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Förord 
 
Vi vill tacka elever och lärare vid den skola där vi genomförde vår undersökning, utan Er 
hade det inte varit möjligt.  
 
Vi tackar även vår handledare Kerstin Stenberg samt Inger Karlefors för Er hjälp vid 
framställningen av detta arbete.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
 
Luleå den 12 december 2002 
 
 
 
 
 
Chanette Nilimaa  Hans Nilsson  Greger Wälivaara 
 



   

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi med olika övningar och lekar kunde 
öka barns självförtroende att tala inför grupp genom en integration mellan ämnena idrott och 
svenska. Undersökningen genomfördes i år 5 i Luleå kommun under en sjuveckorsperiod. 
Eleverna fick i övningarna och lekarna träning i att exponera sig inför grupp. En tanke från 
oss när vi valde ut övningarna till undersökningen var att de skulle kännas roliga och 
engagerande för att få en positiv effekt. Resultatet erhöll vi genom att dela ut en enkät i början 
och slutet av vår praktikperiod, samt genom iakttagelser i form av våra personliga loggböcker. 
Undersökningen gav ett positivt resultat, många av eleverna upplevde ett ökat självförtroende 
i talsituationer. Det är roligt att ha sett en ökning i elevernas självförtroende och vi tror att vi 
skulle fått ett säkrare och mer tillförlitligt resultat om undersökningen pågått under en längre 
tid. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
I dagens samhälle värderas förmågan att kunna uttrycka sina tankar och idéer som väldigt 
viktig. I samhället, som är kunskaps- och informationsinriktat ställs det höga krav på god 
kommunikativ förmåga och social kompetens eftersom det är viktigt att kunna skriva och tala 
väl i de allra flesta yrken och befattningar. Vi arbetar idag i allt större utsträckning i arbetslag 
vilket leder till att vi måste kunna tala inför en grupp. Även i den dagliga sociala kontakten 
behövs den förmågan. I skolan har den lärarcentrerade undervisningen förskjutits till en 
elevcentrerad, där samarbete, kommunikation och dialog står i fokus. Det arbetas mycket med 
samarbetsövningar som förberedelse inför det vuxna livet, men vi anser att det även är viktigt 
att förbereda barnen att kunna tala inför en grupp. 
 
Anledningen till att vi valde att göra en integration mellan ämnena idrott och svenska är att vi 
vill öka barns självförtroende att tala inför grupp. Bo-Arne Skiöld (1988), lärare och 
metodiklektor i svenska, påtalar vikten av en integration mellan ämnena. Skiöld menar att tal- 
och rörelseängslan är mycket vanligt förekommande i dagens samhälle. Det finns många 
beröringspunkter mellan ämnena idrott och svenska. Bägge ämnena kan utveckla elevernas 
självuppfattning eftersom de kräver kreativitet och spontanitet. När vi kommunicerar med 
andra är de viktigaste redskapen språket och kroppen. Skolan har en viktig uppgift i att ge 
eleverna en trygg miljö där de kan utvecklas och växa till självständiga individer med tron på 
en god framtid. 
 
 
Koppling till styrdokument 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 (Lpo 94) under Mål att sträva mot (s. 11) 
kan man läsa att skolan skall sträva efter att varje elev: 
 
 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
 känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
 befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden 
 utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
 lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
Det går även att läsa i Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola: kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans (s. 12). 
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Kursplaner 
 
I kursplanen för idrott och hälsa (2000) kan man läsa om ämnets syfte och roll i utbildningen. 
Vilket bland annat är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna 
villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra 
(s.22). Ämnet idrott och hälsa har en helhetssyn på människan, vilket innebär att kropp, 
känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra. Undervisningen i ämnet skall sträva mot 
att eleven utvecklar en positiv självbild samt sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. 
 
Enligt kursplanen i Svenska (2000) syftar undervisningen i ämnet till att öka elevens 
språkförmåga, vilket har stor betydelse för allt skolarbete och för elevens fortsatta liv. En av 
skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling 
(s.96). Vidare står det att:  
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med 
andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. 
Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (s.96). 

 
Genom att behärska språket, både skriftligt och muntligt, kan den personliga identiteten och 
tryggheten stärkas.  
 
 
Hjärnans betydelse för inlärning 
 
Nordlund m.fl. (1989) beskriver hjärnan, vilken består av höger och vänster halva. Vänster 
hjärnhalva är ledande motoriskt, matematiskt, vid tolkning av synintryck och vid 
språkinlärning, samt vid logiskt analytiskt tänkande. Höger hjärnhalva är dominerande vid 
tolkning av hörselintryck, musik och kreativt tänkande, men även vid uppfattning av färger, 
bilder och fantasi. 
 
Vidare menar Nordlund m.fl. att för mycket av undervisningen i skolan inriktas på aktiviteter 
som rör den vänstra hjärnhalvans utveckling, vilket innebär att den högra hjärnhalvan inte 
utvecklas i samma takt. Den verbala informationen har prioriterats framför det konkreta och 
kreativa tänkandet. Nordlund m.fl. nämner att enligt nobelpristagaren Roger Sperrys 
forskning måste undervisningen i skolan inriktas på att båda hjärnhalvorna stimuleras om vi 
vill bli hela och harmoniska människor. Inlärning sker inte bara genom intellektet, utan även 
genom våra sinnen och vår kropp. Nordlund m.fl. fortsätter förklara att undervisning som 
bygger på ett samarbete mellan de båda hjärnhalvorna också leder till en stimulering av de sju 
intelligenserna:  
 
 Språklig, förmågan att använda språket för att uttrycka och uppfatta olika sammanhang 
 Matematisk, förmågan att göra beräkningar och reflektera över matematiska påståenden 
 Musikalisk, förmågan att urskilja tonhöjd, rytm och ton 
 Visuell, förmågan att uppfatta bilder och föremål korrekt, skapa inre bilder och fantisera 
 Kroppslig, förmågan att kontrollera inlärda och viljestyrda rörelser 
 Social, förmågan att samarbeta och se andras egenart 
 Självkännedom, förmågan att förstå sig själv i relation till andra 
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Ett varierande arbetsätt leder ofta till en djupare förståelse och inlärning, enligt Nordlund. 
Detta ger belägg för vår tanke att en integrering av ett praktiskt ämne som idrott och ett 
teoretiskt ämne som svenska leder till en stimulering av båda hjärnhalvorna, vilket kan leda 
till en bättre inlärning och en avdramatisering vid exponeringssituationer. 
 
 
Barns motoriska utveckling 

 
Grindberg m.fl. (2000) förklarar att motorisk utveckling innebär att barn tillägnar sig 
färdigheter som har att göra med rörelse och förflyttning. Motoriken utvecklas från 
reflexrörelser, icke viljestyrda kroppsrörelser, till symmetriska rörelser, där båda benen eller 
båda armarna rör sig samtidigt, för att slutligen automatiseras. Motorik brukar indelas i 
grovmotorik och finmotorik. Grovmotoriken utvecklas genom stora rörelser i stora 
muskelgrupper till exempel krypa, gå, springa, hoppa, rulla, åla och balansera. Finmotoriken 
består av rörelser med små muskelgrupper som krävs när man ska gripa, skriva och göra 
andra precisionskrävande handlingar. Grindberg anser vidare att motorikens utveckling sker i 
ett bestämt mönster för alla människor oavsett kön och etnisk härkomst. Tillägnandet av 
färdigheterna kan ske i olika hastigheter beroende på miljö såväl fysiska som psykiska 
faktorer. Rörelseutvecklingen kan ses som ett bevis på barnets allmänna mognad eftersom det 
krävs en viss mognad i hjärnan och nervsystemet för att barnet skall kunna utföra vissa 
rörelser. 

 
Individen strävar efter att automatisera rörelserna. Sandborgh-Holmdahl m.fl. (1993) 
beskriver en automatisering av en rörelse som att man kan utföra den utan medveten 
uppmärksamhet. De grovmotoriska vardagsrörelsernas automatisering fortgår under en lång 
tid. Enkla rörelser börjar behärskas mot slutet av den tidiga barndomen, vid 5-6 års ålder. 
Förvärvandet av motoriska färdigheter handlar om en aktiv process som kräver koncentration 
och uppmärksamhet på uppgiften innan den motoriska färdigheten är automatiserad. Barn 
som har en dåligt utvecklad automation får svårt att koncentrera sig och följa med i skolans 
undervisning. Enkla vardagsrörelser kräver så stor del av barnets uppmärksamhet om de inte 
är automatiserade att det blir svårt att lyssna och se samtidigt. Sandborgh-Holmdahl m.fl. 
menar vidare att barn med dåligt utvecklad grovmotorik troligen har sämre förutsättningar än 
andra att klara av en inlärningssituation som även rör intellektuella färdigheter. Nordlund 
m.fl. (1997) påpekar att motorisk träning kan stärka barnens erfarenheter och tänkande och 
därmed också språket. När man tränar och utvecklar det motoriska systemet ökar 
möjligheterna för barnen att bearbeta språket, vilket leder till en bättre språkutveckling. Det 
författarna skriver ger stöd till våra egna tankar om betydelsen av att engagera hela kroppen 
och hjärnan i skolundervisningen.  
 

