverna arbetar enskilt. 
Eleverna arbetar med samma saker på ungefär samma gång. Läraren går under 
elevernas enskilda arbete omkring och hjälper dem som behöver hjälp. Österlind (1998) 
beskriver eget arbete på följande sätt: 

Det som skiljer eget arbete från traditionellt skolarbete är att varje elev arbetar oberoende av 

de övriga, och att varje elev planerar sitt arbete själv ( s. 15). 

Eget arbete sett ur olika perspektiv 

Eget arbete har växt fram ur skolans behov av att individualisera undervisningen, 
skriver Carlgren (i Österlind 2001), men också genom att man på vissa ställen infört 
åldersintegrerade klasser och att man infört datorer i undervisningen. (Österlind, 2005)  

Generellt, skriver Carlgren och Marton (2001) att det finns ett behov av att organisera 
undervisningen på ett annat sätt idag jämfört med hur traditionell undervisning 
organiseras. Jag vill nedan se på eget arbete utifrån tre perspektiv, nämligen utifrån 
samhällsförändringar, individualisering och till sist utifrån vad läroplanen säger om 
ansvar, planering och utvärdering.   
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Eget arbete sett ur ett samhällsperspektiv (och utifrån 
samhällsförändringar) 

Förändringar i samhället speglar sig också i skolans verksamhet. Carlgren och 
Hörnqvist (1999) skriver följande: 

Förändringar i samhället utanför skolan skapar nya betingelser för arbetet i skolan. Skolan i sin 

tur förändrar sin verksamhet och formar därigenom nya slags människor som är mer i 

överensstämmelse med ett modernt samhälle. (S. 87-88) 

Idag lutar vi oss inte självklart mot traditionen. Carlgren och Hörnqvist talar om 
samhällets ”avtraditionalisering” där traditionerna är under upplösning och 
vuxenauktoriteten inte längre självklar. Man ifrågasätter det som man tidigare kunde ta 
för givet. Likaså motsvarar inte en auktoritär pedagogik samhällets krav. Österlind 
(1998) skriver att samhället idag förutsätter människor som driver sig själva, som själva 
kan organisera och planera det de ska göra. Hon talar om ”självigångsättare, självgående 
och självförbättrare”. Det är inte längre plikttrogenhet och punktlighet som är 
eftersträvansvärda egenskaper utan att vara flexibel, lärande, självgående och att kunna 
följa upp resultat.  

Vidare skriver Österlind att samhällsförändringen i form av ökat spelrum för individen 
och minskat utrymme för familj och andra gemenskapsformer innebär att 
disciplineringen ändrat karaktär. Det innebär att den yttre kontrollen försvagas och man 
ser ett värde i att kunna disciplinera sig själv.  

I tidigare arbetssätt beordrade läraren eleverna att ta upp böckerna. Eleven skulle 
underordna sig. I eget arbete beordrar eleverna sig själva i vad de ska göra. Eleven 
förväntas kunna planera, välja vad man ska göra, utvärdera och se till att saker blir 
färdiga i tid.  Att beordra sig själv innebär en mer indirekt styrning menar Carlgren (i 
Österlind 2005). Man styrs inifrån snarare än utifrån. Arbetsformen fungerar alltså 
styrande. Man efterstävar elevernas frivilliga medverkan i eget arbete och som lärare 
använder man sig ogärna av kritik och straff. Istället använder man vänlighet och 
förståelse för att eleverna ska anpassa sig och göra framsteg (Österlind 1998). Generellt 
om skolans modernisering skriver Carlgren och Hörnqvist: 

Den moderna skolan organiseras i enlighet med det moderna arbets- och samhällslivets 

organisering och kännetecknas av integrering, små arbetsgrupper, projektorganisering, 

horisontella relationer, flytande tid, reflexiva moment införs etc. (1999 s.87) 

Eget arbete kan alltså ses som ett sätt till en mer modernare form av fostran då den 
bygger på en mer horisontell relation till läraren, då man hänvisar till egna val av 
arbetsuppgifter, då man har flytande tid på så sätt att eleven får arbeta i sin takt och då 
man ofta har ett moment av reflektion över sitt arbete och sin arbetsinsats. Likaså om 
samhället idag efterfrågar egenskaper som självgående, självigångsättare och 
självförbättrare, som Österlind (1998) talar om, och om eget arbete kan bidra till dessa 
egenskaper kan eget arbete på så sätt vara ett sätt att uppfylla det läroplanen säger, att 
skolan ska ”förbereda dem för att leva och verka i samhället” (”dem” syftar på 
”eleverna”). (Lpo 94, s. 7). 
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Eget arbete sett utifrån individualisering 

Carlgren och Marton (2001) belyser behovet av individualisering. Det uppstår ett 
problem då eleverna arbetar olika snabbt om man har ett arbetssätt där alla arbetar med 
samma uppgifter och förväntas göra lika mycket. Läraren blir klämd mellan de snabba 
och de mer långsamma eleverna. Denna spridning skapar behov av individualisering.  

Att få eleverna att arbeta, hålla dem sysselsatta och klara spridningen är en dimension av 

lärares arbete som har samband med hur arbetet organiseras. (Carlgren & Marton, 2001, s. 54) 

Har man då ett beting som eleverna arbetar efter istället för att alla gör likadana 
uppgifter och förväntas göra dem i samma takt, så blir det mer flyt i undervisningen. 
Eleverna kan gå vidare och arbeta med uppställda uppgifter. (Carlgren, 1997a i Carlgren 
& Marton, 2001) Eget arbete blir en lösning på den spridning som varit ett problem i det 
traditionella klassrummet. Här kan alla arbeta i sin takt och med olika svårighetsgrad på 
uppgifterna. Arbetssättet gensvarar på så sätt till det läroplanen säger att 
”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. (Lpo 94, s. 6)  

Eget arbete och läroplanen 

Man kan se eget arbete som ett gensvar på samhällsförändringar och 
individualiseringstendenser men också som ett gensvar på läroplanens krav i fråga om 
fostrande till ansvarstagande, planering och utvärdering. Som jag skrivit i beskrivningen 
av eget arbete är ansvarstagande en viktig ingrediens i eget arbete. Österlind (1998) 
skriver att lärare just betonar det individuella ansvaret, förmågan att ta eget ansvar, som 
det viktiga för eleverna i eget arbete.  

Arbetssättet innefattar planering. Förut var det läraren som stod för planeringen och 
upplägget för en lektion men under eget arbete är det eleven själv som planerar. 
Planeringen innebär oftast att eleven väljer i vilken ordning han/hon ska göra 
uppgifterna. Eleven väljer oftast inte själva innehållet. Utvärdering ingår oftast också i 
eget arbete. Österlind (1998) skriver att planering och utvärdering ligger mycket nära 
varandra. Vad som krävs för både planering och utvärdering är att man kan göra en 
bedömning. I planering riktar sig bedömningen framåt, i utvärdering bakåt. 
Värdegrunden talar om att skolan ska förmedla grundläggande värden som vårt 
samhälle vilar på. Däribland nämns ansvarstagande. Läroplanen talar också om att 
eleverna ska få delta i planering och utvärdering; 

Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Lpo 94, s. 7) 
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Litteraturöversikt 

Jag kommer i denna litteraturöversikt ta upp några perspektiv på eget arbete som jag 
anser vara relevanta för studien. Jag börjar med en artikel som handlar om eget arbete 
skriven av Ingrid Carlgren där hon analyserar fördelar med arbetssättet men samtidigt 
ifrågasätter eget arbete som undervisningsform. Sedan presenterar jag Basil Bernsteins 
teori om synlig och osynlig pedagogik. Därefter redogör jag för Eva Österlinds studie i 
ämnet och till sist för Bourdieus habitusbegrepp som jag kommer att använda i studien.  

