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Abstrakt 

I grupper som kännetecknas av tillit och trygghet utvecklas ett positivt klimat. I sådana miljöer 

delar man gärna med sig av sina kunskaper och åsikter, och i skolans värld innebär det att 

elevernas inlärning främjas om man har en sådan miljö i klassen. Detta utvecklingsarbete handlar 

om hur man kan arbeta för att förbättra gemenskapen i en klass för att på så sätt skapa bättre 

förutsättningar för elevernas inlärning.  

Arbetet utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv som innebär att lärande sker genom ett 

kollektivt samspel, och använder sig av en kvantitativ metod. Eleverna i en utvald klass fick 

genomföra en enkät i begynnelsen av en för ändamålet skapad lektionsserie, samt en andra enkät 

med samma frågor i slutet av lektionsserien. Målet med enkäterna var att mäta om 

samarbetsövningar under lektionsserien hade någon effekt på hur eleverna uppskattade sin 

kunskapsnivå i Näthandel 1 samt på deras upplevelse av klassrumsklimatet.  

Resultatet visade att andelen elever som svarade positivt på att de nådde kunskapsmålen ökade 

efter att samarbetsövningar hade genomförts under lektionsserien. Det visade även att 

klassrumsklimatet hade förbättrats, om än inte lika markant som kunskapsnivån. Min slutsats är 

således att de genomförda samarbetsövningarna har haft en positiv inverkan på elevernas lärande. 
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1. Inledning 

Sedan årsskiftet arbetar jag som lärare på Handels- och administrationsprogrammet på ett 

gymnasium i södra Sverige. Under vårterminen 2018 gjorde Skolinspektionen ett tillsynsbesök 

och upptäckte då ett antal brister. Det var framförallt inom otrygghet och studiero som kritik 

gavs. Skolan har arbetat aktivt med att förbättra detta och sedan vårterminen 2019 står man inte 

längre under skolinspektionens tillsyn. Skolan fortsätter dock att arbeta aktivt med dessa frågor 

och fokusområde för SKA-arbete, det vill säga det systematiska kvalitetsarbetet, är studiero.  

När jag undervisar är det ofta en väldigt orolig och stökig miljö i klassrummet. Det är något även 

mina kollegor erfar, och som jag också sett när jag har askulterat. I det rådande klassrumsklimatet 

är det svårt att bedriva kvalitativ undervisning eftersom studieron många gånger är bristfällig. 

Elever pratar rätt ut, kastar saker och uppträder kränkande och otrevligt både mot varandra och 

mot lärare.  

På Handels- och administrationsprogrammet menar flertalet av mina kollegor att eleverna ofta 

är individualister. De har ofta svårt för att samarbeta med sina klasskamrater. Dock kan det bero 

på att lärarna helt enkelt inte givit eleverna tillräckligt många tillfällen att arbeta med övningar 

som främjar just samarbete. Vidare kan jag konstatera att det i den valda klassen där jag önskar 

utföra mitt utvecklingsarbete finns motsättningar mellan vissa nya elever som tillkommit i 

gruppen. Ofta formeras smågrupper i klassen och konfliktsituationer uppstår mellan dessa. Det 

har varit ett återkommande tema och det är svårt att veta vad man kan göra för att bryta detta 

mönster. 

Jag har från början en civilekonomexamen och har både studerat och arbetat praktiskt med 

organisationskultur i grupper. Jag ser många likheter mellan skolvärden och det privata 

näringslivet. Inom det privata näringslivet har jag sett att det är viktigt att jobba med 

gruppsammanhållning och att skapa en god stämning. Enligt Åberg (2004) är klimatet som 

uppstår i klassrummet avgörande för skolarbetet. Hon menar vidare att klassen är en typ av grupp 

och för ungdomar är den gemenskap man får i gruppen extra viktig då det är i den man formar 

sin identitet.  

Trygghet i klassen är en grundförutsättning för en bra inlärning och utveckling. Christer Stensmo 

(1997) menar följande: En otrygg elev är ängslig och rädd. Ängsliga elever använder sin energi 

till att försöka kontrollera sin ångest och därigenom blockeras deras lärande” (s. 113). 

I detta utvecklingsarbete önskar jag genomföra en rad olika övningar under mina lektionstillfällen 

för att öka tryggheten och stärka gruppkänslan i klassrummet. Det hoppas jag kommer leda till 

färre konflikter och i förlängningen ge ett bättre klassrumsklimat som leder till att eleverna når 

kunskapsmålen för kursen. Min förhoppning är också att få erfarenhet av verktyg som jag kan 

använda mig av vidare i andra klasser. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte med den här undersökningen är att förbättra elevernas lärande. Genom att genomföra 

väl utvalda samarbetsövningar vill jag arbeta för att öka tryggheten i klassrummet och därmed 

uppnå en förbättrad studiero. Jag vill med detta arbete synliggöra hur samarbetsövningar påverkar 

elevernas sätt att tänka och agera gentemot varandra. Min tes är att samarbetsövningar ger en 

bättre klassrumsmiljö vilket leder till bättre förutsättningar för lärande och därmed högre 

måluppfyllelse av Skolverkets kunskapsmål. För ändamålet används kursen Näthandel 1.  

 

1.2 Frågeställningar 

I detta arbete ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

- Hur kan samarbetsövningar förändra klassrumsklimatet?  

 

- Förändras elevernas uppfattning av sin egen måluppfyllelse i Näthandel 1 efter studiens 

lektionsserie, och i sådana fall på vilket sätt? 

 

2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för relevanta perspektiv på lärande, diskutera styrdokument 

samt tidigare forskning.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv på lärande 

Detta arbete kommer att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet som enligt teoretikern Lev 

Seménovic Vygotskij innebär att lärande sker genom ett kollektivt samspel. Han menade att 

människan formas till att bli en tänkande, kännande och kommunicerande varelse tack vare de 

sociala och kulturella erfarenheter människor får genom samspel med andra (Forsell, 2011). Det 

är i samspelet mellan människor som en synergi uppstår som främjar utveckling och lärande. I 

det samspelet sker en kunskapsöverföring där den mindre kunniga eleven kan öka sitt kunnande 

genom samarbete och kommunikation med mer kunniga elever och lärare. Man menar att 

lärande endast sker genom deltagande och när deltagarna samspelar. Lärande är med andra ord 

mycket större än enbart vad som sker inom en elev utan har att göra med samspelet med 

omgivningen. Språket och kommunikationen är helt enkelt en grundläggande del i den 

sociokulturella inlärningsteorin (Dysthe, 2003). 

Genom att utföra praktiska aktiviteter i grupper främjas kunskapsinlärningen ytterligare. 

Vygotskij menar vidare att varje människa kan nå längre i sin kunskapsinlärning när man 

samarbetar med andra, än vad man skulle gjort om man enbart hade arbetat själv. Vygotskij 

förklarar det som att alla människor har en kunskapszon och i den klarar man av att lösa vissa 

problem. Dock är det så att utanför denna zon förklarar han det som att det finns en större cirkel 

som omsluter den zonen. Det benämner Vygotskij för den proximala utvecklingszonen och 

förklarar det som färdigheter som inte är mogna än, utan som befinner sig i en mognadsprocess. 
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Den proximala utvecklingszonen visar på vad en människa klarar av och inte klarar av på egen 

hand. Utvecklingen sker dock alltså inte på egen hand utan i samarbete mellan elever och lärare 

där elever kan lära av varandra och av läraren (Dysthe, 2003). Även Säljö (2014) tar upp detta 

och menar att lärare därför ska erbjuda arbetsformer som stimulerar till aktiviteter som är 

självstyrda och grupparbeten där elever samarbetar och utvecklar kunskaper tillsammans. Även 

han poängterar att språket är ett viktigt verktyg för att kunna uppnå det. Det ligger till grund för 

att människor ska kunna kommunicera och vidareskapa ny kunskap genom att det möjliggör att 

människor delar erfarenheter och kunskap.  