 
Språkets betydelse för individen 
 
Enligt Arnqvist (1993) använder barn språket för att få fram sina behov, känslor och attityder 
till sin omgivning. Människor använder inte bara språket när de vill få fram ett budskap, utan 
även för att förstå omgivningen och den kultur de lever i. Språket fyller en social roll genom 
att människor med hjälp av det kan skapa nya kontakter och upprätthålla dem. Språket 
används även för att lösa problem och andra kognitiva uppgifter, vilket avser intellektuella 
funktioner såsom tänkande och minne. 
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Arnqvist anser att barn som inte använder sitt språk kommer att hamna utanför kamraternas 
gemenskap. Det blir svårigheter att delta i det sociala umgänget och ofta blir barnet lämnat 
utanför i leken, vilket leder till ensamhet och isolation. Självförtroendet och 
självuppfattningen försämras hos barnet.  
 
Det Sandborgh-Holmdahl m.fl. (1993) och Nordlund m.fl. (1997) skriver om den motoriska 
utvecklingens betydelse för inlärning och språkutveckling, samt Arnqvists tankar om 
användandet av språket i gruppsituationer, betonar vikten av att språket och motoriken är 
utvecklade för att känna trygghet och kunna stärka självuppfattningen.  
 
 
Trygghet skapar en god självuppfattning 
 
Trygghet 
 
Den amerikanske psykologen Abraham Maslow, 1908-1970, (Imsen 2000) anser att trygghet 
och positiv självuppfattning är några av de viktigaste stegen mot självförverkligande. Maslow 
menar att det finns fem behov som är grundläggande för människan, man ska inte se dessa 
som isolerade från varandra utan som en sammanhängande enhet: 
 
1. Fysiologiska behov (mat, värme, kläder) 
2. Behov av trygghet och säkerhet 
3. Behov av kärlek och social anknytning 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning 
5. Behov av självförverkligande (att vara den jag är) 
 
Hierarkin är ordnad med primärbehoven (mat, värme, kläder) först och de mer socialt 
orienterade och humanistiska behoven senare i trappan. När primärbehoven är tillfredställda 
kan man gå vidare till nästa nivå. Det rör sig om behov av säkerhet, stabilitet, behov av att 
inte känna fruktan, ångest och kaos. Behov av struktur, regler, ordning och gränser. Dessa 
behov kan bidra till att påverka beteendet hos individen och påverka dennes hela 
förhållningsätt till tillvaron. 
 
Wahlström (1993) hävdar att barn måste få uppleva en miljö där de känner sig helt trygga. Att 
vara helt trygg innebär: 
 
 Att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan 
 Att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 
 Att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre, att jag vågar bejaka det som är bra hos 

mig själv och acceptera det som är mindre bra 
 Att jag vågar lyckas 
 Att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 

 
Trygghet är enligt Strömquist (1998) oerhört viktigt för språkutvecklingen, speciellt vid 
muntlig framställning. Grundläggande för allt arbete på detta område är att man skapar en 
trygg och säker miljö. När man får öva kontinuerligt och framställningen blir till en vana 
kommer en naturlig trygghet att växa fram vid exponeringstillfället. Trygghet är också 
beroende av kunskap. Det krävs att man vet vad som förväntas, samt att man har 
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förutsättningarna att uppfylla dessa förväntningar för att lyckas med den muntliga 
framställningen. 

 
Självuppfattning och självförtroende 
 
Självuppfattning är den bild man har av sig själv (Imsen 2000). Den är grundad på till 
exempel värderingar och beskrivningar som man gör eller som man får som återkoppling från 
andra människor. Stensaasen (2000) skriver att din självuppfattning eller din självbild 
omfattar allt du tycker om dig själv när du beskriver hur du ser på din personlighet. 
Beskrivningen berättar vad du anser och tycker är framträdande drag hos dig. Förutom denna 
beskrivande del omfattar också självuppfattningen en värderande del. Den värderande delen 
rör sig om i vilken grad du beundrar, värdesätter eller uppskattar olika sidor och drag hos dig 
själv. 
Enligt Erik H. Eriksson, 1902-1994, (Hwang m.fl. 1995) utvecklas självuppfattningen under 
hela barndomen, ungdomen och det vuxna livet. Det är viktigt att man klarar skolans krav. 
Om man misslyckas uppfattar man sig som underlägsen och blir passiv. Om man lyckas med 
uppgifterna uppfattar man sig som kompetent och får ett bra självförtroende och en positiv 
självuppfattning. Barnen blir antingen verksamma och produktiva eller upplever sig 
underlägsna och mindre värda. Hwang m.fl. (1995) hävdar att självkänslan handlar mycket 
om den enskilda individens förmåga och färdigheter, men är någonting som kan förstärkas 
genom stöd och uppmuntran från omgivningen. Om man vid upprepade tillfällen fått höra av 
omgivningen att man är dålig i svenska, inte kan spela basket eller är försiktig och blyg 
kommer man så småningom inte våga anta fysiska, kognitiva eller sociala utmaningar. 
Stensaasen (2000) menar att om man blir positivt bemött och accepterad, samt genom att delta 
i sociala aktiviteter kan man stärka självförtroendet och den egna självuppfattningen. 
 
Enligt författarna är trygghet och ett gott självförtroende väldigt viktigt om man skall lyckas i 
skolan. När man tränar muntlig framställning är trygghet och ett gott självförtroende en 
förutsättning för att eleverna skall våga exponera sig inför klasskamraterna. Det författarna 
betonar är grundläggande för att syftet med vår undersökning skall ge ett bra resultat.  
 
 
Lekens betydelse för inlärning 

 
Hägglund (1989) hävdar att man redan i det antika Grekland uppmärksammade lekens 
betydelse. När Platon, 427-347 f Kr, beskrev sitt idealsamhälle ansåg han att leken måste vara 
grundläggande i all utbildning. Inlärningen underlättas om den sker under lustfyllda och 
lekfulla former, än under tvång och plåga. 
 
Margaret Lowenfeld, 1890-1973, engelsk psykolog och barnläkare, anser att leken är en 
nödvändig funktion i barndomen. Hon räknar upp fyra centrala syften som leken uppfyller: 
 
 Leken är ett sätt för barn att ta kontakt med omgivningen 
 Leken hjälper barn att få sitt medvetande att gå ihop med sina känslomässiga upplevelser 
 Leken är barns sätt att uttrycka sina känslor 
 Leken ger barn avkoppling och nöje 

 
Lev Semenovich Vygotskij, 1896-1934, rysk professor i psykologi, anser att barn i sina lekar 
beter sig mognare, klokare och starkare än i det vardagliga livet. Leken är källan till barnets 
utveckling och det är i dem som barn kan göra framsteg. 
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Alexejev Nikolajev Leontjev, 1903-1978, representant för det sovjetpsykologiska tänkandet, 
anser att barnen lär sig att fungera i sin sociala omgivning genom leken. Man lär sig 
samarbeta med andra barn och vuxna. Man lär sig att styra sitt eget beteende, underordna sig 
ett större mål och att man ibland måste kompromissa för att ha roligt. 
 
Lek och rörelse har enligt Sandborgh-Holmdahl m.fl. (1993) stor betydelse för barns 
utveckling bland annat för att det krävs samordningar av nerver och muskler och ofta en 
intensiv hjärnverksamhet. Författarna menar vidare att den forskning om barns utveckling och 
om sambandet mellan motorik och intellektuell utveckling som sker runt om i världen betonar 
vikten av rörelsestimulans för att nå bästa möjliga utveckling på alla områden. Medveten lek 
och rörelseträning underlättar och förbättrar förutsättningarna för inlärning, samt underlättar 
och förstärker själva inlärandet. Nordlund m.fl. (1997) menar att barn får stimulans genom 
leken för alla sinnen, samt förutsättningar för en god utveckling av motorik och språk. Genom 
leken samlar barnen erfarenheter vilket leder till nya kunskaper, känslor, handlingar och 
färdigheter. I leken kan erfarenheter, självuppfattningen och kunskaperna om omvärlden 
stärkas. Östman m.fl. (1991) betonar vikten av den sociala kompetensutvecklingen i leken, 
vilket innebär att kunna uttrycka egna idéer, att få omgivningen att lyssna och anpassa sig i 
samspel med andra. Förmågan att kunna kommunicera är grunden till all social kompetens. 
 