Eget arbete som undervisningsform 

Carlgren (1994) skriver (analyserar) och problematiserar i en artikel eget arbete. Hon 
skriver att eget arbete handlar om formen för skolans organisering som ”befriar läraren 
från vissa styrande och kontrollerade uppgifter och eleverna från att hela tiden behöva 
göra samma saker på samma gång” (s.13). Lärare beskriver sin roll att de går från 
utlärning till att hjälpa eleverna med deras inlärning. De går från att vara ”polis” till att 
vara hjälpare eller handledare. Fördelarna är att det löser lärarens problem att lägga sig 
på rätt nivå i undervisningen då varje elev kan arbeta i sin egen takt under eget arbete. 
Läraren befrias också från att hela tiden vara motorn i arbetet. Elevens egen planering är 
istället motorn i eget arbete. Det som kan bli problematiskt i eget arbete, menar 
Carlgren, är att de långsammaste eleverna aldrig kommer förbi de triviala sakerna då 
eleverna arbetar i sin egen takt.  

En annan aspekt är att eget arbete kan motverka utvecklingen av elevernas förståelse då 
man poängterar att man ska gå framåt, nå resultat i antalet sidor man gjort. För att 
kunskapen ska leda till förståelse krävs det att man tänker till och kanske t.o.m. går 
bakåt i boken. Carlgren ställer frågan hur kunskapsutvecklingen i kvalitativ mening sker 
i eget arbete. Kan det vara så att kvaliteten på kunskapsutvecklingen snarare försämras i 
eget arbete? 

Ytterligare ett problem som kan uppstå när eget arbete blir det dominerande arbetssättet 
är att man missar det kollektiva, som gemensamma genomgångar och dynamiska 
gruppdiskussioner. Eget arbete kan bli ensidigt ur individuell synvinkel. Detta innebär 
även att ”klassrummet som socialt system reduceras” då eleverna planerar och arbetar 
för sig själva. (S. 13).  

Carlgren ser eget arbete mot bakgrund av individualiseringsfrågan som varit ett problem 
i den traditionella undervisningen. Men då skolan lyckats ta itu med individualiseringen 
och då samhället går mot att bli mer och mer individualiserat, undrar hon om inte 
skolans huvudfråga i framtiden blir hur man kan skapa en social gemenskap i skolan 
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och göra skolan till en social mötesplats och hur man ska kunna organisera arbetet så att 
”lärandet ingår i ett för eleverna meningsfullt sammanhang” (s. 2). 

Eget arbete och osynlig pedagogik 

Basil Bernstein är utbildningssociolog och intresserar sig bl.a. för relationen mellan 
utbildning och produktion. Han använder sig av begreppen klassifikation, inramning, 
synlig och osynlig pedagogik. Man kan se arbetsformen eget arbete som en form av 
osynlig pedagogik. Därför vill jag redogöra för Bernsteins begrepp.  

Klassifikation innebär en företeelses gränser. Begreppet kan användas för att beskriva 
”förhållandet mellan över- och underordnad”, förhållandet mellan lärare och elev. 
(Hultqvist 2001, s. 37) Det används också för att ange ett ämnes avgränsning. Linde 
(2000) ger som exempel; om det står ”engelsk litteraturhistoria” på schemat är 
avgränsningen starkare än om det bara står ”engelska”. ”Engelsk litteraturhistoria” 
innebär att man ägnar sig åt engelskspråkiga litterära texter där även äldre texter ingår. 
Om det enbart står ”engelska” på schemat kan innehållet vara mycket varierat förutsatt 
att det leder till att eleverna lär sig engelska. För att använda begreppet klassifikation så 
är klassifikationen starkare då det står ”engelsk litteraturhistoria” på schemat än då det 
står enbart ”engelska”. Alltså blir möjligheten till kontroll av innehåll större ju starkare 
klassifikationen är. (Linde 2000)  

Hur innehållet undervisas och hur organisationen av undervisningen ser ut i 
klassrummet samt tidsanpassningen, d.v.s. den förväntade tid eleven har att lära sig ett 
visst kunskapsstoff, kallar Bernstein för inramning. Inramning bestämmer strukturen för 
pedagogiken. Stark inramning innebär att eleven har liten kontroll över urval, 
organisation och tid. Valen reduceras för eleven och lärarens makt ökar i den 
pedagogiska relationen. Svag inramning innebär att eleven har fler valmöjligheter och 
har bättre möjlighet att påverka urval, organisation och tid. Valen tenderar att öka då 
inramningen är svag. Bernstein (1983) skriver att ”ägandet och fördelningen av makt är 
länkat till klassifikationen” och inramningen har med kontrollprincipen att göra. (S. 28) 

Bernstein talar också om synlig och osynlig pedagogik. I en synlig pedagogik är 
klassifikationen och inramningen stark. Rollfördelningen mellan lärare och elev är 
tydlig, likaså är gränsdragningen mellan olika ämnen och ämnesinnehåll tydlig och 
eleven vet vad som förväntas av läraren i en synlig pedagogik. I en osynlig pedagogik är 
klassifikation och inramning svag. Läraren blir många gånger handledare i en osynlig 
pedagogik snarare än kunskapsförmedlare. Gränsdragningen mellan ämnesinnehållen är 
försvagad och vad som krävs av eleven förmedlas mer implicit. Den osynliga 
pedagogiken innebär också mindre specialiserade kunskaper. Den fordrar mer tid, mer 
material och större utrymme. (Hultqvist 2001) 

För att förstå och kunna ta till sig den osynliga pedagogiken krävs lång tid, en lång tid 
av socialisering som Bernstein talar om, eftersom det inte kan läras ut och inte heller 
tillämpas mekaniskt.  (Hultqvist 2001) 
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Samhället speglar pedagogiken i viss grad. Bernstein menar att i tider av ekonomisk kris 
tenderar värdet av klassifikation och inramning att förstärkas (alltså är pedagogiken 
synlig) medan inramningen och klassifikationen tenderar att försvagas då det är bättre 
ekonomiskt i samhället. Det innebär alltså tendenser till osynlig pedagogik. (Hultqvist 
2001) 

Eget arbete och disciplinering 

Studier som gjorts inom ämnet eget arbete är bl.a. Eva Österlinds doktorsavhandling 
Disciplinering via frihet (1998). Österlinds övergripande intresse är relationen mellan 
skolans arbetsformer och förändringar i arbetsliv och samhällsliv. Hennes intention är 
att förstå aktuella förändringar i skolans organisation. Österlind ser 
samhällsförändringar såsom individualiseringstendenser och andra förändringar i 
samhället utgöra en bakgrund till eget arbete.  