Vidare tar Dysthe (2003) upp att läromiljön är avgörande för elevernas motivation och därför 

bör den innefatta interaktioner och möten där acceptans är en självklarhet. Det bidrar till att den 

lärandes identitet skapas i positiv mening. Exempel på identitetsskapandet kan vara att eleven 

upplever att hens kunskap kan vara betydelsefull för andra. John Dewey, en amerikansk filosof 

och pedagog, har ett liknande perspektiv då även han ser på utbildning som en social 

medvetenhet. Dewey kallas ofta för den progressiva pedagogikens fader. Han menade att 

kunskapsutveckling sker då elevernas kompetens formas i sociala situationer, annars uteblir den. 

Det sociala verktyg som behövs för kunskapsutveckling är språket eftersom det är via 

kommunikation som vi kan uppleva och förstå andra individers upplevelser och känslor. Dewey 

står också bakom uttrycket ”learning by doing” då han förespråkade att praktik och teori skulle 

få lika mycket utrymme i skolan. I klassrummet ska aktivitet vara mer central än passivitet.  

Elevers kunskapsinhämtning främjas om eleverna blir intresserade och stimulerade i praktiska 

aktiviteter som de kan relatera till. Använder man sig istället av endast läsning och skrivning i 

undervisningen kan det göra att eleverna inte känner sig motiverade med följden att de inte lär 

sig lika mycket (Dewey, 2004). Liksom Vygoskijs teorier förespråkade Dewey ett kollektivt 

lärande där kommunikation och samarbete är centrala för kunskapsutveckling. Vidare 

understryks vikten av värdegrundsarbete och att skolan ska främja förståelse för andra människor 

(Dysthe, 2003). Vygotskijs och Deweys teorier har haft stor påverkan på vårt svenska skolsystem 

och jag tror liksom Vygotskij att samspel mellan eleverna är viktig och har därför valt att utgå 

ifrån den. 

 

2.2 Styrdokument 

Elever tillbringar en stor del av sina liv i skolan. Därför bör man lägga stor vikt vid att skapa ett 

så gott och trivsamt klassrumsklimat som möjligt. Det påverkas av olika faktorer, såsom trygghet, 

vänlighet och positiv inställning (Åberg, 2004). En grundförutsättning för att elever ska kunna 

lära sig är att eleverna tillförsäkras en arbetsmiljö i skolan som är präglad av just trygghet och 

studiero. Det fastställs i kap 5 i Skollagen (Skollag 2010:800). Även i Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) finns bestämmelser om krav på en god arbetsmiljö.  

Vidare står det i gymnasieskolans läroplan, Lgy11, att ett av skolans uppdrag är att främja elevers 

utveckling och lärande (Skolverket, u.å.a). Det står också att skolväsendet vilar på en demokratisk 

grund, och utbildningen ska förmedla demokratiska värderingar. Skolan ska vara en social och 

kulturell mötesplats där elever tillsammans ska utveckla sina förmågor att arbeta och lösa problem 

både självständigt och med andra. Utbildningen ska också utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
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okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Skolverket fastställer att skolan aktivt och medvetet ska påverka 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling (Skolverket, 2019a).  

Att arbeta med förståelse och medmänsklighet är också viktiga uppdrag för skolan. Ingen ska 

utsättas för diskriminering eller kränkande behandling och att respektera andra är en förutsättning 

för att nå ett bra klassrumsklimat menar Åberg (2004), vilket överensstämmer med Skolverkets 

riktlinjer som uttrycks på följande sätt: ”Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att 

elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans 

arbeta för en bra arbetsmiljö och komma överens om ordningsregler på skolan” (Skolverket, 

u.å.b.). Det är lärarnas uppgift att tillsammans med eleverna diskutera och utveckla de regler som 

styr arbetet och samvaron i gruppen. Vidare ska skolan även utveckla elevernas kommunikativa 

och sociala kompetens (Skolverket, u.å.a.). 

Skolan är en social mötesplats, en typ av social arena, och varje skola ska sträva efter att varje elev 

respekterar andra människors egenvärde. Skolan ska också eftersträva att eleverna utvecklar 

förmåga till inlevelse och ingen ska utsättas för diskriminering.  Skolverket poängterar också att 

alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Detta är alltså 

centrala begrepp enligt gällande styrdokument (Skolverket, u.å.a.). 

Skolans mål för varje elev är att ”genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina 

förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö” samt ”visar 

respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma 

ansvaret för arbetsmiljön på skolan” (Skolverket, u.å.a.). Enligt Skolverket ska eleverna således 

själva ta ansvar för sitt lärande och de har ett ansvar att arbeta för att få en god arbetsmiljö. Det 

ska de göra genom att visa respekt och hänsyn för alla individer inom skolan.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning har jag valt följande teman: grupper, samspel och klassrumsklimat, 

eftersom de är relevanta för det här arbetet. 

 

2.3.1 Grupper 

Människan är en gruppvarelse och i stort sett allt vi gör påverkar andra, liksom vi blir påverkade 

av vad andra gör. Den mest grundläggande formen av personligt och socialt stöd vi får kommer 

familj, vänner och släkt, vilket är exempel på olika typer av grupper. Även på arbetet och på 

fritiden kretsar mycket kring delaktighet i grupper. Vi leker i grupper, arbetar i grupper och vi 

löser problem i grupper. Det kan vara svårt att definiera vad en grupp är då man kan se en grupp 

snarare som en process än en produkt. En grupp kan beskrivas som ett socialt system som existerar 

inom en fysisk och sociokulturell kontext. Den består av ett antal individer som har sådana 

relationer att man tänker sig de som en enhet. Det handlar om att relationerna mellan individerna 

i gruppen kan avgränsas från omgivningen. Dessutom måste gruppmedlemmarna kunna samspela 

direkt med varandra. Det kriteriet sätter en gräns för hur många gruppmedlemmar en grupp kan 

http://www.skolverket.se/
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ha för att fortsatt få kallas en grupp eftersom det är svårt att ha direkt samverkan när antalet 

medlemmar stiger (Nilsson, 2005). 

Forsyth (2006) menar att en grupp består av två eller fler individer som är sammanknutna genom 

en social relation. Till skillnad från Nilsson menar inte Forsyth att man kan sätta ett tak på antalet 

gruppmedlemmar utan menar att en grupp kan bestå av tusentals medlemmar. De har då något 

typ av band till de andra gruppmedlemmarna och kan ingå i en sorts nätverk. Enligt Nilsson 

(2005) var grupper tidigare en närmast oreflekterad del av verkligheten, men när samhället under 

senare år har blivit mer föränderligt och komplext består numera grupperna av personer som inte 

har samma erfarenheter, mål och värderingar. Gruppmedlemmarna kommer ofta från olika 

geografiska områden och olika skikt i samhället. Medlemmarna i gruppen förenas genom att de 

har samma mål. Gruppen behöver ha något som medlemmarna kan uppfatta som en gemensam 

drivkraft. Målen bör diskuteras vad de egentligen betyder och innebär, då det kan få 

gruppmedlemmarna att ställa upp på samt ta ansvar för att nå målen (Forsyth, 2006). 