Skiöld m.fl. (1988) menar att det starka samband som finns mellan motorisk och intellektuell 
utveckling ger leken och rörelsen en stor betydelse för barnens totala utveckling. Inlärning 
genom rörelse innebär att man stärker: 
 
 självförtroende 
 automatisering 
 visuell perception (varseblivning genom synen) 
 auditiv perception (varseblivning genom hörseln) 
 begreppsbildning och ordförståelse 
 finmotorik 
 koncentrationsförmågan och förmåga att kunna sitta still 
 motivation 

 
I stycket tidigare nämnd forskning är av betydande karaktär för syftet med vår undersökning. 
 
 
Talängslan 
 
Rädsla för att tala, särskilt i större grupp (Nationalencyklopedin, 2002-04-28) 
 
I dag lider många människor enligt Skiöld m.fl. (1988) av stark osäkerhet av den egna 
förmågan vid gruppsituationer, vilket ofta tar sig uttryck i talängslan. Dessa personer upplever 
vissa vardagliga situationer som så jobbiga att de leder till mer eller mindre grava hämningar i 
beteendet. Många av problemen grundläggs ofta under grupprocesser i de tidiga skolåren. 
Hemförhållanden kan också leda till talängslan. Där är det inte frågan om exponering utan om 
förtryck av olika slag. Föräldrarna tystar ner barnen, syskon kommer med nedlåtande 
kommentarer och prat om känslor förekommer sällan. Situationen i hemmet i kombination 
med skolans krav på exponering kan bli förödande för känsliga individer. Skiöld i Strömquist 
(1992) menar att talängslan präglas av en stark känsla av osäkerhet och bristande självtillit. 
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Detta kan visa sig genom både fysiska och psykiska symtom. Spändhet, nervositet, kallsvett, 
illamående, rodnad, ångest, starka svettningar och hjärtklappning. Många människor drabbas 
också av röstsvikt och skakningar i händer och knän, något som upplevs väldigt påfrestande 
då det kan observeras av andra människor. Om man inte bearbetar problemen kan dessa leda 
till mycket stark ångest och problem vid sociala kontakter. 
 
Vidare hävdar Skiöld att exponeringsproblemen i skolan kan leda till att man känner sig dum 
och att lektionerna ofta blir ångestfyllda. Ordförrådet räcker inte till, man kan inte tänka och 
det blir alldeles tomt i huvudet. Omgivningen verkar säker och kunnig, medan tilltron till den 
egna förmågan är liten. Om man misslyckats vid en exponeringssituation är minnet av det så 
starkt, att man vid nästa tillfälle väljer att förbli tyst, istället för att riskera ytterligare ett 
misslyckande. En individ som ofta är tyst och inte deltar i aktiviteter kommer att upphöra att 
existera för de andra i gruppen. I skolan ställs samtidigt krav på att tala. Kraven kommer både 
från omgivningen och från den egna individen. Skiöld (1988) menar att eftersom talängslan 
som uttryck för bristande självförtroende hos en människa har uppstått i gruppsammanhang, 
bör den också bearbetas i grupp. Det är mycket viktigt att alla individer får yttra sig. Genom 
att tala får man bekräftelse på att man ingår i gruppen. 
 
 
Integration mellan idrott och svenska 
 
Skiöld m.fl. (1988) menar att grundläggande för en god kommunikation är att behärska 
språket. Vidare anser Skiöld att motorikens betydelse för individens utveckling är viktigt både 
socialt, känslomässigt och intellektuellt. Författaren menar därför att en integration mellan 
ämnena idrott och svenska mycket angeläget. För att kunna använda språket obehindrat krävs 
det att man vågar, enligt Sandborgh-Holmdahl (1993). Lek och rörelse är naturligt och något 
positivt för barnen. Genom att använda sig av lek och rörelse kan man skapa en trygg miljö 
som gör att barnen vågar tala. Rädslan för exponering inför gruppen minskar och genom att 
kunna tänka, tala och handla samtidigt skapas bättre inlärningssituationer menar Sandborgh-
Holmdahl. 
 
Skiöld m.fl. (1988) betonar vikten av en bra och positiv kroppsuppfattning, vilket innebär 
kunskap om kroppens olika delar, en känsla för kroppsdelarnas samspel i rörelse och alla 
känslor som rör kroppen. En god kroppsuppfattning leder till ett stärkt självförtroende som i 
sin tur kan underlätta vid exponeringstillfällen. Ämnena idrott och svenska har mycket 
gemensamt eftersom de rymmer ett stort mått av kreativitet och variation. Kroppen och 
språket är de viktigaste redskapen vid kommunikation med andra anser Skiöld. Därmed 
bekräftas våra tankar om vikten av en integration mellan ämnena idrott och svenska. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att vi vill undersöka om vi kan öka barns självförtroende att tala 
inför grupp genom en integration mellan ämnena idrott och svenska. 
 
Metod 
 
För att få svar på vår frågeställning om det går att öka barns självförtroende att tala inför 
grupp genom en integration mellan ämnena idrott och svenska, har vi använt oss av en 
kvantitativ metod bestående av enkät och loggbok. Enkäten (bilaga 1) var utformad med fasta 
svarsalternativ. En sådan enkät har enligt Patel & Davidson (1994) hög grad av 
standardisering och hög grad av strukturering. Graden av standardisering är hög då man har 
en enkät där varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. Graden av 
strukturering handlar om i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka 
fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Vi valde metoden för att man 
statistiskt kan bearbeta resultaten. Ejvegård (1996) menar att fördelen med en kvantitativ 
enkät är att alla får samma frågor, vilket leder till en lättare jämförelse och goda möjligheter 
till att statistiskt bearbeta och presentera svaren. Enkätens svarsalternativ bestod av antingen 
fyra eller sex graderade alternativ. Patel & Davidson menar att människor har en benägenhet 
att undvika ändpunkterna och dra sig in mot mitten, centraltendensen, vi undvek detta genom 
att inte ta med något mittalternativ i enkäten. 
 
Utformningen av enkäten arbetade vi fram genom att göra en pilotstudie i två klasser i samma 
åldersintervall (år 5) som vår kommande försöksgrupp. Patel & Davidson hävdar att man kan 
använda sig av en pilotstudie när man vill skaffa sig underlag för att konstruera ett 
frågeformulär med fasta svarsalternativ, och i det fall där vi behöver pröva en teknik för att 
samla information.  Vi lät barnen besvara enkäten med helt öppna frågor. Utifrån svaren 
kodades och graderades fasta svarsalternativ till enkäten i undersökningen. Enkäten som vi 
använde oss av vid undersökningen var konfidentiell för försöksgruppen, vilket innebär att 
enkäterna var numrerade och att det bara var vi som hade tillgång till den motsvarande 
namnlistan. Eleverna i kontrollgruppen var anonyma.    
 
Vi har även fört personliga loggböcker med våra egna iakttagelser under praktiken. Enligt 
Brenner m.fl. (1974) innebär loggbok att läraren för anteckningar om vad som försiggår i 
klassen. Loggbok för oss innebär att vi för stödanteckningar för minnet. I resultatdiskussionen 
har vi använt oss av våra loggböcker för att kunna se om våra egna iakttagelser stämmer 
överens med enkätresultaten.  
 
Enkäten besvarades förutom av vår försöksgrupp även av en kontrollgrupp (år 5) på skolan. 
Kontrollgruppen använde vi för att se om förändringarna i försöksgruppen berott på vårt 
arbete, eller om det har varit någonting generellt under tiden i skolan som påverkat. 
Kontrollgruppen har inte deltagit i någon aktiv talträning. Vi delade ut samma enkät i början 
och i slutet av praktikperioden. Detta för att se om arbetet med talträning hade haft någon 
påverkan på elevernas upplevelse av att tala inför grupp. Övningarna i försöksgruppen 
utfördes i klassrummet, utomhus och i idrottshallen. Dessa genomfördes vid några tillfällen i 
veckan under praktikperioden. 
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Försökspersoner 
 
Undersökningen genomfördes i en klass med 18 elever som går det femte skolåret i Luleå 
kommun. Klassen består av 11 pojkar och 7 flickor. Vi valde att göra vår undersökning i år 5 
för att vi ansåg att dessa hade nått en sådan ålder i sin utveckling att eventuella problem i 
exponeringssituationer blivit aktuellt.  
 