Eget arbete innebär ett moment av planering. Tiden och tidsuppfattning är en viktig 
faktor i planering och i arbetssättet eget arbete. Tiden är och har länge varit ett sätt att 
disciplinera eleverna i skolan. Österlind hänvisar till Foucault som menar att schemat är 
centralt för att frammana disciplin i skolan. Ett schema förmedlar att tiden ska användas 
maximalt varje minut. I eget arbete får eleverna själva planera till viss del vad de ska 
arbeta med. På så sätt kan tiden uppfattas som mer påverkbar för eleverna och de kan 
bruka tiden friare. I själva verket kan kontrollen bli mer detaljerat registrerad då 
schemat är mer flexibelt, påpekar Österlind, som anar att den ökade frihet som eget 
arbete till viss del innebär också innebär ökad kontroll då det gemensamma schemat 
byts ut mot individuella scheman.  

En annan ingrediens i eget arbete är individualisering. Österlind studerar dessa tre 
begrepp, planering, tid och individualisering, ur olika synvinklar. Hennes syfte är att 
undersöka hur eleverna förhåller sig till att själva planera sitt skolarbete och deras 
förhållningssätt i relation till deras sociala ursprung. Det som blir Österlinds slutsats är 
att eget arbete betyder olika saker för olika elever. De ärvda livsmönster som individen 
bär med sig, ens habitus1, som utgör grunden för individens synsätt, påverkar på det sätt 
att man har olika syn på olika saker och lägger olika innebörder i samma begrepp. Eget 
arbete betyder alltså olika saker för olika elever beroende på elevernas olika habitus. 

Österlind har använt fältanteckningar från två klasser som arbetar med eget arbete samt 
lärar- och elevintervjuer från dessa klasser. Lärarintervjuerna har syftat till att se vilka 
motiv som styr lärarna i eget arbete och elevintervjuerna - vilka synsätt som eleverna 
har på eget arbete och vad de uppfattar som poängen med arbetssättet. 

Österlind kommer fram till att eget arbete förändrar interaktionsmönstret i klassrummet. 
Klassen som enhet blir mindre framträdande när eleverna arbetar efter sina egna 
planeringar. Eget arbete för med sig att väntetiderna minskar, uppgifterna 
                                                

 

1 Habitus hämtat från Bourdieu med referens till Broady 1998, s. 3. 
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individualiseras, eleverna arbetar i egen takt på den nivå som varje elev befinner sig 
kunskapsmässigt. Eleverna får ett visst inflytande som är kopplat till ansvarstagande. 
Det mest iögonfallande i de fältstudier Österlind gjort tycker hon är att eleverna inte 
längre lika tydligt är medlemmar av ett kollektiv. Hon beskriver det som att eleverna 
gått från att tidigare varit medlemmar i en orkester till att var och en blivit solister. 

Hon diskuterar vad eget arbete kan betyda för eleverna och menar att elevernas 
inflytande ökar men i huvudsak är inflytandet av organisatorisk och adminstrativ art. 
Eget arbete kan bidra till att eleverna blir tydligare som individer – för sig själva och för 
läraren men inte så tydliga för varandra. Eget arbete tillåter spännvidden gällande 
prestation och kunskap att öka mellan elever. Vidare att fler elever i bästa fall kan 
uppleva framgång i skolarbetet, på så sätt att de inte behöver jämföra sig med varandra 
och att eget arbete uppmuntrar dem att se sina egna framsteg. Österlinds slutsats, som 
nämnts ovan, är dock att eget arbete betyder olika saker för olika elever, mycket 
beroende på vad eleverna har för social bakgrund.  

De lärare som Österlind intervjuat säger att eget arbete måste kompletteras med andra 
arbetsformer. Arbetssättet kan väl gynna elever som klarar av mycket ensamarbete och 
som kan läsa och skriva mycket. De som lär sig bättre genom att samspela med andra 
kan i bästa fall hitta en kamrat att samarbeta med. 

Lärarrollen under eget arbete är av handledande och stödjande karaktär och att dela ut 
uppgifter. Österlind skriver: 

Kanske kan man säga att läraren i eget arbete undervisar främst genom att ge uppgifter, vilket 

kräver väl genomtänkta frågor om de ska leda till förståelse och inte enbart till faktakunskaper. 

(S. 133) 

Eget arbete och habitusbegreppet 

Elevers förmåga att anpassa sig till den osynliga pedagogikens krav kan också ses som 
ett slag av kulturell kompetens som sociologen Bourdieu kallar kulturellt kapital. Han 
påvisar i sina studier att elever från övre samhällsskikt med ett större kulturellt kapital 
bär med sig detta till skolan och där igenkänns av lärararna som duktigare elever och 
därför lyckas bättre och får högre betyg. Kulturellt kapital är för Bourdieu en tillgång 
som består i en behärskning av en dominerande kultur, till exempel av kunskaper som 
anses värdefulla (”allmänbildning”), språkbehärskning och en inblick i 
utbildningssystemet som landskap. 

För att upprätthålla sina ställningar i relation till varandra menar Bourdieu att människor 
använder sig av kulturellt kapital, varav en viktig delkomponent är utbildning eller 
utbildningskapital, och den orienteringsförmåga som en kunskap om erkänd kultur och 
om samhället ger. Det finns olika arter av kapital: Ekonomiskt kapital innebär materiella 
tillgångar, socialt kapital innebär att man har fördelaktiga släktband eller vänskapsband 
vilka ofta knyts i utbildningssammanhang, utbildningskapital som innebär betyg och 
examina, vetenskapligt kapital innebär att man besitter ett visst anseende i den lärda 
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världen. Kulturellt kapital är för Bourdieu här ett överordnat begrepp. Det är i sin tur 
dock ett exempel på det Burdieu kallar ”symboliskt kapital”. Med detta avser han det 
slags resurser som ligger i att representera eller besitta sådant som erkänns i ett samhälle 
eller i ett mindre sammanhang. Om ett symboliskt kapital ska vara verksamt på andra 
samhällsomården eller i samhället i sin helhet måste det i ett modernt samhälle, menar 
Bourdieu, bygga på den i samhället dominerande kulturen. Det sistnämnda, det 
kulturella kapitalet, anser Bourdieu därför vara av störst vikt (Broady 1998). Att inneha 
ett rikt kulturellt kapital leder till att vissa elever lyckas bättre i skolan än andra.  

Ett annat viktigt begrepp i Bourdieus utbildningssociologiska teori är habitusbegreppet. 
Habitus innebär förkroppsligat kapital. Habitus handlar om sociala erfarenheter, 
kollektiva minnen, sättet att agera och tänka som finns i varje människa. Habitusteorin 
bygger på att en människas habitus styr hennes ”föreställningar och praktiker och bidrar  
därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland – nämligen i händelse av 
bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – 
förändras” (Broady 1998, s. 16). Den förkroppsligade form av kulturellt kapital som 
habitus är kan också innehålla just sådant som spåkförmåga, förmågan att igenkänna de 
osynliga koderna bakom en osynlig pedagogik i Bernsteins mening och en förmåga att 
planera och organisera sitt arbete på det disciplinerade sätt som Österlind beskriver hos 
de elever som bäst klarar av eget arbete i skolan. 
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Problemformulering 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka eget arbete sett ur lärares perspektiv och 
lärares föreställningar om fördelar och svagheter med detta arbetssätt.  

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

- hur ser eget arbete utifrån lärares perspektiv ut på de två skolorna? 

- finns det drag av synlig eller osynlig pedagogik i skolornas arbetssätt? 

- hur ser lärarna på sin roll som lärare under eget arbete? 