Skolklasser är en typ av formell grupp. Det betyder att det är en grupp som har en tydlig koppling 

till mål och uppgifter. De har ett bestämt och uttalat syfte. Ledarskapet är formellt och gruppen 

leds av utsedda ledare, lärare. En vilja och stolthet över att ingå i gruppen gör att man vill prestera 

bra och leder till att gruppen presterar bättre. En stark sammanhållning gör att medlemmarna 

påverkar varandra mer och det ömsesidiga beroendet ökar. Det kan stärka arbetet mot målen och 

skapar ett bra samarbete. Ju mer samstämmiga mål man har, desto lättare är det att utvärdera det 

man håller på med. Det är en viktig faktor för ett positivt gruppklimat (Nilsson, 2005). 

 

2.3.2 Samarbete 

Enligt Åberg (2004) uppnår man större förståelse och tolerans genom samarbete. Hon menar 

vidare att man inte bör avgränsa elevernas aktivitet från varandra för att undvika eventuella 

konflikter för då reducerar man möjligheten till utveckling. Vidare menar hon att man genom 

samarbete åstadkommer kreativa problemlösningar och att det leder till öppenhet och motverkar 

försvarinställning. Vi kan genom samarbete öka vår kunskap genom att vi lär av varandra.  

Ett sätt att stärka elevernas gruppkänsla är att använda sig av lekar som ett medel. Leken kan ända 

upp i vuxen ålder locka fram spontanitet, fantasi och gemenskapskänslor hos oss. Genom att 

använda lek som en metod i klassrumsarbetet kan man göra eleverna mer samarbetsvilliga och 

gruppinriktade (Åberg, 2004). 

Samarbete främjar sammanhållning, stöd, och en effektiv kommunikation i gruppen. För att 

utveckla ett lagarbete, ”teamwork” så måste gruppen uppfatta sig just som ett lag och inte enbart 

som en grupp som består av individer. Samarbete kräver också en viss grad av öppenhet och 

flexibilitet, men också enighet och tillit till andra. Just tillit till de andra är något som inte kommer 

av sig självt utan som tar en viss tid att utveckla. Ett positivt beroende mellan individerna i en 

grupp skapar ett samspel som gynnar ett stödjande och accepterande klimat, vilket gör att man 

delar med sig av sina kunskaper och åsikter. Man ser då varandra som resurser och har en öppen 

och rak kommunikation inom gruppen. Det kan beskrivas som att deltagarna i gruppen blir 

innifrånstyrda och får en inre motivation att arbeta med och för gruppen. I de grupper som är 
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väl fungerande känner man varandra väl och vet vilka som är varandras starka och svaga sidor 

vilket kan utnyttjas till för att få ett fungerande samarbete.  

Har man istället ett negativt beroende så skapas ett samspel som riskerar att gå ut på konfrontation, 

misstänksamhet och ogillande. Det leder i slutändan till ett lågt engagemang, liten tilltro till 

gruppen som enhet, och liten motivation till att satsa på gruppens mål. Ett samarbetsinriktat 

klimat leder istället till positiva relation, god samanhållning och gör att de enskilda personerna 

får en bättre självkänsla. Dessa typer av samarbetsinriktade grupper löser problem både snabbare 

och bättre eftersom de kan analysera problemen och uppgifterna på ett bättre sätt (Nilsson, 1993). 

Wahlström (1996) menar att barn som får uppleva delaktighet i en permanent grupp stärker sitt 

självförtroende och uppträder mer ansvarsfullt. Det leder till att eleverna känner sig mer 

motiverade till skolarbetet och då blir grupperna effektiva arbetsgrupper. Läraren behöver då inte 

lägga lika mycket tid på att hålla ordning i klassen utan kan ägna sig åt kreativ undervisning. 

Wahlström (1996) menar att såväl erfarenhet som forskning visar på att ett positivt skolklimat 

gynnar inlärning och att samarbete istället för konkurrens förbättrar elevernas resultat.  

Vidare beskriver Wahlström en metod för hur man kan arbeta personlighetsutvecklande med 

elever i grupp. Med den metoden menar författaren att man kan stärka elevens 

identitetsutveckling och självförtroende. Trygghet ska skapas i den atmosfär som kännetecknas 

av positivitet och utvecklingsmöjligheter. När elever deltar i en grupp med stöttande 

klasskamrater kommer deras självförtroende att stärkas och i slutändan leder det till att de presterar 

bättre skolresultat. Det handlar helt enkelt om att skapa ett positivt inlärningsklimat i 

klassrummet.  

Metoden bygger på fyra olika hörnstenar som handlar om att öva på att inte bara vara tysta när 

andra pratar utan att faktiskt lyssna på sina kamrater:  

- Aktivt lyssnande som innebär att man lyssnar till både ord och kroppsspråk, samt att man 

även ger bekräftelse till den man lyssnar på.  

- Inga tråkningar vilket innebär att man inte med ord eller gester går något som får en 

annan gruppmedlem att känna sig mindre värd. 

- Rätt att avstå som handlar om att eleverna har rätt att välja bort övningar som kan kännas 

hotfulla eller närgångna. 

- Sekretess som innebär att det som sägs i gruppen stannar i gruppen och inte sprids utanför 

den.  

I detta arbete har jag utgått ifrån denna metod under samarbetsövningarna i klassrummet. 

 

2.3.3. Trygghet i klassrummet 

När man talar om visionsbyggande, det vill säga när man på olika sätt tydliggör hur en 

samhällsmedborgare ska fungera och vilka egenskaper hen bör ha tas nästan alltid trygghet upp. 

Därför är trygghet är en viktig egenskap hos de elever som tar examen från skolan (Wahlström, 

1996). 
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Maslows behovstrappa utarbetades av den amerikanske psykologen Abraham H. Maslow. Det är 

en förklaringsmodell inom psykologin som förklarar och prioriterar människans behov.  Det 

första behovet är det fysiologiska behovet som är sådana behov vi har för att överleva, exempelvis 

sömn och mat. Det andra behovssteget är just trygghetsbehovet och trygghet är alltså ett viktigt 

steg på vägen mot självförverkligande som är den sista nivån i modellen (National Encyklopedin, 

u.å.)). Wahlström (1996) talar om att man kan dela upp trygghet i yttre trygghet och inre 

trygghet. Med den yttre tryggheten menar hon exempelvis cykelhjälmar och flytvästar, medan 

inre trygghet handlar om att få sina grundläggande behov tillfredsställda. Elever ska få uppleva en 

trygg miljö både i skolan och utanför skolan.  

På skolan bör lärare försöka skapa en miljö som även innebär en inre trygghet för eleverna och 

det gäller för lärare att skapa en miljö där det främjas. Att vara helt trygg förklarar Wahlström 

(1996) på detta sätt: 

- Att man vågar hävda sin åsikt, även om den inte delas med någon annan. 

- Att man vågar var med och bestämma, ta ansvar och stå för sina beslut. 

- Att man vågar pröva nya saker, även om man inte är säker på att lyckas.  

- Att man vågar vara sig själv till det yttre och att man vågar bejaka det som är bra hos sig 

själv och acceptera det som är mindre bra 

- Att man vågar lyckas. 

- Att man vågar hävda sina önskningar och behov i sin grupp. 

- Att man är generös mot andra och gör dem och sig själv synliga. 

- Att man inte upplever avvikande åsikter som hotfulla. 