Kontrollgruppen består av 13 elever som går det femte skolåret på samma skola som 
försöksgruppen. Klassen består av 7 pojkar och 6 flickor.  
 
Bortfall 
 
Vi har inte haft något bortfall vid enkättillfällena. Alla elever har dock inte varit närvarande 
vid samtliga övningar vi genomfört under vår praktikperiod. 
 
Material 
 
Vi har utformat en enkät som eleverna fick besvara vid två tillfällen under vår praktikperiod. 
Vi har även använt oss av personliga loggböcker för att kunna se om våra egna iakttagelser 
stämmer överens med enkätresultaten. 
 
Genomförande 
 
Enkäten delades ut i början respektive slutet av praktikperioden. Vi gick igenom varje enskild 
fråga tillsammans med eleverna innan genomförandet av enkäterna. Detta för att minska 
risken för feltolkningar samt för att räta ut eventuella frågetecken. 
 
Vi antecknade i våra personliga loggböcker efter varje avslutat tillfälle. I loggböckerna skrev 
vi enbart stödanteckningar för minnet av vad vi iakttagit under övningarna tillsammans med 
eleverna. 
 
Tidsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin 5 
 

 
Termin 6 

 

 
Termin 7 

Vi sammanställde 
rapporten  

Vi genomförde 
undersökningen 

Vi utformade 
enkäten och 
lämnade ut ett 
föräldrabrev 
(bilaga 2)

Vi skrev bakgrund 
och metod som 
lämnades till 
handledare för 
godkännande 

Vi skrev och 
lämnade in 
PM. 

 
    Hösten 2001            Våren 2002              Hösten 2002 
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Arbetsgång under praktiken 
 
Tillfälle 1: Enkätundersökning (bilaga 1) 
 
Tillfälle 2: Utfrågad (bilaga 3:1) 
 
Tillfälle 3: Solen skiner på den som… (bilaga 3:2) 
 
Tillfälle 4: Möt en speciell person (bilaga 3:3) 
 
Tillfälle 5: Att leda en grupp blinda (bilaga 3:4) 
 
Tillfälle 6: Att leda en blind (bilaga 3:5) 
 
Tillfälle 7: Filmaffisch (bilaga 3:6) 
 
Tillfälle 8: Följa John med musik, Akta svansen med lösen, Sportjournalisten (bilaga 3:7) 
 
Tillfälle 9: Härma ljud (bilaga 3:8) 
 
Tillfälle 10: Akta svansen med lösen, Sportjournalisten  (bilaga 3:9) 
 
Tillfälle 11: Gumman/gubben i skafferiet (bilaga 3:10) 
 
Tillfälle 12: Filmsekvenser (bilaga 3:11) 
 
Tillfälle 13: Stå för din åsikt (bilaga 3:12) 
 
Tillfälle 14: Enkätundersökning (bilaga 1) 
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Resultat 
  
Enkät 
 
Resultaten bygger på den enkät som vi delade ut i början och i slutet av vår praktikperiod. 
Nedan redovisas en sammanställning av enkätresultaten. Den fullständiga enkäten presenteras 
som bilaga 1. Vi har valt att redovisa vårt resultat i form av stapeldiagram med tillhörande 
kommentarer. Diagrammen visar en jämförelse av svaren vid första och andra enkättillfället. 
Frågorna redovisas på samma sida med försöksgruppens resultat först och med 
kontrollgruppens resultat efter. 
 
En del frågor hade ingen större eller ingen variation mellan enkättillfällena. Dessa frågor 
redovisar vi skriftligt och inte via diagram.   
 
 
Resultat enkät 
 
Enkätfråga 1: Hur trivs du tillsammans med dina kamrater i klassen?  
Alla eleverna (100 %) i försöksgruppen trivdes mycket bra eller bra med varandra vid de båda 
enkättillfällena. I kontrollgruppen trivdes de allra flesta (85 %) mycket bra eller bra. Två 
elever svarade att de trivdes dåligt eller mycket dåligt tillsammans med sina kamrater i 
klassen. 
 
Enkätfråga 5: Hur deltar du när ni diskuterar någonting i klassen?  
I försöksgruppen var enkätresultatet detsamma vid båda tillfällena. En elev pratar sällan 
medan övriga deltar oftast eller ibland i klassrumsdiskussioner. Kontrollgruppen hade lite mer 
spridning på svarsalternativen. Det var fler elever i kontrollgruppen än i försöksgruppen som 
svarade att de deltog sällan eller aldrig i klassens diskussioner. 
 
Enkätfråga 6: Om du tycker att det är obehagligt eller hemskt att tala högt inför klassen, vad 
tror du att det beror på? 
I försöksgruppen var det fyra elever (22%) som svarade på frågan, medan motsvarande siffra i 
kontrollgruppen var sju (54%). Svarsalternativ som angavs var: att det kändes obehagligt när 
alla tittade eller att man inte hade någonting att berätta. 
 
Enkätfråga 7: Skulle ni vilja att ni fick träna er mera i att tala inför klassen? 
På den frågan svarade 14 av 18 elever (78%) i försöksgruppen ja i bägge enkäterna. De ville 
ha mer träning i att tala inför andra. I kontrollgruppen svarade däremot 12 av 13 elever (92%) 
nej. De ville inte ha mer talträning.  
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Hur tycker du att det känns att stå framför klassen och redovisa eller 
tala högt?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Jätteroligt Spännande/
pirrigt

Okej Osäker Obehagligt Hemskt

Enkät 1
Enkät 2

Figur 1 Försöksgruppen (enkätfråga 2) 
 
Diagrammet visar att antalet elever som tycker det är jätteroligt att stå framför klassen och 
redovisa eller tala högt har ökat med en elev. Alternativet spännande/pirrigt har ökat med fyra 
elever och alternativet okej har minskat med fyra. Den elev som vid första tillfället svarade att 
den kände sig osäker har vid andra tillfället gått över till något av alternativen: jätteroligt, 
spännande/pirrigt eller okej. 
 

Hur tycker du att det k�nns att st� framf�r klassen och redovisa 
eller tala h�gt?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J�tteroligt Sp�nnande/
pirrigt

Okej Os�ker Obehagligt Hemskt

Enk�t 1
Enk�t 2

Figur 2 Kontrollgruppen (enkätfråga 2) 
 
Diagrammet visar att antalet elever som tyckte att det var spännande/pirrigt att stå framför 
klassen och redovisa eller tala högt har minskat med två elever vid det andra tillfället. En elev 
tycker att det känns obehagligt vilket ingen tyckte vid första tillfället. Alternativet hemskt har 
ökat med en elev. 
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Hur tycker du det känns att svara på frågor högt i klassen?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Jätteroligt Spännande/
pirrigt

Okej Osäker Obehagligt Hemskt

Enkät 1
Enkät 2

Figur 3 Försöksgruppen (enkätfråga 3) 
 
Diagrammet visar att antalet elever som tycker det känns jätteroligt respektive 
spännande/pirrigt att svara på frågor högt i klassen har ökat med en respektive två elever till 
det andra tillfället. Alternativet okej minskar med tre elever, osäker minskar med en och en 
elev tycker vid det andra tillfället att det är hemskt att svara högt på frågor. 
 

Hur tycker du det känns att svara på frågor högt i klassen?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Jätteroligt Spännande/
pirrigt

Okej Osäker Obehagligt Hemskt

Enkät 1
Enkät 2

Figur 4 Kontrollgruppen (enkätfråga 3) 
 
Resultatet visar att alternativet spännande/pirrigt har minskat med två elever. Antalet elever 
som känner sig osäkra på att svara på frågor högt i klassen har ökat från noll till två personer.  
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Hur tycker du det känns att läsa högt i klassen?

0
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Jätteroligt Spännande/
pirrigt

Okej Osäker Obehagligt Hemskt

Enkät 1
Enkät 2

Figur 5 Försöksgruppen (enkätfråga 4) 
 
Diagrammet visar en minskning med en elev på svarsalternativet jätteroligt mellan de båda 
mättillfällena. Antalet elever som tycker det känns spännande/pirrigt ökade med två och 
antalet som svarade att det känns okej minskade med två. En elev tyckte det kändes 
obehagligt vid det andra tillfället. Tillfälle 1 var det ingen som tyckte det kändes obehagligt. 
 

Hur tycker du det känns att läsa högt i klassen?