- vad anser lärarna vara fördelar respektive svagheter i eget arbete? 
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Metod 

(Metod) 

I studien har jag använt litteratur och intervjuer av lärare. Jag har använt mig av 
halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. Jag har använt öppna frågor under 
intervjuerna och jag har följt en intervjumall (se bilaga). Lärarnas beskrivning av 
arbetssätten på deras respektive skola har varit ett vikigt material i min analys av 
skolornas arbetssätt. De andra huvudfrågorna har varit synen på lärarrollen under eget 
arbete, likaså lärarnas upplevelse av fördelar och svagheter med eget arbete.  

Frågorna har till största delen varit i bestämd följd enligt intervjuguiden. I vissa fall har 
frågeordningen omkastats. Lantz (1993) menar att i halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer är analyserna ofta jämförbara med varandra och i analysen av svaren har jag 
jämfört lärarnas svar på de två skolorna med varandra. 

Intervjuerna har skett enskilt med lärarna.  

Urval 

Jag har intervjuat sju lärare fördelade på två olika skolor, vilka arbetar med eget arbete. 
Skolorna ligger inte inom samma kommun. Den ena skolan ligger i en förort sydväst om 
Stockholm och den andra ligger norr om Stockholm. För att finna skolor som arbetar 
med eget arbete sökte jag på Internet och fick då upp en av dessa skolor och kontaktade 
den. Det var skolan norr om Stockholm som är en kommunal skola. Den andra skolan 
visste jag sedan tidigare att de arbetar med en form av eget arbete. Det är en friskola och 
den ligger sydväst om Stockholm. Eftersom studien handlar om arbetssättet har jag inte 
tagit så mycket notis om att skolorna ligger i två skilda sociokulturella områden. Det 
skolorna har gemensamt är att de jobbar genomgående i alla årskurser med eget arbete. 
De benämner dock arbetssättet olika och innebörden är inte helt densamma. Jag har 
därför gjort en jämförande analys av de två skolornas arbetssätt. 

När jag tog kontakt med skolorna hade jag tänkt intervjua tre lärare från respektive 
skola varpå jag först frågade efter tre lärare från årskurserna tre, fem och åtta. Men efter 
en del eftertanke kom jag fram till att det kunde vara bra med en lärare till från varje 
skola för att få större underlag. Jag frågade alltså efter ytterligare en lärare, en lärare 
från årskurs ett. Anledningen till att jag valde lärare från olika årskurser är att jag ville 
få en någorlunda helhetsbild över hur arbetssättet fungerar i olika årskurser. På den 



  

13

 
kommunala skolan i norra Stockholm fick jag namn på fyra stycken lärare från de 
årskurser jag önskat. På friskolan sydväst om Stockholm, fick jag inte den spridning av 
lärare som jag önskat. Det blev en lärare från årskurs ett och två lärare från årskurs tre. – 
Det blev alltså ett bortfall där eftersom jag bara fick tre stycken lärare som ville 
medverka i intervjun. 

Alla intervjuade är kvinnor. 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav för etikregler enligt HSFR (1999) för att skydda de berörda 
personer som varit med i undersökningen; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda personerna om 
syftet med den aktuella forskningen. Detta gjorde jag genom att då jag ringde till 
skolorna informera om mitt övergripande undersökningsområde, så detta var alla 
intervjuade införstådda med när jag kom för att göra intervjuerna.  

Samtyckeskravet innebär att de medverkande själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Intervjuerna byggde på lärarnas egen vilja att delta. I den kommunala 
skolan fick jag förslag på namn som jag sedan ringde upp och på friskolan informerade 
rektorn sin personal om min undersökning och bad frivilliga medverkande att kontakta 
mig. 

Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om de personer som ingår i undersökningen 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall inte ses av obehöriga. Jag 
har valt att i min studie inte presentera skolornas namn och inte heller lärarnas. Tyvärr 
missade jag informera några om detta i förväg. Jag hoppas att detta inte inverkar på 
intervjuernas kvalitet. Jag tycker att samtliga tillfrågade har varit öppna och gett mig 
uttömliga svar. 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om enskilda personer får enbart 
användas i forskningsändamål.   

När jag började intervjun talade jag om för respondenterna att jag tänkte spela in 
intervjun och frågade om det gick bra. Det gick bra i samtliga fall.  
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Reflektion över val av metod 

Urvalet 

Från början hade jag inte tänkt göra en jämförande studie av arbetssättet på de två 
skolorna. Men då jag gjort mina första intervjuer på vardera skola insåg jag att 
arbetssättet inte hade helt samma innebörd, varför jag valde att ställa arbetssätten mot 
varandra för att se skillnader i arbetssätten. 

Förundersökning 

Jag gjorde en provintervju innan jag utförde de intervjuer som är med i denna studie. 
Provintervjun ledde mig till att formulera mina underteman i intervjuguiden bättre. Jag 
såg också vilken tidsram som kunde vara rimlig i intervjuerna. Alla intervjuade fick 
därefter samma tidsram att bli intervjuad på.   
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Resultat 

Jag har valt att presentera arbetssättet, lärarnas syn på sin lärarroll under eget arbete 
samt lärarnas upplevelse av vad fördelar respektive svagheter med eget arbete är. I min 
intervjuguide (se bilaga) har jag haft flera frågeområden men har valt att presentera 
ovanstående tre områden.  

I synen på fördelar respektive svagheter svarar lärarna ibland utifrån elevens synvinkel. 
Eftersom jag ställt öppna frågor i intervjuerna kring fördelar och svagheter redovisar jag 
det som kom upp under intervjuerna trots att en del saker som nämnts kan uppfattas 
vara ur elevens synvinkel. Det har varit lärarnas syn på eget arbete som jag varit ute 
efter och om en lärare säger att hon uppfattar att eleverna tycker eget arbete är ett roligt 
arbetssätt, så kan detta påverka hennes egen upplevelse och hon ser detta som en fördel. 

Arbetssättet i den kommunala skolan 

I den kommunala skolan har jag intervjuat fyra lärare; en från Steg ett (motsvarande 
sexårs samt årskurs ett), en från Steg två (motsvarande årskurs två och tre), en från Steg 
tre (motsvarande årskurs fyra och fem) och en lärare från årskurs åtta. Här nedan följer 
en beskrivning av denna skolas arbetssätt utifrån dessa lärares klasser. 

I den kommunala skolan kallar man arbetssättet eget arbete. (Man säger ”EA” om 
arbetssättet. Jag använder förkortningen ”EA” i beskrivningen av hur de arbetar och i 
lärarnas svar.) Man arbetar här med åldersintegrerade klasser från sexårsverksamheten 
upp till årskurs fem. Man kallar klasserna ”steg”. Man har fem arbetspass EA per vecka 
och man använder sig av individuella planeringsböcker. I planeringsboken finns en 
kunskapsstege med de moment som eleven ska arbeta sig igenom, helst under den 
period han eller hon befinner sig i sitt steg. Varje moment har sin specifika lista med 
uppgifter. I de lägre åldrarna kan man säga att EA handlar mycket om färdighetsträning 
i de olika ämnena. Planeringsboken har en kolumn för utvärdering där eleven först 
utvärderar, en kolumn för lärarens kommentar och en för hemmets kommentar. 
Elevernas individuella utvecklingsplan, IUP:n, ingår även i elevernas respektive 
planeringsböcker och eleverna har möjlighet att träna på det mål som de satt upp i sin 
IUP under EA-passen. (I IUP:n får nämligen eleven själv, i dialog med läraren och 
föräldrarna, formulera ett mål som han eller hon vill uppnå.) 