Vi ingår alla i olika grupper från det att vi föds till det att vi dör. En del grupper väljer vi själva 

om vi vill tillhöra medan andra grupper är sådana vi måste tillhöra. Klassen är en sådan grupp 

som eleverna inte själva väljer utan måste tillhöra. Våra beteenden beror på vilken grupp vi är 

med i och beror dels på våra personliga egenskaper men också på samspelet med den omgivande 

gruppen. När vi inträder i en grupp tilldelas man hela tiden roller och det kan vara svårt att så att 

säga ”vara sig själv”. När vi är med andra människor påverkas vi av de andra medlemmarna i 

gruppen och av situationen i sig. Klassens dynamik avgör vilka roller som finns i klassen (Åberg, 

2004). 

Att förstå hur grupprocesser fungerar är en nyckel till att påverka gruppens beteende. Dessutom 

påverkar gruppen individens beteende samtidigt som gruppmedlemmarnas individuella 

utveckling påverkar gruppen. Det betyder att om man arbetar med att stärka och utveckla 

gruppen så stärker man då också de olika individerna. En gruppledare, vilket kan vara en lärare, 

kan ha stora möjligheter att påverka klimatet i gruppen i den riktning hen önskar (Åberg, 2004). 

Ett bra klassrumsklimat är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska kunna lära sig menar 

Hattie (2012). Vidare menar Hattie att studiero är en av de viktigaste påverkansfaktorerna för 

elevernas prestationer i skolan. I ett optimalt klassrumsklimat kan elever göra misstag, de känner 

sig helt enkelt trygga i att göra misstag och det är en viktig del i lärandet. Dessutom är förtroende 

och omsorg viktigt och samarbete mellan elever samt mellan elever och lärare är av stor vikt. 

Läraren bör vara uppmärksam på vad som händer, och kunna läsa av situationen och förstå vad 

som sannolikt kommer att hända. Den främsta orsaken till en sämre studiero är oftast 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Abraham_H._Maslow
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klasskamrater, och det kan leda till att eleverna inte vågar tala öppet inför sina kamrater. I sådana 

situationer gäller det för läraren att skapa ett mer förtroendefullt klassrumsklimat (Hattie, 2012). 

Åberg (2004) beskriver det ideala klassrumsklimatet genom att förklara att varje elev som stiger 

in i klassrummet gör det i trygg förvissning om att: 

”Här är jag omtyckt och accepterad. 

Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns.  

Här lyssnar de andra på mig. 

Här möter jag tolerans och förståelse. 

Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig.  

Här får jag hjälp med mina svårigheter.  

Här får jag prova nya idéer. 

Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag tycker och känner.  

Här känner jag att jag duger.  

Här känner jag att jag är någon.” 

(Åberg, s. 31-32, 2004) 

Åbergs synsätt kännetecknas av att det är inriktat på hur eleverna känner. Hon menar att en klass 

som har en positiv självbild ofta har en bra sammanhållning. Därför bör lärare arbeta med positiv 

förstärkning i form av beröm och uppmuntran så att klassen känner sig uppskattad. 

 

3.  Metod 

I denna del beskrivs och motiveras valet av metod och insamling av data. 

 

3.1 Metodval 

Backman et al (2012) beskriver den vetenskapliga metoden för datainsamling och menar att man 

brukar skilja mellan två olika sorters vetenskapliga undersökningar; kvantitativa och kvalitativa. 

Den kvantitativa forskningen undersöker sådant som är mätbart, det vill säga som är 

kvantifierbart. Data som är mätbar samlas och går att representera i siffror. Exempelvis kan det 

handla om frågor där man besvarar hur mycket eller många det är av någonting. Den kvalitativa 

forskningen karaktäriseras istället som något som inte är kvantifierbart. Det handlar om hur något 

är eller vilka egenskaper något har. Ett grundläggande drag för kvalitativa studier är tolkning. 

Det kan också beskrivas som att kvalitativ forskning söker förståelse, medan kvantitativ forskning 

primärt ska förklara eller förutsäga.  
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Davidsson och Patel (2012) menar att utvecklingsarbetens primära syfte är att bidra till förändring 

genom att använda den kunskap som redan finns. Det betyder att utvecklingsarbeten ska starta 

en process som innebär utveckling i något avseende. I detta fall handlar det om att genom 

samarbetsövningar under lektionsserien öka tryggheten och förbättra klassrumsklimatet i den 

valda klassen för att på så sätt nå kursens kunskapskrav.  

Vanligtvis använder man sig av kvalitativa metoder i humanistiska ämnen. Mitt utvecklingsarbete 

är en begränsad rapport där jag valt att mäta elevernas uppskattning av hur väl de uppfyller 

kunskapsmålen innan de planerade lektionerna genomfördes samt efter. Det betyder att jag har 

valt att använda mig av en kvantitativ metod.  

 

3.2 Insamling av data 

Informationen som samlas in kallas för data och det är med hjälp av denna data vi drar slutsatser 

när vi undersöker. Datainsamling är en viktig del i vetenskapligt arbete och det finns många olika 

sätt att samla in den på.  Datainsamling kan te sig enkelt och oproblematiskt, men det är inte så 

enkelt. Den data man får in beror på vilka metoder för datainsamling man väljer, och på vilka 

frågor man ställer samt hur man ställer de. Vidare hänger datainsamlingsmetoden ihop med 

studiens syfte, frågeställningar och grundläggande teori (Backman et al, 2012). 

I detta arbete har jag valt att samla in data med hjälp av enkäter då jag menar att det är en bra 

metod som kan hjälpa mig att besvara mina frågeställningar. En styrka med enkäter är att de kan 

skickas till många och att själva insamlandet kan göras effektivt då det är samma frågor till alla 

respondenter, det vill säga samma frågor till de som besvarar enkäten. En svaghet är att man när 

man konstruerar enkäten måste man noggrant tänka igenom hur man ställer frågorna så att 

respondenterna förstår och inte misstolkar dem (Backman et al, 2012). I detta fall fanns jag som 

var enkätställare på plats vilket betydde att om respondenterna hade någon fråga hade de kunnat 

ställa den när de fyllde i enkäterna.  

Enkäter ger en möjlighet att mäta attityder och i detta vetenskapliga sammanhang menar man att 

mäta en grundläggande värdering hos respondenterna. Attitydformulär används då man inte bara 

är intresserad utav vad en individ tycker eller anser, utan när man vill undersöka individens 

attityd. Då bör man utarbeta en attitydskala (Davidsson & Patel, 2012). 

I denna enkät ställde jag frågor kring kunskapsmålen och huruvida eleverna kände sig säkra på 

att de nådde målen för kursen. Jag valde att inte genomföra anonyma enkäter eftersom jag ville 

få en uppfattning av vilka elever som själva kände att de inte nådde målen. Med hjälp av 

enkätsvaren kunde jag följa de eleverna lite extra. Det var ingen av eleverna som hade något 

emot att det ej var anonymt, i vart fall inte öppet.  

När jag konstruerade enkätfrågorna utgick jag ifrån Ejlertssons (2014) principer som bland annat 

tar upp att språket ska anpassas till målgruppen och vara lättförståeligt. Språket ska också vara så 

enkelt som möjligt och uttryck och ord som kan ges olika betydelser ska man försöka undvika i 

största möjliga mån. Dessutom ska frågorna vara precisa när det gäller tid och rum. Respondenten 

ska alltså inte behöva undra vilken tidsperiod eller vilket avsnitt frågan handlar om. Vidare bör 

svarsalternativen komma i samma ordning i enkätens frågor. De bör också vara symmetriska, det 
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vill säga det ska finnas lika många positiva som negativa alternativ. Värdet eller styrkan i de 

positiva svaren ska också överensstämma med värdet av de negativa.  