0
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4
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Jätteroligt Spännande/
pirrigt

Okej Osäker Obehagligt Hemskt

Enkät 1
Enkät 2

Figur 6 Kontrollgruppen (enkätfråga 4) 
 
Diagrammet visar en minskning med en elev som tycker att det känns jätteroligt att läsa högt i 
klassen. Alternativet okej ökar med en elev. Vid det första tillfället kände sig en elev osäker, 
vilket ingen gjorde vid det andra. Alternativet hemskt går från noll till en elev. 
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Diskussion 
 
I diskussionsdelen behandlas först examensarbetets reliabilitet och validitet. Därefter följer en 
resultatdiskussion angående de erhållna resultaten av undersökningen. 
 
 
Reliabilitet  
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är enligt Bell (2000) ett mått på i vilken utsträckning ett 
mätinstrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. 
 
Vi anser att tiden för vår praktikperiod varit för kort för att kunna ge några säkra svar på om 
det verkligen har skett någon utveckling. Problem med talängslan är något som kräver mycket 
arbete under en lång tid för att ge ett varaktigt resultat. 
 
När vi använder oss av enkät har vi enligt Patel & Davidson (1994) den minsta möjligheten 
att i förväg kontrollera tillförlitligheten. Genom att gå igenom enkätfrågorna grundligt 
tillsammans med eleverna innan genomförandet ökar möjligheten till förståelse av frågorna 
och risken för missförstånd minskar. Vi har därför gått igenom frågorna tillsammans med 
eleverna innan genomförandet av enkäterna. Svarsalternativen i enkäten har vi tagit fram 
genom att utföra en pilotstudie i två klasser i samma åldersintervall som vår försöksgrupp. Vi 
anser därför att alternativen var anpassade till den språkliga nivå som eleverna befinner sig i 
för tillfället. Enkätundersökningen var konfidentiell för försöksgruppen vilket vi tror har gett 
oss mer sanningsenliga svar från eleverna. Fråga 6 i enkäten hade kunnat vara tydligare 
utformad, den gav nu fler svar än det fanns elever som upplevde exponeringssituationen som 
obehaglig eller hemsk.  
 
Vi är medvetna om att det finns en risk att eleverna efter nästan sju veckors arbete 
tillsammans med oss, kan ha blivit så känslomässigt bundna att de svarat på ett visst sätt i tron 
att tillfredställa oss.  
 
För att stärka enkätsvarens tillförlitlighet funderade vi på att använda oss av intervjuer 
tillsammans med enkäten. Intervjuer kunde kanske ha bidragit till mer utförliga svar vid 
enkättillfällena. Anledningen till att vi inte valde att använda oss av intervjuer är att 
intervjusvar kan vara svåra och tidskrävande att tolka och sammanställa. När man använder 
intervju som undersökningsmetod är det dessutom lätt att frågorna blir ledande, samtidigt 
finns risken att intervjupersonen ger svar den tror att utfrågaren eftersträvar i undersökningen. 
 
Tillförlitligheten är god och vi anser att undersökningens syfte har gått att uppnå. Det hade 
dock varit önskvärt med en större undersökningsgrupp eftersom den enskilde individens 
sinnestämning kan vara avgörande när man använder sig av enkät som mätinstrument. I en 
större undersökningsgrupp blir inte felmarginalen så stor. 
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Validitet 
 
Validitet innebär enligt Patel & Davidson (1994) att man undersöker det man avser att 
undersöka. Gör du det har du god validitet. Syftet med vår undersökning var att se om vi 
genom en integration mellan ämnena idrott och svenska kan öka barns självförtroende att tala 
inför grupp. Vi anser att vi har undersökt det vi avsåg att undersöka och har därigenom 
uppnått en god validitet. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att se om man genom en integration mellan ämnena idrott 
och svenska kan öka barns självförtroende att tala inför grupp. Något vi anser vara ett väldigt 
viktigt arbete och som man måste utveckla hos eleverna inför det fortsatta livet. 
 
Vi upplever att det har skett en utveckling i positiv riktning mellan de två enkättillfällena. 
Nästan samtliga elever i undersökningen trivs bra eller mycket bra tillsammans med sina 
kamrater i klassen (enkätfråga 1). Något som tyder på att de befinner sig i en trygg miljö. 
Enligt Wahlström (1993) och Strömqvist (1998) är trygghet oerhört viktigt vid allt arbete i 
skolan, speciellt vid muntlig framställning. Resultatet av vårt arbete kan bero på att eleverna i 
försöksgruppen redan befann sig i en trygg och positiv miljö. Därmed behövde vi inte lägga 
ner arbete på att skapa ett sådant klimat, utan vi kunde enbart koncentrera oss på 
exponeringsövningarna.  
 
Eleverna i försöksgruppen har blivit mer positiva till att stå framför klassen och redovisa eller 
tala högt (figur 1). Resultatet är glädjande eftersom frågan är direkt kopplad till syftet med 
undersökningen. Det positiva resultatet i försöksgruppen tror vi beror på de lekar och 
rörelseövningar som vi har genomfört tillsammans med eleverna. Strömqvist (1998) menar att 
om eleverna får öva kontinuerligt och framställningen blir till en vana kommer en naturlig 
trygghet att växa fram vid exponeringstillfället.  
 
Det har skett en generell försämring av resultatet för kontrollgruppen på flera av 
enkätfrågorna. Vi har under vår praktik inte haft någon kontakt med den elevgruppen, vilket 
gör att vi bara kan gissa oss till orsakerna till försämringen. Resultatet borde egentligen vara 
oförändrat eftersom eleverna inte fått någon aktiv talträning. Orsakerna till det negativa 
enkätresultatet kan vara att barnen kanske har varit med om negativa exponeringssituationer 
eller så kan humör och engagemang ha varit bristande hos eleverna vid enkättillfälle 2. Skiöld 
menar i Strömquist (1992) att om man misslyckas vid en exponeringssituation är minnet av 
det så starkt, att man vid nästa tillfälle väljer att förbli tyst, istället för att riskera ytterligare ett 
misslyckande. Något som kan ligga till grund för svaren vid det andra enkättillfället. 
Fortsättningsvis kommer vi inte att ge några utförligare kommentarer kring resultatet för 
kontrollgruppen i diskussionen, eftersom vi bara kan spekulera i orsakerna kring den 
generella försämringen. 
 
Elevernas syn på att svara på frågor högt i klassen har förbättrats något i försöksgruppen 
(figur 3). Vi tror att vårt arbete även har avdramatiserat denna situation i klassrummet. Enligt 
våra loggböcker upplever vi att eleverna blev mer avslappnade och vågade ta för sig på ett 
bättre sätt under vår praktiktid.  
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Eftersom enkäten varit konfidentiell vet vi att den elev som kände sig osäker vid första 
tillfället är samma elev som nu tycker att det känns hemskt att svara på frågor högt i klassen. 
Efter våra iakttagelser upplever vi att det inte har skett några negativa förändringar hos eleven 
under praktiktiden. Vi har observerat att personen har dåligt självförtroende i situationer där 
denne inte har full kontroll på händelserna. Vi tror att personen inte varit riktigt ärlig mot sig 
själv vid det första enkättillfället, vilket då gav ett något mer positivt svar på frågan.  
 
Vi har inte arbetat med att träna eleverna på att läsa högt i klassen. Tanken var att se om 
eleverna kände en ökad trygghet även inom detta område efter vårt arbete på skolan. Det är 
därför svårt att ge någon förklaring till förändringarna mellan enkätundersökningarna. Vi vet 
dock att det är samma elev som i föregående fråga som har angett ett mer negativt svar vid det 
andra enkättillfället.  
 
Resultatet vid deltagandet i diskussioner har inte förändrats nämnvärt under vår tid på skolan 
(enkätfråga 5). I försöksgruppen var deltagandet relativt högt redan vid det första 
enkättillfället. Vi tror att det beror på att klassen är trygg och att ett tillåtande samtalsklimat 
råder. Eleverna är duktiga på att visa hänsyn och låter kamraterna hävda sin åsikt utan 
nedlåtande kommentarer. Enligt Stensaasen (2000) är det viktigt att man blir positivt bemött 
och accepterad för att självuppfattningen och självförtroendet skall stärkas hos individen. 
 
Syftet med enkätfråga 6 var att få reda på orsakerna till att man tycker att det är obehagligt 
eller hemskt att tala högt inför klassen. Vi påtalade att frågan inte behövde besvaras om man 
inte angett obehagligt eller hemskt i någon av enkätfrågorna 1-5. Det var dock fler som 
svarade att det kändes obehagligt när alla tittade eller att man inte hade någonting att berätta, 
trots att de tidigare inte angett svarsalternativen obehagligt eller hemskt. Vi tolkar detta som 
att frågan inte var tillräckligt tydligt utformad. I texten skulle det ha framgått att frågan inte 
behövde besvaras om man inte tyckte att det kändes obehagligt eller hemskt på någon av 
frågorna 1-5. 
 