I Steg ett, där sex- och sjuåringarna ingår, arbetar man under EA med matematik och 
svenska. Där är det viktigt att arbetet får ta den tid som eleven behöver för att göra klart, 
menar läraren som jag intervjuat, speciellt då eleverna är mycket olika långt komna i sin 
läs- och skrivinlärning. I Steg ett är det inte fråga om så mycket egen planering för 
eleverna utan poängen här är framför allt att de arbetar individuellt, i sin egen takt, 
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vilket innebär att de arbetar med olika uppgifter. Eleverna kan till en början inte läsa 
och skriva i Steg ett så rent konkret går det till på så sätt att eleven räcker upp handen 
när han eller hon är klar med en uppgift och efter att läraren har signerat att uppgiften är 
klar får eleven gå vidare med en annan uppgift. Utvärdering sker efter varje gjord 
uppgift och eleverna utvärderar genom att fylla i antingen en glad, mittemellan eller sur 
gubbe, beroende på hur eleven upplevde uppgiften, varpå läraren följer upp och 
samtalar med barnet kring hur han eller hon upplevt uppgiften.  

Under EA:n i nästa steg, Steg två, arbetar eleverna med matematik, svenska och 
engelska. Eleverna får välja mellan olika menyer med uppgifter och sedan skriver 
läraren en planering åt varje elev. I Steg två, som består av åttaåringar och nioåringar, 
ska eleverna utvärdera arbetet genom att besvara olika frågor. 

Under EA i Steg tre (tio- och elvaåringar) jobbar man med matematik, svenska och 
engelska. Eleven arbetar utifrån vad man gått igenom i respektive ämne under EA:n 
samt efter elevens behov. I det här steget är eleverna vanligtvis duktiga på att både 
planera och utvärdera utförligt och självreflekterande. 

Klassen på högstadiet är inte åldersintegrerad. I årskurs åtta, där en av de intervjuade 
lärarna arbetar som SO-lärare, jobbar eleverna under EA:n med olika ämnen. (De väljer 
själva vad och vilket ämne de ska jobba med.) EA innebär i de högre åldrarna ett 
tillfälle för eleverna att få hjälp och stöd och att arbeta i kapp med uppgifter som de inte 
hunnit eller om det är något de har missat. Det kan också innebära färdighetsträning i 
vissa ämnen. Man har ett 140 minuters pass i EA per vecka. Under EA:n finns olika 
lärare tillgängliga om eleverna behöver hjälp eller har frågor om någonting.  

Arbetssättet i friskolan 

I friskolan har jag intervjuat tre lärare, en från årskurs ett och två från årskurs tre. Här 
följer en beskrivning av arbetssättet på denna skola. 

Det egna arbetet på friskolan kallas för Veckoplanering. (Lärarna använder 
förkortningen ”VP” som jag också använder nedan i beskrivningen av skolans arbetssätt 
samt i lärarnas intervjusvar.) Eleverna har fyra till fem pass per vecka. 
Veckoplaneringen innefattar ett antal uppgifter, som ett beting, som man ska redovisa i 
slutet av veckan. Är betinget inte färdigt får man ta hem det som hemläxa för att hinna 
få det klart. Eleverna väljer själva i vilken ordning de gör uppgifterna. 
Veckoplaneringen eller betinget får de på en stencil som klistras in i en bok. Hinner man 
klart uppgifterna innan inlämningsdagen finns det extrauppgifter för eleverna att arbeta 
med, s.k. ”om-du-hinner-uppgifter”. Själva planeringsmomentet i VP:n är alltså att välja 
i vilken ordning uppgifterna ska göras, vilket också innebär att man väljer från gång till 
gång vilket ämne man vill arbeta med. Från det att eleven fått stencilen är det alltså hans 
eller hennes ansvar att se till att få arbetet gjort. Det är elevens ansvar att lägga upp 
arbetet så att han eller hon hinner klart. För att eleven ska kunna överblicka vad han 
eller hon gjort finns det en krysslista på stencilen där man kryssar för gjorda uppgifter. 



  

17

 
När det gäller utvärdering så har man inte det i VP:n. Eleverna sitter från och med i 
årskurs tre i egna kontor och jobbar under VP:n, där de har sin egen plats utrustad med 
dator. Ett kontor har åtta platser.  

I årskurs ett introducerar man arbetssättet, själva idén med VP, som enligt de lärare jag 
talat med är att man arbetar för sin egen skull. Eleverna har själva ansvar för att få 
uppgifterna gjorda och på så sätt är de själva ansvariga för sin egen inlärning. Under 
senare delen av årskurs ett kan eleverna få arbeta lite grand med VP, d.v.s. utifrån ett 
beting och där de själva får välja vad de ska arbeta med. I årskurs ett sitter eleverna i 
klassrummet och jobbar, oavsett om det är vanlig lektion eller VP. Det samma gäller i 
årskurs två. Vill eleverna i årskurs ett och två arbeta någon annanstans under VP:n 
måste de visa att de sköter sig och jobbar med det de ska. 

I årskurs fem har eleverna möjlighet att läsa veckans VP på skolans nätverk och kan 
göra sin planering där. Varje elev har då sitt eget användarnamn och logg in. Även 
inlämningen kan då ske via e-mail istället för i pappersform till läraren.  

Från årskurs tre och uppåt kommer eleverna oftast till läraren när de behöver hjälp med 
VP:n. I årskurs ett och två går läraren runt till eleverna. 

Jämförelse mellan skolorna 

Eget arbete och Veckoplanering är inte helt jämförbara då arbetssätten inte är identiska 
men det gemensamma för skolornas arbetssätt är bland annat att eleverna arbetar efter 
beting. I den kommunala skolan arbetar eleverna mer i sin egen takt i de olika 
momenten eller stegen som de kallar det och de olika momenten kan ta olika lång tid för 
eleverna emellan att göra. Tiden anpassas efter elevens individuella förutsättningar. – 
Är man snabb och förstår snabbt kan man gå vidare med andra uppgifter och behöver 
man längre tid för att förstå och göra en uppgift så får den eleven ta den tid han eller 
hon behöver. I friskolan arbetar alla med samma uppgifter under samma tidsram. 
(Elevernas arbeten ska vara klart i slutet av veckan för alla elever.) I den kommunala 
skolan kan spridningen vara mycket stor i hur långt eleverna kommit medan på 
friskolan syns inte spridningen på det sättet. Om en elev på friskolan behöver längre tid 
på sig för att bli klar får han eller hon ta hem och göra klart betinget hemma. 

När det gäller planeringen av uppgifter verkar det som att på friskolan handlar det om 
att ”planera så att man hinner klart allt”, som en av de intervjuade lärarna uttrycker det. 
I den kommunala skolan gäller planeringen olika moment som man måste kunna för att 
fortsätta in på nästa moment. Det krävs att kunskaperna befästs hos eleven innan han 
eller hon kan gå vidare. Eleven får planera i vilken ordning han eller hon ska göra de 
olika uppgifterna inom det specifika momentet och kan välja mellan olika material. 
Utvärdering är en viktig del i arbetet i den kommunala skolan. I utvärderingen kan 
eleven medvetandegöra sin inlärning; få upp ögonen för hur han eller hon lär sig bäst 
och se vad han eller hon faktiskt lärt sig. På friskolan har man inte en kontinuerlig 
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utvärdering. Det ingår inte i skolans arbetssätt på det sättet som i den kommunala 
skolan. 