Klassen jag har valt att utföra utvecklingsarbetet i är en klass jag själv undervisar i, Näthandel 1, 

med elever i åk 2 på en gymnasieskola i Skåne. Klassen består av samma individer som i åk 1, 

dock har 4 elever tillkommit i åk 2 från andra klasser och program. Anledningen till att jag valt 

denna klass är att det förekommer mycket stök och många konflikter i klassen efter att det 

tillkommit nya elever. Jag valde att låta hela klassen genomföra enkäten då det enligt mig hade 

blivit en alltför liten population annars. Dock var två av eleverna ej närvarande då den enkäten 

genomfördes och därför fick jag ej in svar från två av eleverna i klassen. Det var inga som inte 

ville genomföra enkäten av de som var på plats, utan alla ville fylla i den. När de skulle fylla i 

den andra enkäten var det en som ej var där men hen fyllde i den dagen efter istället.  

Databearbetningen har genomförts genom att diagram har konstruerats. De består av elevernas 

svar från den första enkäten i början av utvecklingsarbetet och jämförs med svaren i den andra 

enkäten som genomfördes i slutet av arbete. Utvecklingen åskådliggörs visuellt genom tårt- och 

stapeldiagram.  

 

3.3 Genomförande 

Denna studie genomfördes i mitten av höstterminen 2019 på en gymnasieskola i Skåne i en andra 

klass som studerar på Handels- och Administrationsprogrammet. Kursen som lektionsserien 

utfördes i var Näthandel 1 och bestod av sex stycken lektioner vid fyra tillfällen. Det kursinnehåll 

som Skolverket satt upp som jag fokuserade på under denna lektionsserie var följande:  

-  Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.  

- Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter, tjänster utifrån ekonomiska, 

miljömässiga och etiska aspekter.  

(Skolverket, (u.å.c.)) 

Jag gjorde en enkät bestående av 9 flervalsfrågor som alla hade fem svarsalternativ. Den gav jag 

till eleverna i början av den första lektionen i lektionsserien för att kunna mäta ingångsdata innan 

lektionsserien samt återigen i slutet av den sista lektionen för att kunna mäta huruvida eleverna 

hade en högre måluppfyllelse av kunskapsmålen i kursen efter att på lektionstillfällena ha arbetat 

med olika typer av samarbets- och gruppövningar.  
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3.3.1 Första lektionstillfället 

Det första lektionstillfället inleddes med ifyllnad av enkäten. Eleverna hade redan innan arbetat 

en del med framförallt det första av de kursmål som jag fokuserades på under lektionsserien, 

nämligen Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på 

nätet men även lite om det andra kursmålet som var Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, 

produkter, tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter. En mer ingående 

beskrivning av både lektionsplaneringarna samt enkäten återfinns i bilaga 1 och bilaga 2. 

Efter att enkäten var ifylld gjorde vi en attitydundersökning i form av övningen Heta stolen. 

Inspiration till övningen hämtades från metodbanken (www.metodbanken.se). I den övningen 

fick eleverna sitta i en ring. Jag läste upp påståenden om näthandel och olika etiska och 

miljömässiga aspekter på näthandel. Om eleverna höll med om påståendet jag läst upp skulle de 

resa på sig och byta plats med någon annan av samma åsikt. Anledningen till att jag valde just 

den övningen var att det är ett bra sätt för eleverna att träna sig i att tänka efter och ta ställning, 

att uttrycka sina åsikter samt motivera dem. Dessutom fick de träna sig i att lyssna på andra samt 

reflektera och bearbeta sina attityder.   

Övningen gav upphov till en hel del diskussioner mellan påståendena och det var intressant att 

höra eleverna diskutera att allt inte är svart eller vitt och varför eller varför inte de höll med i 

påståendet.  

Därefter fortsatte vi med att se en snutt av en film om näthandelsföretaget Sweteeth som drivs 

som ett UF företag av en som är jämngammal med eleverna i klassen. Efteråt fick de uppgifter 

och fick arbeta två och två med de i grupper som jag hade satt samman och sedan redovisade de 

svaren tillsammans i helklass.  

 

3.3.2 Andra lektionstillfället  

Det andra lektionstillfället inleddes med en typ av hop-parningsövning för att få igång klassen. 

Det gick ut på att de fick ett papper vardera med en fråga eller ett svar. De skulle sedan gå runt 

i klassrummet och hitta en eller två kamrater som hade det svaret eller frågan som hörde ihop 

med det som man själv hade. Varje par/grupp om tre fick sedan läsa upp vad de hade för klassen. 

Innehållet i övningen var taget ifrån kursboken och ett sätt för mig att gå igenom den delen av 

litteraturen samtidigt som de fick träna på att kommunicera med varandra under övningen.  

Därefter delades eleverna in i grupper om tre utifrån min gruppindelning där jag försökte blanda 

grupperna och sätta svaga elever med starkare. När jag satte ihop grupperna innan lektionen 

utgick jag från mina erfarenheter i klassen. De arbetade med en övning från boken om 

affärsmodeller och resurser.  
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Wahlström (1996) menar att när elever deltar i en grupp med stöttande klasskamrater kommer 

deras självförtroende att bli bättre vilket leder till ett bättre resultat i skolan. Hon menar att man 

behöver skapa ett positivt inlärningsklimat i klassrummet och genom dessa övningar försökte jag 

skapa just det. Åberg (2004) säger också att vi genom samarbete kan öka vår kunskap genom att 

vi lär av varandra, vilket överensstämmer med mitt mål som är att eleverna ska nå kursens 

kunskapsmål.  

 

3.3.3 Tredje lektionstillfället 

När jag inledde detta utvecklingsarbete hade jag en önskan om att genomföra ett studiebesök 

men på grund av resursbrist har det fått skjutas till vårterminen. Däremot fick jag möjligheten att 

bjuda in Susanne från på lägenhetsuthyrningssiten www.redappleapartments.com. Hon är 

verksamhetsledare där och har varit med från start och hon talade om entreprenörskap, 

affärsmodeller och allt man ska tänka på i början vid uppstart, samt om hur de arbetar med 

kunder, marknadsföring etcetera. På förhand hade vi tillsammans förberett frågor som eleverna 

skulle arbeta med två och två i pauser under hennes föredrag. Det var mycket uppskattat av 

eleverna att få höra någon från branschen med praktisk erfarenhet. 

Åberg (2004) förespråkar lek som ett medel som kan användas som ett sätt för att stärka elevernas 

gruppkänsla. Hon menar att lekar ända upp i vuxen ålder kan locka fram spontanitet, fantasi och 

gemenskapskänslor hos oss. Därför valde jag att under det tredje lektionstillfället genomföra en 

lek när de efter Susannes föredrag skulle delas in i grupper inför en gruppuppgift.  Indelningen 

gjordes med en typ av pussel. Jag hade skrivit ut bilder på olika kända personer inom näthandel 

och sedan klippt de i fyra bitar vardera så att det till slut blev en bit per elev. Bitarna blandades 

runt och varje elev fick dra en lapp och sedan mingla i klassrummet för att hitta sin grupp. Vi 

diskuterade och pratade om de personerna som var på lapparna och vad de hade för affärsmodeller 

och hur de hade startat sina verksamheter. Eleverna verkade tycka det var en kul övning, även 

om en del tyckte det var -jobbigt att behöva ställa sig upp, som en elev uttryckte sig. Därefter 

fick de uppgiften som handlade om att de skulle göra en guide med ”10 tips för dig som vill 

starta e-handel”. De fick sedan under lektionen påbörja att söka information i boken samt på 

nätet.  