Det är en stor skillnad i svaren mellan försöksgruppen och kontrollgruppen i frågan om de vill 
träna mer i att tala inför klassen (enkätfråga 7). En stor majoritet i försöksgruppen önskar mer 
träning medan eleverna i kontrollgruppen nästan uteslutande inte vill ha mer talträning. Redan 
vid enkättillfälle 1 upplevde vi en nyfikenhet och ett positivt klassrumsklimat hos 
försöksgruppen. Eleverna var intresserade av att prova nya utmaningar. Vi upplever att stora 
delar av försöksgruppen kände sig relativt trygga i exponeringssituationer redan när vi kom 
till klassen, något som kan förklara resultatet vid enkättillfälle 1. Eleverna har uppskattat 
övningarna och lekarna under praktiktiden, vilket lett till ett fortsatt intresse för talträning 
inför klassen hos eleverna. Resultatet i kontrollgruppen kan bero på att eleverna inte upplever 
en trygghet vid exponeringssituationer, trots att de trivs bra tillsammans med sina kamrater i 
klassen.  
 
Margaret Lowenfeld (Hägglund, 1989) anser bland annat att leken ger barnen avkoppling och 
nöje. I utvärderingarna efter övningarna har vi försökt att medvetandegöra eleverna om den 
faktiska exponeringssituationen i leken. Detta har vi gjort för att visa syftet med leken och för 
att avdramatisera exponeringen inför grupp. Om vi inte utvärderat övningarna är risken stor 
att barnen bara sett dem som avkoppling och nöje. 
 
Integrationen mellan ämnena idrott och svenska var en lyckad kombination, eftersom 
talexponeringen i övningarna sker på ett lekfullt sätt. Sandborgh-Holmdahl (1993) menar att 
man genom lek och rörelse kan skapa en trygg miljö vilket gör att rädslan för exponering 
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inför grupp minskar. En tanke från oss när vi valde ut övningarna till undersökningen var att 
de skulle kännas roliga och engagerande för att få en positiv effekt. Nordlund m.fl. (1997) 
hävdar att alla sinnen stimuleras genom leken, samt att förutsättningarna för en god 
språkutveckling ökar. I leken får man erfarenheter vilket leder till nya kunskaper och 
färdigheter. Vi anser att valet av övningar varit lyckat, många elever har upplevt dem som 
roliga och annorlunda. Efter våra iakttagelser har vi dock kunnat se att inte alla övningar 
engagerat samtliga elever, men att alla har hittat övningar som varit bra. Vi upplever att 
barnen har fått ett ökat självförtroende att tala inför grupp under vår tid på skolan, vilket var 
syftet med arbetet. Om det är en bestående känsla hos eleverna kan bara framtiden utvisa. Vi 
hoppas dock att vi gett dem en bra grund att stå på i det fortsatta livet.  
 
Vi tycker att man i skolan borde satsa mer resurser på talträning inför grupp. Ett kontinuerligt 
arbete under hela grundskolan skulle leda till en minskad rädsla vid olika talsituationer i livet, 
då förmågan att kunna uttrycka sina tankar och idéer värderas väldigt högt i dagens samhälle.     
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att göra en mer omfattande undersökning inom området, med en större 
undersökningsgrupp under en längre tidsperiod. Detta för att få ett säkrare och ett mer 
generellt gällande resultat.  
 
En undersökning beträffande skillnader och likheter mellan pojkars och flickors upplevelser 
av exponeringssituationer i skolan vore även det intressant fortsatt forskning.     
 
 
 
 



 20   

Referenser 
 
Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-35961-6 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN 91-44-01395-7  
 
Brenner, S-O. Heimdahl, J. Hjelmquist, E. Johansson, J-E. Lennar, Å. Nordin, G. (1974). 

Barnobservationer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN 91-20-04161-6   
 
Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-36612-4 
 
Grindberg, T. Langlo Jagtøien, G. (2000). Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN 91-44-01585-2 
 
Hwang, P. Nilsson, B. (1995). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  

ISBN 91-27-05547-7 
 
Hägglund, K. (1989). Lekteorier. Solna: Esselte Studium. ISBN 91-24-35767-7 
 
Imsen, G. (2000). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00973-9 
 
Nordlund, A. Rolander, I. Larsson, L. (1997) Lek Idrott Hälsa. Del 1. Stockholm: Liber. 

ISBN 91-47-04828-x 
 
Nordlund, A. Rolander, I. Larsson, L. (1989) Lek Idrott Hälsa. Del 2. Stockholm: Liber. 

ISBN 91-47-04888-3 
 
Patel, R. Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN 91-44-30952-X 
 
Sandborgh-Holmdahl, G. Stening, B. (1993) Inlärning genom rörelse. Stockholm:  

Liber Utbildning. ISBN 91-634-0194-0 
 
Skiöld, B-A. Skiöld Widlund, G. Stening, B. (1988). Tal och rörelse. Solna: Esselte Studium. 

ISBN 24-35139-3 
 
Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes.  

ISBN 91-38-31729-X 
 
Stensaasen, S. (2000). Grupprocesser. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-07703-9 
 
Strömquist, S. (1998). Talarskolan. Malmö: Gleerup. ISBN 91-40-63046-3 
 
Strömquist, S. (Red.). (1992). Tal och samtal. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-34721-9 
 
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

 förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, anpassad till att också omfatta 
förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. ISBN 91-38-
31413-4 



 21   

 
Wahlström, G. (1993). Gruppen som grogrund. Stockholm: Liber Utbildning.  

ISBN 91-47-004812-3 
 
Östman, A-M. Feldtman, K. (1991). Det lekfulla arbetssättet. Stockholm: RPH-Sär.  

ISBN 91-7838-186-X 
 
Nationalencyklopedin. (2002). 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0356385&i_word=tal%e4ngslan&i_searc
h_mode=simple&i_history=0  Hämtat: 2002-04-28 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0356385&i_word=tal%e4ngslan&i_search_mode=simple&i_history=0
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0356385&i_word=tal%e4ngslan&i_search_mode=simple&i_history=0


Tillfälle 1 & 14  Bilaga 1 

Enkät 
 
Kön:      Pojke               Flicka 
 
1. Hur trivs du tillsammans med dina kamrater i klassen? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Dåligt 
  Mycket dåligt 
 

2. Hur tycker du att det känns att stå framför klassen och redovisa eller tala högt? 
  Jag tycker att det känns jätteroligt      
  Jag tycker att det känns spännande/pirrigt 
  Jag tycker att det känns okej 
  Jag känner mig osäker 
  Jag tycker att det känns obehagligt 
  Jag tycker att det känns hemskt 

 
3. Hur tycker du det känns att svara på frågor högt i klassen? 

  Jag tycker att det känns jätteroligt      
  Jag tycker att det känns spännande/pirrigt 
  Jag tycker att det känns okej 
  Jag känner mig osäker 
  Jag tycker att det känns obehagligt 
  Jag tycker att det känns hemskt 

 
4. Hur tycker du det känns att läsa högt i klassen? 

  Jag tycker att det känns jätteroligt      
  Jag tycker att det känns spännande/pirrigt 
  Jag tycker att det känns okej 
  Jag känner mig osäker 
  Jag tycker att det känns obehagligt 
  Jag tycker att det känns hemskt 
 

5. Hur aktivt deltar du när ni diskuterar någonting i klassen?  
  Jag pratar oftast när klassen diskuterar 
  Jag pratar ibland när klassen diskuterar 
  Jag pratar sällan när klassen diskuterar 
  Jag pratar aldrig när klassen diskuterar 

 
6. Om du tycker att det är obehagligt eller hemskt att tala högt inför klassen, vad tror du att 

det beror på? 
  Jag har ingenting att berätta 
  Det är inte viktigt, det jag har att berätta  
  Det är så obehagligt när alla tittar 
  Annan orsak 
 

7. Skulle du vilja att ni fick träna er mera i att tala inför klassen? 
 Nej       Ja



  Bilaga 2 

Hej!                                                                         2002-09-19 
 
Vi är tre lärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som kommer att göra vår slutpraktik i 
Era barns klass. Praktiken startar torsdag den 3 oktober och pågår fram till den 20 november. 
Vi är inne på slutspurten av vår 3,5 år långa utbildning till grundskollärare i svenska och 
samhällsorienterade ämnen i år 1-7.   
 