Rumsligt skiljer sig den kommunala skolan och friskolan sig åt. På friskolan får 
eleverna efter hand egna kontor där de arbetar under VP:n och datorn verkar vara en 
viktig del under dessa arbetspass. Läraren är inte självklart i just deras kontor under VP-
passet. Det är framför allt eleverna som kommer till läraren före att läraren kommer till 
eleverna. Det betyder att eleverna och läraren ofta är rumsligt avskilda från varandra.  I 
den kommunala skolan är eleverna hänvisade till samma lokaler som under vanliga 
lektioner och läraren är i samma rum. Eleverna räcker upp handen när de behöver hjälp 
eller ska gå vidare på något sätt. En lärare berättar att de inordnat ett kösystem så att 
eleverna ska få hjälp i tur och ordning. 

Synen på lärarrollen under eget arbete 

På frågan: ”hur ser du på din roll som lärare under eget arbete” beskriver en av lärarna 
på den kommunala skolan sin roll som att man går runt och hjälper eleverna. Man 
behöver stötta och bekräfta eleverna mycket i deras arbete. Samma lärare säger: ”det är 
ju lite av att vara polis, hålla ordning på alla så att alla jobbar, samtidigt som man ska 
vara pedagogisk och göra alla uppgifter…” 

En annan lärare svarar att man fungerar som handledare under eget arbete för det är ju 
eleverna själva som valt sina uppgifter. En lärare svarar att man behöver vara lyhörd 
och mycket flexibel. Den fjärde läraren svarar att hennes roll är att stödja och höja 
eleverna på så sätt att de får känna att de lyckas i skolan. 

På friskolan beskriver en av lärarna sin roll under eget arbete som att man går runt och 
hjälper eleverna. ”Man kan behöva fixa saker, hämta saker om det är något särskilt 
eleverna behöver.” Hon menar att man fungerar som handledare. En andra lärare 
beskriver sin roll som stödjande roll under eget arbete. En lärare säger att rollen är att 
vara ledare och betonar vikten av att vara tydlig och kunna sätta gränser men samtidigt 
göra skolan rolig för eleverna. 

Synen på fördelar med eget arbete (den 
kommunala skolan) 

Tre av de fyra intervjuade lärarna på den kommunala skolan säger att eleverna inte 
behöver sitta och invänta varandra under EA utan man kan arbeta i sin egen takt. På så 
sätt blir det ingen tävlan elever emellan utan de vet att alla arbetar med olika uppgifter 
och har olika arbetstempo. Två lärare säger att styrkan under EA är också att man kan 
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alternera mer. Man har olika material att tillgå. Två lärare säger att en styrka under EA 
är att eleverna får arbeta med det de behöver träna mer på. En lärare ser att arbetssättet 
är roligt och spännande för eleverna och nämner det som en styrka. Eleverna blir på så 
sätt motiverade för skolarbetet. En lärare anser att arbetssättet bidrar till självständiga 
elever och värderar det som en styrka. Samma lärare säger också att arbetssättet bidrar 
till större självkännedom hos eleverna, vad de är bra på och vad de är mindre bra på. 
Denna aspekt nämner en annan lärare också. En lärare ser det individuella ansvaret som 
styrkan i EA. Eleverna lär sig planera, strukturera och hålla deadlines.  

Synen på fördelar med eget arbete (friskolan) 

Två av de tre intervjuade lärarna på friskolan säger att en styrka med VP är att eleverna 
får arbeta i sin egen takt och att de inte behöver invänta varandra. En säger att 
arbetssättet ger eleverna lust att lära för de tycker om VP. Samma lärare menar också att 
elevernas prestationer har ett tydligt slut då VP:n ska lämnas in i slutet av varje vecka 
och det ger eleverna tillfredsställelse att se att de fullgjort något. Hon menar att eleverna 
tycker om arbetssättet på grund av detta.  

Tack vare att eleverna sitter på kontor och jobbar blir det ett lugnt arbetsklimat säger en 
lärare. Hon ser det som en styrka. En lägger in ansvarsaspekten och säger att VP bidrar 
till att eleverna lär sig ta ansvar. En lärare säger att under VP vet eleverna klart och 
tydligt vad som förväntas av dem och de vet vad de ska göra. De behöver inte vänta på 
kommando för att få någonting gjort. På så sätt bidrar arbetssättet till att eleverna inte 
blir så beroende av läraren utan de lär sig för sin egen skull. 

Synen på svagheterna med eget arbete (den 
kommunala skolan) 

I den kommunala skolan säger två av de fyra lärarna att det finns elever som har svårt 
att strukturera upp sitt arbete. Det kan vara elever som är svagare eller så kallade 
bokstavsbarn. För dem är arbetssättet svårt. En tredje lärare säger att det finns de elever 
som vill smita undan, som inte klarar arbetssättet kanske för att de är lata. De måste 
man som lärare ha extra koll på menar hon. En annan lärare säger att det kan bli lite 
rörigt i klassrummet då eleverna hämtar material på olika ställen under EA. Det blir 
också mera jobb för läraren då mycket av detta material görs av lärarna själva. Att det 
blir mera jobb för läraren nämner också en annan lärare men utifrån den synpunkten att 
man hela tiden måste ha koll på elevernas planeringar och hela tiden kolla av var de är 
och vad de lärt sig. Samtidigt menar hon att det är en styrka att ha den kollen för då 
missar man inte någon elev utan vet var alla är kunskapsmässigt. En annan aspekt som 
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samma lärare ser som en svaghet och en risk är att man kan missa gruppdiskussioner 
under EA. Om man ska få in gruppdiskussioner måste man som lärare arbeta mycket 
aktivt för att få till dessa under EA. 

Synen på svagheterna med eget arbete 
(friskolan) 

I friskolan ser en lärare att det finns en risk under VP att en del elever rusar iväg bara 
för att snabbt bli klara med sina uppgifter, vilket gör att dessa elever gör sina uppgifter 
slarvigt. En annan lärare ser att det kan bli stökigt under VP-passen om det är någon 
eller några som inte sköter sig utan hittar på annat istället, vilket händer nu och då. Två 
av lärarna säger att det finns elever som har svårt att strukturera upp sitt arbete själva. 
De klarar inte av friheten utan behöver en begränsning.  

Jämförelse mellan svaren på de två skolorna 

En fördel med eget arbete som nämns av lärare på båda skolorna är att de uppfattar att 
eleverna får arbeta i sin egen takt. Likaså uppfattar lärare på båda skolorna arbetssättet 
vara lustfyllt för eleverna och man ser detta som en fördel på båda skolorna. Likaså att 
eleverna lär sig ta ansvar under eget arbete. Det som skiljer de två skolornas svar åt är 
att i den kommunala skolan ser man eget arbete som ett sätt att alternera uppgifterna 
mer och man kan anpassa undervisningen efter behov. Man anser också att arbetssättet 
bidrar till ökad självständighet och självkännedom hos eleverna. Ett särskiljande svar 
som nämns på friskolan är att arbetssättet bidrar till ett lugnt arbetsklimat. Det nämns 
också som en fördel att prestationerna har ett tydligt slut. Eleverna känner att de blir 
klara med det de ska.  