 

3.3.4 Fjärde lektionstillfället 

Under det fjärde och sista lektionstillfället i denna lektionsserie fick eleverna fortsätta sitt 

grupparbete med sina 10 tips till den som ska starta en näthandel. De jobbade fritt i klassrummet 

och några satt i korridoren utanför. Liksom dagen innan arbetade de med att söka information 

och att skriva ner det i punktform. Jag funderade innan på om de skulle presentera gruppvis inför 

klassen, men jag valde att de istället skulle redovisa det genom att skriva upp sina listor på tavlan, 

vilka vi sedan gick igenom i helklass.  

I den här gruppuppgiften handlade det liksom i de andra gruppövningarna om att samarbeta. 

Nilsson (2005) tar upp just samarbete och menar att en stark sammanhållning gör att 

medlemmarna i gruppen påverkar varandra mer och att det kan stärka arbetet mot målen och 

skapa ett bra samarbete. Det ligger sedan till grunden till ett positivt gruppklimat.  
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Även Hattie (2012) pratar om hur viktigt ett bra klassrumsklimat är för att elever ska kunna lära 

sig. Hattie tar också upp hur viktigt det är med studiero som är en av de viktigaste 

påverkansfaktorerna för elevernas prestationer i skolan. Eleven ska känna trygghet i klassrummet 

och samarbete mellan elever och lärare är viktigt. Med detta som utgångspunkt valde jag att 

genomföra de olika övningarna under lektionsserien. Mitt mål var alltså att få eleverna att känna 

trygghet genom att de lärde känna varandra bättre under grupparbetena och övningarna.  

I den här klassen är det många som ogillar att stå inför grupp och tala, men jag tror att ju tryggare 

de blir desto lättare blir det. Dock valde jag alltså att inte göra det den här gången utan gick för 

en mellanvariant där de fick presentera gruppvis inför klassen, men sittande i bänkarna och läsa 

upp och kommentera vad de hade skrivit på tavlan. Framöver hoppas jag kunna arbeta vidare 

med trygghet och få dem att till en början presentera inför mindre grupper, med förhoppningen 

att de ändå senare ska känna sig trygga nog att presentera inför hela gruppen.  

Denna avslutande lektion i denna lektionsserie avslutades med att eleverna återigen fick fylla i 

samma enkät som de hade gjort vid det första lektionstillfället i serien. Det var något en del tyckte 

var onödigt, men det hade inte varit möjligt att genomföra detta arbete utan detta moment. 

  

4. Resultat 

I resultatdelen presenteras den bearbetade datan. Den presenteras genom två cirkeldiagram per 

fråga där den vänstra kommer visa svaren från den första enkäten vid lektionsseriens start, och 

det högra diagrammet kommer visa svaren på den avslutande enkäten. Ett stapeldiagram följer 

därefter som visar andel av positiva svar från den första och den andra enkäten.  

 

4.1 Enkätfrågor om kunskapsmål 

Enkäten inleddes med fyra frågor som handlade om de kunskapsmål i Näthandel 1 som jag 

ämnade arbeta med under lektionsserien. Eleven skulle uppskatta sin egen kunskapsnivå och ange 

hur mycket de själva bedömde att de kunde.  
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Fråga 1. Kan du beskriva hur man utarbetar en affärsidé? 

 

 

Figur 1. Diagramjämförelse av elevernas svar på fråga 1 före lektionsserien i diagrammet till vänster, och efter 

lektionsserien i diagrammet till höger.  

 

 

Figur 2. Stapeldiagrammet visar elevernas positiva svar före lektionsserien i stapeln till vänster, och efter 

lektionsserien i stapeln till höger.  

 

Jämförelsen visar att efter att ha genomfört övningarna under lektionsserien har elevernas svar 

ökat från 48% som svarat Ja och Definitivt till att det efter lektionsserien istället är 87% som svarat 

det vilket innebär en ökning med 39 procentenheter. 

 

  

4% 0%

48%39%

9%

Vet ej Nej Kanske Ja Definitvt

0%0%
13%

70%

17%

Vet ej Nej Kanske Ja Definitvt

48%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Före Efter



15 

 

Fråga 2. Kan du förklara hur ett företags profil kan användas till att beskriva hur kunderna ska 

uppfatta företaget? 

 

  

 

 

 

Stapeldiagrammet visar att det var 43% som svarade ja eller definitivt på fråga nummer 2 i början 

av lektionsserien, vilket efter lektionsserien hade ökat till 74%.  
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Fråga 3. Kan du beskriva på vilket sätt nätbutiker kan särskilja sig från sina konkurrenter? 

 

 

 

 

 

Stapeldiagrammet synliggör hur elevernas ja och definitivt svar har ökat från 52% till 74% på 

fråga nummer 3 i den avslutande enkäten.  
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Fråga 4. Kan du beskriva företags affärsmodeller och beskriva hur de tjänar pengar på sin 

verksamhet? 

 

 

 

 

 

Efter den genomförda lektionsserien ökade andelen ja och definitivt svar från 56% till 74% på 

fråga nummer 4. Det innebär en ökning med 18 procentenheter.  
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4.2 Enkätfrågor om klassrumsklimat  

I enkäten fanns därefter fem frågor som handlade om hur eleverna upplevde klassrumsklimatet. 

 

Fråga 5. Hur upplever du att klimatet i klassrummet är? 

 

 

 

 

 

Jämförelsen visar att efter övningarna under lektionsserien har elevernas positiva svar ökat från 

79% som svarat Bra och Väldigt bra till att det efter lektionsserien istället är 92% som svarat det. 

Det innebär en ökning med 13 procentenheter på fråga nummer fem.  
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Fråga 6. Hur väl stämmer följande? Jag vågar dela min åsikt även om den inte delas av någon 

annan. 

 

  

 

 

 

Stapeldiagrammet synliggör hur svarsalternativen Bra och Väldigt bra har ökat från 92% till 96% 

på fråga nummer sex i den avslutande enkäten.  
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Fråga 7. Hur väl stämmer följande? Jag vågar prova nya saker även om jag inte är säker på att 

lyckas.  

  

 

 

 

Stapeldiagrammet visar att det var lika många som svarade Bra eller Väldigt bra på fråga nummer 

sju i början av lektionsserien som i slutet av lektionsserien. Genom att studera cirkeldiagrammen 

kan man dock notera att andelen som svarat Väldigt bra minskade i slutet av lektionsserien, från 

31% till 26%. Andelen som har svarat Bra har på motsvarande sätt samtidigt ökat, från 61% till 

65%. Den totala andelen svar blir därmed densamma.  
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Fråga 8. Hur väl stämmer följande? Jag vågar hävda mina önskningar och behov i min klass.  

 

  

 

 

 

Efter den genomförda lektionsserien ökade andelen av svaren Bra och Väldigt bra från 83% till 

87% på fråga nummer åtta. Det innebär en ökning med 4 procentenheter.  
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Fråga 9. Hur väl stämmer följande? Jag upplever inte avvikande åsikter som hotfulla.  

 

  

 

 

 

Resultaten från den sista enkäten visar att den totala andelen svar med alternativen Bra eller 

Väldigt bra är densamma som i den första enkäten.  
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5.    Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Kvaliteten på en kvantitativ studie beror på graden av säkerhet i den insamlade informationen. 

Validitet handlar om att veta att vi faktiskt undersöker det vi säger att vi ska undersöka. Sedan 

måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi har en god reliabilitet 

(Davidson & Patel, 2012). 

Gällande validitet har jag försökt följa forskarnas riktlinjer för hur enkäter ska upprättas och 

användas för att på så sätt säkerställa att jag undersöker det som är syftet med detta arbete, det vill 

säga att eleverna når kursmålen.  