Våra namn är: Chanette Nilimaa, från Kiruna, Hans Nilsson, från Överkalix och Greger 
Wälivaara, från Rosvik. I samband med vistelsen på skolan kommer vi att arbeta med vårt 
examensarbete. Målet med arbetet är att se om vi kan öka barns självförtroende att tala inför 
grupp, genom en integration mellan ämnena idrott och svenska. Arbetet bygger mycket på 
olika lekar och samarbetsövningar i klassrummet, idrottshallen och utomhus. För att se om 
någon förändring har skett under våran tid på skolan kommer vi att använda oss av enkäter. 
Dessa kommer att vara konfidentiella, vilket innebär att enkäterna är numrerade och det är 
endast vi som kommer att ha tillgång till den motsvarande namnlistan. 
 
Vi ser fram emot vår tid i klassen och hoppas på sju roliga veckor tillsammans med Era barn! 
 
 
Vänliga hälsningar 
  
Chanette Nilimaa Hans Nilsson Greger Wälivaara 
 
 
 
Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss: 
 
Chanette Nilimaa  
Hans Nilsson   
Greger Wälivaara  



  Bilaga 3:1 

Tillfälle 2 
 
UTFRÅGAD  
 
Syfte:  
 Att känna samhörighet 
 Att lära känna varandra bättre 
 Att dela med sig av personliga tankar, frågor och värderingar 
 Att exponera sig inför andra 

 
Genomförande: Alla satt i en stor ring i klassrummet. Vi förklarade att vi kommer att låta en 
person sitta i mitten av ringen för att bli utfrågad. Barnen fick fråga om vad som helst, men 
den som satt i mitten hade rätt att avstå från att svara på de frågor som han/hon inte behagade 
svara på. Vi begränsade antalet frågor till 10 stycken per utfrågad. En av oss började med att 
sitta i mitten för att visa barnen hur det gick till. 
 
Kommentar: Eleverna tyckte att övningen var rolig, men det var ofta samma frågor som 
återkom. Flickorna var drivande i övningen och var de som hittade på nya och lite annorlunda 
frågor. Några av pojkarna var stöddiga när de satt i den stora ringen, men gav ett osäkert 
intryck då de blev utfrågade. Vi upplever att vi uppnådde syftet med övningen.  
 



  Bilaga 3:2 

Tillfälle 3 
 
SOLEN SKINER PÅ DEN SOM… 
 
Syfte: 
 Att stärka självkänslan i gruppen 
 Att exponeras inför andra 

  
Genomförande: En person stod i mitten av rummet, övriga deltagare satt på stolar i en cirkel. 
Det fanns en stol mindre än det fanns deltagare. Personen i mitten fick säga: ”Solen skiner på 
den som…” och så någonting som var sant och positivt för han/hon. Alla personer som detta 
stämde in på fick resa sig och försöka hitta en ny stol att sitta på. Samtidigt försökte personen 
som uttalat ”sanningen” att sätta sig på en ledig stol. Det var inte tillåtet att sätta sig på samma 
stol som man just rest sig ifrån. Övningen upprepades flera gånger så att alla fick chansen att 
vara i mitten av ringen. 
 
”Sanningarna” som vi gav som förslag till eleverna att använda sig av var: 
 begrepp som kärlek och värderingar. 
 sådant man tycker om, favoritfilm, favoritbok, favoritmaträtt etc.  
 sådant man ätit till frukost eller till kvällsmat. 

 
Kommentar: Övningen var uppskattad, men de försiktiga eleverna klarade sig från att hamna 
i mitten av ringen. I slutet av leken såg vi dock till att alla deltagarna skulle varit i mitten 
minst en gång. Några av deltagarna var högljudda i ringen, men vid exponeringstillfället blev 
de genast mer försiktiga och tillbakadragna.   
 



  Bilaga 3:3 

Tillfälle 4 
 
MÖT EN SPECIELL PERSON 
 
Syfte: 
 Att lära känna människor i en större grupp 
 Att känna samhörighet 
 Att bejaka andra som unika personer 
 Att exponeras inför andra 

 
Genomförande: Vi lottade fram par, en pojke och en flicka i varje par så långt det var 
möjligt. De fick 10 minuter på sig att intervjua varandra. Därefter samlades alla i klassrummet 
för att i tur och ordning presentera sin kompis för klasskompisarna, de stod parvis längst fram 
i klassrummet. 
  
Kommentar: Alla eleverna genomförde övningen. Några par hade svårt att komma på frågor 
att ställa till varandra under intervjuerna. Dessa gav också ett något osäkrare intryck än de 
andra vid redovisningen.  
 



  Bilaga 3:4 

Tillfälle 5 
 
ATT LEDA EN GRUPP BLINDA 
 
Syfte: 
 Att öva ledarskap 
 Att känna tillit 
 Att exponeras inför andra 

 
Genomförande: Vi lät hela klassen stå på ett led. Alla blundade utom den som stod längst 
fram i ledet. Övriga placerade sina händer på axlarna på personen framför i ledet. Den som 
stod längst fram fick leda resten av klassen runt på en öppen yta. Vi bytte ledare efter en kort 
stund. När man blivit avlöst som ledare fick man gå längst bak i ledet. Alla fick leda gruppen 
en gång.  
 
Vi stegrade övningen genom att dela in klassen i två grupper. Deltagarna fick även nu leda sin 
grupp en gång var, men nu i kuperad skogsterräng. 
 
Kommentar: När underlaget inte var kuperat fungerade övningen bra, men nästan alla ledare 
hade svårt att anpassa hastigheten i ledet. I skogsterräng ställdes det större krav på ledaren, att 
ge tydliga instruktioner om underlaget och att tala högt. Övningen visade sig vara ganska svår 
eftersom de övriga deltagarna i ledet hade svårt att vara tysta.  
 



  Bilaga 3:5 

Tillfälle 6 
 
ATT LEDA EN BLIND 
 
Syfte: 
 Att öva ledarskap 
 Att känna tillit 
 Att exponeras inför andra 

 
Genomförande: Övningen utfördes i ett skogsparti. Eleverna delades in i par, där den ena 
deltagaren fick i uppgift att leda den andra. Ledaren höll sina händer på kamratens axlar. Den 
som blev ledd blundade och fördes till en plats, träd eller sten, för att där känna lite på 
omgivningen. Ledaren förde sedan tillbaka sin kamrat till startpositionen. Där fick han/hon 
gissa vid vilken plats man varit.   
 
Övningen stegrades genom att ledaren bara fick leda kamraten genom talet.  
 
Kommentar: Barnen tyckte att övningen var rolig. Det blev betydligt svårare när deltagarna 
inte fick ha någon kroppskontakt. Ledaren var tvungen att vara väldigt tydlig i beskrivningen 
av underlaget och det var nödvändigt att kamraten lyssnade och anpassade sig efter 
direktiven. Detta fungerade bättre nu än under tillfälle 5. Vi tycker att barnen var duktiga och 
att övningen uppnådde sitt syfte.   
 



  Bilaga 3:6 

Tillfälle 7 
 
FILMAFFISCH 
 
Syfte: 
 Att öva samarbete 
 Att exponeras inför andra 

 
Genomförande: Klassen delades in i grupper med 4-5 elever i varje grupp. Eleverna fick 10 
minuter på sig att komma på en film de ville illustrera. Illustrationerna fick de göra med sig 
själva som statyer. Barnen var tvungna att vara tysta och stilla eftersom det handlade om att 
gestalta en affisch.  
 
Grupperna fick sedan redovisa sina filmaffischer i klassrummet. Kamraterna skulle då försöka 
lista ut vilken film gruppen illustrerade.   
 
Övningen fortsatte med att grupperna fick välja ut olika maträtter att illustrera. 
 
Kommentar: Övningen blev en succé bland barnen. Den krävde mycket samarbete. Bland 
några grupper var det svårt att enas om vad man skulle gestalta, men resultatet blev mycket 
lyckat. Barnen upplevde inte exponeringen inför klassen som något problem.  
 



  Bilaga 3:7 

Tillfälle 8  
 
FÖLJA JOHN MED MUSIK 
 
Syfte: 
 Att öva ledarskap 
 Att exponeras inför andra 
 Att träna självförtroende 

 
Genomförande: Barnen delades in i grupper med tre personer i varje grupp. En i gruppen 
fick börja med att vara John, övriga härmade rörelserna som han/hon utförde. Vi spelade 
musik och stoppade musiken vid byte av John.   
 