När det gäller svagheterna nämner båda skolornas lärare att en svaghet med eget arbete 
är att en del elever har svårt att strukturera sitt arbete på egen hand. En annan svaghet 
som nämns på båda skolorna är att en del inte tar sitt ansvar utan hittar på annat istället 
under dessa lektioner. Det som särskiljer svaren på skolorna är att i den kommunala 
skolan menar en lärare att man kan missa gruppdiskussionerna under eget arbete. Att 
det blir mera jobb för läraren nämns som en svaghet samt att det blir mer rörelse i 
klassrummet under eget arbete. På friskolan nämner en lärare att en del elever gör sina 
uppgifter slarvigt bara för att snabbt bli klara under VP. 
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Analys 

Arbetssätten 

I den kommunala skolan är lärare och elever i samma rum under eget arbete. På 
friskolan befinner sig ofta lärare och elever i olika rum då eleverna arbetar i olika 
kontor. Det kan innebära att det krävs ett större mått av självdisciplin hos eleverna på 
friskolan för att eleverna verkligen arbetar med det de ska och inte stör varandra. 

Planeringsboken är själva rättesnöret i den kommunala skolan och eleven ser helheten 
av det de ska lära. De har möjlighet att se alla moment som de ska kunna i det steg som 
de befinner sig i. På friskolan har eleverna inte den helhetsbilden. De ser bara det som 
ska vara klart för veckan. Man kan säga att normen är tydligare på friskolan då eleverna 
gör samma uppgifter under samma tidsram. På den kommunala skolan arbetar eleverna 
på helt skilda nivåer. Normen för vad eleverna ska prestera är kanske inte lika tydlig 
här. Å andra sidan har den kommunala skolan helhetsbilden som sagts ovan. 

Den kommunala skolans sätt att arbeta där tiden anpassas för individens förutsättningar 
kan ses som att det är humant mot de svaga eleverna. På friskolan drabbas de svaga 
eleverna av att ständigt få ta hemläxa för att hinna klart. På den kommunala skolan kan 
det tänkas finnas en risk, då man har ett mycket individanpassat arbetssätt, att de 
långsammaste eleverna aldrig kommer förbi de triviala momenten, som Carlgren (1994) 
skriver. Dock nämner ingen av lärarna på den kommunala skolan den aspekten av eget 
arbete utan man poängterar den individuella arbetstakten och förutsättningarna.  

I en jämförande analys av skolornas arbetssätt är ett intressant resultat värt att reflektera 
vidare över, att den kommunala skolan tycks ha ett mer individanpassat arbetssätt och 
friskolan mer åt ett projektstyrt arbetssätt. 

Klassifikation, inramning och osynlig pedagogik 

I den kommunala skolan kan eleverna arbeta med det de planerat för just det passet. 
Eleverna arbetar med olika uppgifter och ämnen i klassrummet. Gränsdragningen 
mellan olika ämnen och ämnesinnehåll kan sägas vara ganska otydlig då eleverna 
arbetar med olika saker och olika ämnen. Gränsdragningen (eller klassifikationen) är 
alltså svag då ämnena tenderar att gå in i varandra. (Vid stark klassifikation är ämnena 
tydligt åtskilda från varandra.) Eleverna arbetar också i egen takt och de kan välja 
mellan olika material då de ska träna på olika saker. Eleven har på den kommunala 
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skolan många valmöjligheter och kan påverka en hel del av hur han eller hon vill lära 
sig något. De har möjlighet att påverka både tid, organisering och vad de ska arbeta 
med. Alltså kan man säga att inramningen är svag. 

Gränsdragningen mellan olika ämnen är densamma kan man säga på friskolan som i den 
kommunala skolan. Ämnena tenderar att gå in i varandra då eleverna kan välja fritt från 
sin veckoplanering vad de ska arbeta med. Alltså är klassifikationen av innehåll relativt 
svag. Däremot är inramningen starkare på friskolan då eleverna ska vara klara med sina 
uppgifter vid samma tidpunkt. De arbetar också med likadana uppgifter. Eleverna har 
här inte lika stora valmöjligheter som i den kommunala skolan. Hur är det då med 
organisationen? Eleverna sitter på sina kontor när de arbetar, kanske detta kan göra 
inramningen lite svagare då läraren ofta inte är i samma rum. Men i stort ser det ut som 
att inramningen är starkare på friskolan jämfört med i den kommunala skolan.  

Om man ser på normen för vad eleverna ska kunna tycks den vara tydligare på 
friskolan, där eleverna arbetar med samma uppgifter under samma tidsram. Denna norm 
finns inte i den kommunala skolan där eleverna arbetar i sin egen takt och efter sina 
förutsättningar. Förväntningarna och kraven på vad eleven ska kunna är mer synlig på 
friskolan. I den kommunala skolan kan det tänkas att förväntningarna förmedlas mer 
implicit. Detta visar också att inramningen är starkare på friskolan än i den kommunala 
skolan. 

På den kommunala skolan är alltså klassifikationen svag och inramningen är svag. På 
friskolan är klassifikationen svag även där, men inramningen är starkare än i den 
kommunala skolan. Svag klassifikation samt svag inramning är den osynliga 
pedagogikens kännetecken. Alltså kan man säga att den kommunala skolan har drag åt 
en osynlig pedagogik. Friskolan har svag klassifikation och lite starkare inramning än 
den kommunala skolan. Alltså kan man säga att friskolan har också en osynlig 
pedagogik men mer synlig än den kommunala skolans. 

Synen på lärarrollen under eget arbete 

På frågan hur lärarna ser på sin roll som lärare under eget arbete svarar lärarna i stort 
sett samma sak. De beskriver sin roll som att de går runt och hjälper eleverna, att de 
fungerar som ett stöd och kallar sig handledare. Det ligger i linje med det Carlgren 
(1994) skriver om lärarrollen under eget arbete; – Läraren befrias från vissa 
kontrollerande och styrande moment och blir mer av en hjälpare eller handledare. Ett 
svar som utmärker sig lite grand är beskrivningen av att vara ledare, att sätta gränser och 
att vara tydlig. På det sättet beskriver ingen på den kommunala skolan sin roll. 
Bernstein menar att då inramningen är svag ökar elevernas makt i klassrummet. Läraren 
blir mer av en handledare. Att en av lärarna på friskolan ser sin roll som att vara ledare 
och sätta gränser ger antydan om att lärarens makt är starkare här, med andra ord ar 
inramningen starkare. 
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Lärarnas svar angående fördelar och svagheter i 
eget arbete 

Att eleverna inte behöver invänta varandra utan arbeta i sin egen takt ses som en av de 
största fördelarna i eget arbete på båda skolorna. Carlgren (1994) uttrycker det som att 
eleverna befrias från att göra samma saker på samma gång. Samtidigt tillåts 
spännvidden i elevers kunskaper och prestationer att öka, särskilt i den kommunala 
skolan. Carlgren ser en fara med detta på så sätt att de allra svagaste eleverna kanske 
aldrig kommer över de triviala momenten då man hela tiden anpassar undervisningen 
till individens nivå. Eget arbete ses också som ett sätt att individanpassa 
undervisningen. Behovet av individualisering var ett problem i det traditionella 
klassrummet. Eget arbete har blivit en lösning på detta problem. (Carlgren 1994) På 
båda skolorna uttryckte man att eleverna tycker arbetssättet är roligt. Kanske har det att 
göra med att läraren inte är ”motorn” i arbetet, som Carlgren uttrycker det, utan istället 
blir elevernas egna planeringar motorn i arbetet. Kanske är det så att eleverna känner ett 
visst inflytande i undervisningen genom eget arbete. Att det bidrar till ett personligt 
ansvarstagande nämns också som en fördel på båda skolorna. 