För att få en så hög reliabilitet som möjligt, det vill säga att undersökningen är tillförlitlig och att 

undersökningen inte visar felvärde, har jag även här använt mig av forskares råd vid 

enkätundersökningar. Exempelvis har jag arbetat med utformningen av frågorna så att de inte 

ska missförstås. Dessutom var jag i klassrummet när enkäterna genomfördes så att eleverna som 

kunde ha frågat mig om de hade några funderingar kring vad jag menade med frågorna. 

Med enkäter kan man samla in stora mängder data. Dock så var antalet respondenter begränsade 

tack vara att det är ett mindre utvecklingsarbete. Syftet med detta utvecklingsarbete är dock inte 

att generalisera resultatet, utan att mäta den utvalda klassens framsteg.  

Skulle den här studien gjorts om skulle jag kunna ha förberett eleverna inför det genom att be 

dem ta med sig datorerna så att jag hade kunnat ha ett digitalt formulär istället för ett i papper. 

Det är dock osäkert om det hade hjälpt då flertalet elever aldrig har med sig sin dator till 

lektionerna. Det hade dock underlättat väldigt mycket för databearbetningen om man hade 

kunnat sammanställa resultatet direkt i Excel.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Det ena jag ville undersöka var hur eleverna uppfattade att deras kunskapsnivåer ökade. 

Enkätundersökningen visade att på alla fyra frågor så ökade andelen elever stort som svarade 

positivt på att de nådde kunskapsmålen.  

Det ökande antal positiva svar på fråga 1-4 indikerade att eleverna hade förstått innebörden av 

de olika begrepp vi gått igenom. Den mest markanta ökningen återfinns på fråga nummer ett 

som handlade om eleven kunde beskriva hur man utarbetar en affärsidé. Här ökade de positiva 

svaren med hela 39 procentenheter. Det är inget som förvånade mig då övningen med 

gästföreläsaren Susanne hade flera intressanta och bra exempel från sin yrkeserfarenhet, i tillägg 

till att jag redan hade tagit upp andra exempel samt förklarat hur jag själv tänkte när jag startade 

min egen näthandel som jag driver vid sidan av. Just att det var reella exempel från olika typer 

av näthandel tror jag gjorde att det var lättare för eleverna att ta till sig kunskapen. För att få en 

ändå högre positiv andel svar på de övriga frågorna som handlade om att nå kunskapsmålen tror 

jag att det hade varit bra att ha ändå fler konkreta exempel på fråga två till fyra, då det var det 

mesta utmärkande som skiljde sättet att förmedla kunskap på jämfört med kunskapsmålet för fråga 

ett.  
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Figur 3 Positiva svar före och efter lektionsserien.   

 

En svårighet med att arbeta i grupper kan vara för läraren att bedöma de olika elevernas 

kunskapsnivåer. I enkäten fick eleverna själva bedöma hur de låg till i förhållande till 

kunskapsmålen, men det är inget som går att grunda betygssättandet på, utan endast en indikation 

för mig som lärare om hur eleverna uppfattar sin egen kunskapsnivå. För att jag som lärare skulle 

kunna bedöma deras kunskapsnivå valde jag sedan att genomföra ett individuellt prov, som alltså 

låg utanför den här lektionsserien. Jag ser det som att eleverna genom grupparbetena erhöll 

kunskapen, som de sedan visade upp i det skriftliga provet. Om man hade haft längre 

grupparbeten där eleverna hade fått arbeta djupare kunde jag använt själva grupparbetena som 

betygsgrundande underlag, men i den här lektionsserien valde jag olika typer av kortare 

grupparbeten som inte var särskilt omfattande då mitt mål var att få eleverna att jobba med många 

olika individer i klassen. På så sätt ville jag att de skulle lära känna varandra bättre. Inför 

kommande termin tänker jag dock att ett större grupparbete av betygsgrundande karaktär skulle 

kunna utgöra en del av kursen och vara ett lämpligt sätt att fortsätta arbetet med 

samarbetsövningar i klassen. 

Det var också intressant att se att vissa elever som svarade positivt på att de nådde kunskapsmålen 

i den första enkäten, sedan svarade annorlunda i den andra. Det var dock endast ett par individer 

och det är nog naturligt att man ibland blir osäker och ändrar sig. En av de eleverna var dessutom 

sjuk under lektionsserien så det kan förklara varför hon svarade annorlunda i den andra enkäten.  

Skolverket fastställer i läroplanen för gymnasiet att skolan ska var en social och kulturell 

mötesplats där elever ska utveckla sina förmågor att arbeta och lösa problem självständigt och 

med andra. (Skolverket, 2019) Det korrelerar även med Vygotskijs perspektiv på lärande (Dysthe, 

2003). Genom de övningar vi genomförde i den här lektionsserien fick eleverna möjlighet att 

träna sig i både att samarbeta med andra och samtidigt utveckla sina förmågor.   
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Enligt enkätundersökningen var klassrumsklimatet enligt de allra flesta eleverna bra redan när de 

tillfrågades på det första lektionstillfället. Man ser dock att den andelen höjdes ytterligare när den 

avslutande enkäten genomfördes. Det överensstämmer med den vetenskapliga teorin detta 

utvecklingsarbete bygger på då forskarna menar att samarbetsövningar i grupp förbättrar 

klassrumsklimatet (Wahlström, 1996) Även när man analyserar svaren på de andra frågorna, fråga 

fem till nio, som hörde ihop med klassrumsklimat ser man liknande resultat. På de flesta av 

frågorna har andelen positiva svar ökat i den andra enkäten, förutom på två frågor där det var 

detsamma som innan, vilket var fråga sju och nio.  

Fråga sju handlade om huruvida eleven vågade prova nya saker även om hen inte var säker på 

att lyckas. Att andelen positiva svar på den frågan inte ökade skulle kunna bero på att det mer 

handlar om personens egenskaper vilka skulle kunna vara djupt rotade hos de olika individerna. 

Samarbetsövningar man hinner göra under några få lektioner kanske inte får någon effekt då det 

kan tänkas att det kräver mycket olika övningar över en längre tid för att det ska ge effekt. Det 

är samma andel positiva svar även på fråga nio som handlar om huruvida eleven inte upplever 

avvikande åsikter som hotfulla. Det skulle kunna ha att göra med varje enskild elevs inställning. 

Att svaren inte ändras indikerar att det inte är något som ändras över endast några lektioner utan 

kanske sitter det djupare rotat hos var och en. Antingen är jag en person som tycker det är läskigt 

och skrämmande när folk säger emot mina åsikter, eller så kanske jag är en person som inte tycker 

det är hotfullt. Det skulle också kunna tolkas som att det inte har så mycket med gruppkänslan 

att göra, och att attityderna inte ändras under en så här begränsad period. Om man istället hade 

gjort den här studien över en längre tidsperiod och fortsatt arbeta med gruppövningar är det 

möjligt att det på sikt hade gett effekt och fler inte hade upplevt avvikande åsikter som hotfulla.  

 

 

Figur 4 Positiva svar före och efter lektionsserien.   

 

Generellt för hela studien är det svårt att avgöra hur mycket övningarna vi gjorde i denna 

lektionsserie som har påverkat klassrumsmiljön. Troligtvis har andra faktorer också kunnat 

påverka resultaten. Det kan ha skett saker i klassrummet under andra lektioner eller mellan 
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lektioner på raster som jag inte har sett som har påverkat elevernas svar i denna studie. Jag vet 

också att samtidigt som jag arbetade med denna typ av övningar i klassen arbetade också klassens 

mentor och EHT på sina håll med värdegrund, samarbete och liknande vilket kan ha påverkat 

resultatet i slutenkäten. Hade studien genomförts tidigare under hösten när jag arbetade med att 

planera detta arbete hade troligtvis fler negativa svar funnits.  