Kommentar: Övningen fungerade bra. Några ledare hade svårt att komma på rörelser, men 
alla utförde och provade på uppgiften att vara John. En av de mest försiktiga eleverna i 
klassen utförde övningen med glädje och verkade inte det minsta bekymrad över 
exponeringen. 
 
 
 
AKTA SVANSEN MED LÖSEN 
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra  
 Att öva ledarskap 

 
Genomförande: Alla elever fick ett lekband var att fästa löst i byxlinningen på ryggen. På 
signal jagade alla varandras band. Den som lyckades stjäla ett band från någon fick bestämma 
vad denne skulle göra för att få tillbaka sitt band. Högst 10 repetitioner av varje rörelse. 
”Tjuven” var också tvungen att utföra övningen.  
 
Kommentar: Barnen hade väldigt roligt, men tyckte att det var svårt att komma på rörelser. I 
denna övning var inte de mest försiktiga eleverna så angelägna om att ta kompisarnas svansar.   
 
 
 
SPORTJOURNALISTEN 
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra 
 Att använda fantasin 
 Att träna sig i att tala i en lekfull situation 

 
Genomförande: Övningen utfördes parvis. Den ena deltagaren i paret låtsades utöva någon 
sport (på stället) och den andra försökte göra ett utförligt direktreferat. Allt detta skulle göras 
med inlevelse och engagemang. 
 
Kommentar: Vi upplever att barnen trivdes med att leka sportkommentator. En av deltagarna 
var dock sparsam med rörelser vilket medförde att kompisen fick svårt att göra ett utförligt 
referat. Övriga utförde Sportjournalisten med inlevelse och engagemang.  



  Bilaga 3:8 

Tillfälle 9 
 
HÄRMA LJUD 
 
Syfte: 
 Att lyssna på andra  
 Att exponeras inför andra 

 
Genomförande: Deltagarna tilldelades olika djur som de skulle illustrera med ljud. Målet var 
att hitta alla kompisar av samma djurart. Barnen fick sprida ut sig inom ett bestämt område. 
Vi delade ut lappar där det stod: häst, hund, gris, ko eller katt, 3-4 stycken av varje djurart. 
När alla hade fått veta vilket djur de skulle härma fick de blunda. På signal började alla att 
låta som sitt djur. Genom att lyssna runt skulle man nu hitta sina djurkompisar. 
 
Kommentar: Vi upplever att många av eleverna tyckte att övningen var rolig, men två av 
deltagarna var väldigt försiktiga och tysta. Barnen menade att det var svårt att härma ljudet av 
en häst, något som även vi konstaterade under lekens gång. Barnen erkände att det var svårt 
att undvika att tjuvkicka. 
 



  Bilaga 3:9 

Tillfälle 10 
 
AKTA SVANSEN MED LÖSEN 
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra  
 Att öva ledarskap 

 
Genomförande: Alla elever fick ett lekband var att fästa löst i byxlinningen på ryggen. På 
signal jagade alla varandras band. Den som lyckades stjäla ett band från någon fick bestämma 
vad denne skulle göra för att få tillbaka sitt band. Högst 10 repetitioner av varje rörelse. 
”Tjuven” var också tvungen att utföra övningen. 
 
Kommentar: Barnen upplevde att det var lättare att komma på rörelser nu, än vid det första 
tillfället. Nu tog även de mest försiktiga eleverna för sig på ett annat sätt, tog svansar och var 
mer aktiva i övningen. 
 
 
 
SPORTJOURNALISTEN 
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra 
 Att använda fantasin 
 Att träna sig i att tala i en lekfull situation 

 
Genomförande: Övningen utfördes parvis. Den ena deltagaren i paret låtsades utöva någon 
sport (på stället) och den andra försökte göra ett utförligt direktreferat. Allt detta skulle göras 
med inlevelse och engagemang. 
 
Kommentar: Denna övning fungerade bättre den första gången. Eleverna tyckte att det var 
svårt att komma på några nya rörelser, vilket resulterade i att de utförde liknande sporter som 
vid det första tillfället. Något som bidrog till ett minskat engagemang och inlevelse.  
 



  Bilaga 3:10 

Tillfälle 11 
 
GUMMAN/GUBBEN I SKAFFERIET 
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra. 

 
Genomförande: En elev var gumma/gubbe och fick ställa sig mitt i salen. De övriga 
samlades vid ena kortsidan, de ropade: 
– God dag Gumman/Gubben, vad har du i skafferiet? 
- Tre apelsiner, svarade då gumman/gubben exempelvis. 
Alla barnen hoppade då jämfota tre gånger samtidigt som de räknade högt till tre. När barnen 
frågat några gånger svarade gumman/gubben: 
- Tomt! 
Det gällde då för alla att rädda sig över till den andra sidan av salen. Gumman/gubben jagade 
sina kamrater och kullade en av dem, som då fick stå i mitten nästa gång.  
 
När alla hade fått prova på att vara gumman/gubben avslutade vi leken. 
 
Kommentar: Leken uppnådde sitt syfte. Eleverna var aktiva och tyckte att det var roligt. 
Några av de mer försiktiga eleverna höll sig långt ifrån gumman/gubben för att undvika risken 
att bli ny ledare. Vi begränsade dock antalet gånger man fick vara gumman/gubben till två 
omgångar för att alla skulle få chansen att leda. 
 



  Bilaga 3:11 

Tillfälle 12 
 
FILMSEKVENSER  
 
Syfte: 
 Att exponeras inför andra 
 Att öva sig i att samarbeta 

 
Genomförande: Klassen delades in i grupper om 4-5 stycken elever i varje grupp. I 
grupperna fick barnen 10 minuter på sig att komma överens om en filmsekvens de ville 
illustrera. Illustrationerna utfördes med rörelser men utan ljud. Grupperna visade sedan i tur 
och ordning upp sin filmsekvens inför de övriga klasskamraterna. Klasskamraterna skulle då 
gissa vilken film som illustrerades av gruppen.   
 
Kommentar: Eleverna var lika exalterade som när de fick gestalta filmaffischer. Ingen av 
eleverna upplevde det som nervöst att redovisa sekvensen inför klassen. I några av grupperna 
var det svårt att komma överens om vilken film som skulle illustreras, men med lite medling 
från oss så enades man och lyckades framföra bra resultat.  
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Tillfälle 13 
 
STÅ FÖR DIN ÅSIKT 
 
Syfte: 
 Att öva sig i att ha en egen åsikt och att stå för den 
 Att uppleva att det finns olika uppfattningar inom gruppen i de flesta frågorna 
 Att befrämja kritiskt tänkande 
 Att stärka självförtroendet 

 
Genomförande: Vi satt ut en färgad tejpremsa på golvet diagonalt över klassrummet. I ena 
änden skrev vi: Håller med helt, och i den andra: Håller inte alls med.  
 
Vi kastade ut ett antal påståenden, ett i taget. Eleverna skulle då ställa sig på linjen där de 
tyckte att de hörde hemma. Vi poängterade att man skulle ställa sig där man själv upplevde att 
man hörde hemma inte kompisen. Barnen fick välja att ställa sig längst ut på någondera sida 
eller utefter linjen. Påståendena presenterades ganska snabbt, för att eleverna inte skulle hinna 
fundera så mycket var klasskompisarna ställde sig.  
 
Vi påstod: 
 Jag tycker gott att man kan prata med främlingar som man möter på gatan.  
 Man kan cykla på trottoaren. 
 Man ska alltid lyda vuxna.  
 Man behöver inte alltid lyda alla trafikregler. 
 Man ska alltid göra som kompisarna säger. 
 Man ska inte ge pengar till fattiga länder. De kan gott klara sig själva.  
 Alla barn kan lika mycket.  
 Vuxna har alltid rätt. 
 Flickor är duktigare är pojkar i matte. 
 Barn är det dyrbaraste som finns. 
 Det är OK att slå ner någon som man retar sig på. 
 Den som är starkast bör få bestämma. 
 I en demokrati får alla göra som de vill. 
 Allt kan köpas för pengar. 
 Invandrare har det svårt i Sverige.  
 Den svenska skolan är bland de bästa i världen.  
 Pojkar är snabbare än flickor. 
 Läkare borde ha mer betalt. 
 Lärare tror att de vet allt.  

 
Kommentar: Eleverna tyckte att det var en bra övning, men erkände att det ibland var svårt 
att undvika att titta på kompisarna. Vi upplever att de flesta var ärliga mot sig själva, men en 
osäker elev visade väldigt tydligt att den följde kompisarnas ställningstaganden. Ibland fick 
eleverna motivera sitt val av plats utefter linjen, många tyckte att detta var positivt och roligt.  
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