En fördel på den kommunala skolan anser en lärare vara att man kan alternera mer. 
Eleverna kan välja mellan olika material i sin inlärning. Eleverna har större frihet att 
välja mellan olika alternativ, vilket innebär att inramningen är svag på den kommunala 
skolan. Eleverna blir självständiga i eget arbete och eleverna får större självkännedom, 
d.v.s. eleverna får större kännedom om sina egna förmågor och prestationer. Österlind 
(1998) menar att de blir tydligare för sig själva och inför läraren men troligtvis inte för 
varandra. En lärare på friskolan menar att eleverna uppskattar att deras prestationer har 
ett tydligt slut i och med att de lämnar in uppställda uppgifter i slutet av veckan. 
Kunskapen är på så sätt tydligt avgränsad. Eleverna vet vad som förväntas av dem. På 
friskolan anser man också att det är ett lugnt arbetsklimat under eget arbete. Det är en 
fördel. 

Den utmärkande svagheten som nämns på båda skolorna är att vissa elever inte klarar av 
att strukturera sitt arbete själva. En lärare säger att det alltid finns en eller två elever i 
varje klass som har svårt att koncentrera sig eller ta tag i sitt arbete. Är det de många 
valen som gör det svårt för de här eleverna? Är det på grund av att de inte har 
socialiserats in i den osynliga pedagogiken och att de kanske inte ens förstår den? 
Hultqvist (2001) skriver att de svaga eleverna tycks fungera bättre när pedagogiken är 
synlig.  

 Är det när kunskapen inte är avgränsad, i avsaknad av en tydlig början och ett tydligt slut, när 

inlärningen börjar vid en obestämd punkt (obestämd kunskapsnivå) och aldrig når sitt slut, är 

det då eleven misslyckas? … Är det när klassifikationen är svag och tanken aldrig får fäste som 

budskapet inte kan kodas av? (Hultqvist 2001, s. 34) 

I den kommunala skolan skulle ovanstående citat kunna vara en förklaring. På friskolan 
innebär arbetssättet ändå en tydlig början och slut så här passar inte förklaringen. En 
annan förklaring till att vissa elever inte lyckas strukturera sitt eget arbete kan vara att 
deras habitus inte överensstämmer med skolans arbetssätt. De agerar naturligtvis utifrån 
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sin egen habitus och ett fritt arbetssätt som man kan säga att eget arbete till viss del är, 
blir problematisk för det överensstämmer inte med deras sätt att agera och tänka som de 
är vana vid och de kanske inte förstår koderna som ligger bakom den osynliga 
pedagogiken. I eget arbete tvingas man på egen hand strukturera sitt arbete och är man 
inte införstådd med det sedan tidigare kan det bli problematiskt. 

Att en del elever hittar på annat under eget arbete nämns på båda skolorna som en 
svaghet. På den kommunala skolan nämns det att det blir mer rörelse i klassrummet då 
eleverna hämtar material och alla arbetar med olika saker. Att det blir mera arbete kan 
även ses som en svaghet då lärarna gör mycket av materialet själva. En intressant 
svaghet som en av lärarna nämner på den kommunala skolan är risken att man missar 
gruppdiskussioner. Det finns en risk att eget arbete blir ensidigt ur individualistisk 
synvinkel (Carlgren 1994). Österlind (1998) skriver att eleverna inte längre är lika 
tydligt medlemmar i ett kollektiv under eget arbete. Detta ser Carlgren (1994) som 
framtidens utmaning så att skolan också kan bli en social gemenskap och mötesplats i 
ett individualistiskt samhälle. En svaghet som nämns på friskolan är att en del rusar iväg 
och gör sina uppgifter slarvigt för att snabbt bli klara. Eget arbete kan leda till 
ytkunskaper som Carlgren talar om då det många gånger är antalet sidor som räknas. 
Kvaliteten i kunskapsutvecklingen kan alltså bli lidande och ställer man det på sin spets 
kanske det till och med är så att eget arbete bidrar till en försämrad kunskapsutveckling 
(Carlgren 1994). Därför behöver uppgifterna vara väl genomtänkta så att det leder till 
inlärning och förståelse (Österlind, 1998). 

Konklusion 

Eget arbete på de två skolorna har stora inslag av vad man med Bernsteins terminologi 
kallar osynlig pedagogik. Den kommunala skolans arbetssätt är mer komplext och 
innehåller många valmöjligheter för eleven. Pedagogiken kan dock sägas vara mer 
osynlig här än i friskolan. 

Lärarrollen nämns av lärare på båda skolorna vara stödjande och handledande vilket är i 
överensstämmande med Österlinds och Carlgrens studier i ämnet.  

Fördelen med eget arbete är enligt de lärare jag intervjuat främst att eleverna får arbeta i 
sin egen takt. Svagheten är att en del elever inte riktigt lyckas strukturera sitt arbete 
själva. Det kan tänkas bero på att klassifikationen och inramningen är svag och att dessa 
elever inte förstår den osynliga pedagogiken. Det kan innebära, som Hultqvist (2001) 
skriver, att arbetet inte har en tydlig början och slut och att tanken aldrig riktigt får fäste 
hos eleverna så att de förmår koda av budskapet i arbetssättet. Detta kan förklaras i 
termer av habitus och kulturellt kapital: habitus som innebär förkroppsligat kulturellt 
kapital. Har en elev ett rikt kulturellt kapital innebär det ofta att han eller hon bättre kan 
bemästra ett arbetssätt som har en osynlig pedagogik. En människas livsvillkor och 
uppväxtvillkor påverkar i stor grad hur hon agerar i nuet. Österlind menar att eget arbete 
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ger eleverna större möjlighet att agera utifrån sin habitus, eftersom arbetssättet innebär 
val och större frihet än ett lärarstyrt arbetssätt.  

En av huvudorsakerna till att elever misslyckas är kulturella skillnader. Alla elever känner inte 

till ”skolans grammatik”. Utbildningssystemet riktar sig till elever med kulturellt kapital, vilket 

systemet förutsätter utan att för den skull explicit kräva eller systematiskt överföra det. 

(Österlind, 1998, s. 141. Min översättning.) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

- Definition av eget arbete  

1. Beskrivning av arbetssättet 
- Hur ser elevplanerat arbete ut i din klass? 
- Hur stor del av dagen arbetar eleverna med eget arbete? 
- Hur planerar eleverna?  

2. Vad anser du som lärare vara styrkorna i detta arbetssätt?  

3. Vad anser du vara svagheterna i detta arbetssätt?  

- Bidrar arbetet till motiverade elever? (I vad ligger motivationen, arbetssättet 
eller i ämnesinnehållet?)  

- Din syn på individualisering i skolan?  

- Blir det mycket ensamarbete för eleven i eget arbete?  

- Bidrar arbetssättet till ansvarstagande elever?  

- Finns det risk att ämneskunskaper, moment, väljs bort av eleven?  

- Greppar alla elever arbetssättet?  

4.  Hur beskriver du din roll som lärare under eget arbete?      
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