Vidare var det intressant att se att det fanns elever som svarat att de tyckte att klassrumsklimatet 

var dåligt, men som ändå svarat att de trots det vågar stå för sin åsikt. De svaren stämde inte helt 

överens med vad jag hade tänkt mig från början. Jag tänker att det kan förklaras av att det finns 

elever som har starka personligheter och som vågar framföra sina åsikter, även om de inte tyckte 

det var något särskilt bra klassrumsklimat. Lika väl fanns det personer som tyckte att 

klassrumsklimatet var bra, men som är blyga i grupper och som inte gillar att höras och synas, 

och det förklarar varför de svarat negativt på om de vågar framföra sina åsikter. Att man kan mäta 

klassrumsklimatet genom att fråga hur de vågar uttrycka sig inför gruppen som Åberg (2004) 

menar stämmer inte helt menar jag. Det finns säkert en korrelation där emellan, men det är inte 

nödvändigtvis så och jag såg flera avvikelser från det i enkäten.  

 

5.3 Didaktisk reflektion 

Denna arbetsprocess som innebar mycket samarbeten i smågrupper tyckte de flesta av eleverna 

var en roligare inlärningsmetod jämfört med mer traditionell katederundervisning med 

föreläsningar som vi tidigare haft under kursen. Dock var en del elever kritiska till att arbeta i 

grupp då de menade att de då hamnade med elever med en lägre ambitionsnivå än de själva. En 

del av dessa strulade och det var svårt för de ambitiösare eleverna att få arbeta med 

kunskapsinhämtningen. På grund av det ville vissa istället arbeta självständigt, eller i självvalda 

grupper. Forsyth (2006) tar upp just detta, hur viktigt det är att grupper har ett gemensamt mål. 

Det är med andra ord inte helt enkelt att samarbeta i grupper när ambitionsnivån är olika och 

man har olika mål. De ambitiösa eleverna såg inte värdet i den kunskapsöverföring som sker då 

elever samarbetar, vilket är något Säljö (2014) tar upp. Även de elever som enligt egen utsago 

kan mer eller är ambitiösa kan ha mycket att lära av sina kamrater som har lägre ambitionsnivå 

och som enligt dem inte kan lika mycket. 

 

5.4 Slutord 

Det har varit en lärorik process där jag har utvecklats och lärt mig nya metoder och arbetsformer 

som jag tar med mig i mitt fortsatta yrkesutövande. Att arbeta med samarbetsövningar är inte 

bara roligt för eleverna, utan också kul för mig som lärare då jag på det sättet lär känna eleverna 

på ett annat sätt. Jag tror att det lägger grunden till en bra stämning både mellan eleverna och 

med mig som lärare. Har vi det tror jag också att jag kan nå eleverna på ett annat sätt. Speciellt 

de lite svagare eleverna som vi har rätt många av på programmet. Det har varit svårt att nå dem 

och det har varit många konfliktsituationer i klassrummet mellan elever och oavsett hur jag har 

hanterat det har jag fått besvikna elever. Om det kan undvikas tror jag att vi lägger grunden för 

en bättre måluppfyllelse och att vi har roligare på jobbet.  

Jag tror också att man ska försöka arbeta med dessa typer av övningar redan i åk 1 när de formar 

gruppen, något man inte gjort speciellt mycket tidigare på skolan. Det fick skolan också kritik 
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från eleverna i åk 1 då de fick göra en utvärdering av skolstarten, vars resultat presenterades i 

november.   

Jag kan konstatera att vårt gemensamma arbete med att skapa gemenskap och trygghet i klassen 

har gett utslag, det är dock oklart hur mycket just mitt bidrag är. Det viktiga är att det är bättre 

och att vi har lyckats skapa ett bättre klassrumsklimat. Det är tillfredsställande att höra att elever 

som inte trivdes ihop i början av hösten nu gör det. Det är mycket färre konflikter och de som 

bråkade mest förut kan nu skratta ihop och ha konstruktiva diskussioner med en god ton. Vidare 

kan jag konstatera att det är en högre uppfyllelse av kunskapsmålen vilket var målet med detta 

utvecklingsarbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Näthandel 1 Enkät 

Namn: 

Kunskapsmål 

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

1. Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och 

marknadsföring på internet. 

9. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån 

ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter 

Efter att vi har nu har arbetat vidare på lektionen vill jag kartlägga era kunskaper 

genom att ni uppskattar hur mycket ni kan nu. Svara på frågorna nedan! 

 

Fråga 1. Kan du beskriva hur man utarbetar en affärsidé? 

O Vet ej  O Nej  O Kanske  O Ja  O Definitivt 

 

Fråga 2. Kan du förklara hur ett företags profil kan användas till att beskriva hur kunderna ska 

uppfatta företaget? 

O Vet ej  O Nej  O Kanske  O Ja  O Definitivt 

 

Fråga 3. Kan du beskriva på vilket sätt nätbutiker kan särskilja sig från sina konkurrenter? 

O Vet ej  O Nej  O Kanske  O Ja  O Definitivt 

 

Fråga 4. Kan du beskriva företags affärsmodeller och beskriva hur de tjänar pengar på sin 

verksamhet? 

O Vet ej  O Nej  O Kanske  O Ja  O Definitivt 
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Klassrumsklimat 

Som en del av ett utvecklingsarbete jag arbetar med om hur samarbete kan förbättra inlärningen 

ber jag er även svara på följande frågor:  

 

Fråga 5. Hur upplever du att klimatet i klassrummet är? 

O Vet ej  O Inte alls bra  O Inte särskilt bra O Bra O Väldigt bra 

 

Fråga 6. Hur väl stämmer följande? 

Jag vågar dela min åsikt även om den inte delas av någon annan. 

O Vet ej  O Inte alls bra  O Inte särskilt bra O Bra O Väldigt bra 

 

Fråga 7. Jag vågar prova nya saker även om jag inte är säker på att lyckas. 

O Vet ej  O Inte alls bra  O Inte särskilt bra O Bra O Väldigt bra 

 

Fråga 8. Jag vågar hävda mina önskningar och behov i min klass. 

O Vet ej  O Inte alls bra  O Inte särskilt bra O Bra O Väldigt bra 

 

Fråga 9. Jag upplever inte avvikande åsikter som hotfulla.  

O Vet ej  O Inte alls bra  O Inte särskilt bra O Bra O Väldigt bra 
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Bilaga 2.  

Översiktlig plan lektionsserie 

Tillfälle 1: Två lektioner totalt 110 min. 

- Enkätifyllnad 

- Heta stolen  

- Case Sweteeth. Gruppövning i grupper satta av mig med 2 medlemmar. 

  

Tillfälle 2: En lektion totalt 80 min  

- Hop-parning Affärsmodeller 

- Övningar på kap 4, Förberedelser för näthandel. Tre och tre i grupperna, ihopasatta av mig.  

 

Tillfälle 3: Två lektioner totalt 110 min 

- Gästföreläsning av Susanne, Redappleaparments.com om affärsidé, affärsmodell, kunder 

mm. Två stycken två och två övningar med övningar under hennes talk som jag förberett 

tillsammans med henne. Grupperna sattes av mig.  

 

- Gruppindelning via ”pussel” 4 personer. Kända personer inom näthandel.  

 

- Påbörja grupparbete ”10 tips för dig som vill starta e-handel”. 

 

 

Tillfälle 4: En lektion 80 min 

- Grupparbete: ”10 tips för dig som vill starta e-handel”.  

- Enkätifyllnad 


