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Förord 
 
Vi vill tacka vår praktikskola för att vi fick komma och bedriva vårt utvecklingsarbete hos 
dem. Vi vill även tacka läraren vars klass vi fick genomföra övningarna i, och inte att 
förglömma eleverna som ställde upp och hjälpte oss efter bästa förmåga. Vår handledare för 
vårt examensarbete förtjänar även hon ett stort tack för all den vägledning och hjälp som hon 
gett oss under skrivprocessen. Vi vill även tacka Sven Andersson för att han hjälpte oss med 
innehållsförteckningen och dispositionen av vårt arbete. 
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Susanne Eltoft  Emma Sandström Jessica Öhman 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att göra en kvalitativ studie för att se om elevernas 
motivation till att tala, kunde öka genom övningar som var inriktade på att stärka elevernas 
självförtroende. Vi gjorde undersökningen i en klass där vi i samråd med handledaren valde ut 
sex elever att koncentrera oss på för att underlätta vårt arbete. Dessa sex elever intervjuades 
två gånger, i början och i slutet av vår undersökning. Eleverna jobbade under fem veckor med 
grupp- och personstärkande övningar och parallellt med dessa fick de även göra en talövning 
per vecka. Under hela vårt utvecklingsarbete observerade vi eleverna, och de fick även föra 
loggbok efter varje övningstillfälle. Vi kunde urskilja en förbättring hos eleverna gällande 
självförtroende och prestation. Eleverna verkade mindre nervösa och kom mer förberedda när 
de skulle hålla tal mot slutet av vår undersökning jämfört med i början. Vi tror dock efter att 
ha läst elevernas loggböcker och intervjuat dem att deras förbättring mer berodde på att de 
kände sig tryggare i gruppen än att de var mer motiverade. 
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1 Bakgrund 
 
Under rubriken bakgrund presenteras tidigare forskning som är relaterad till vårt syfte. 
Bakgrunden inleds med en inledning och följs sedan av förankring i styrdokument. 
Förankring i styrdokument följs av rubriker där vi tar upp begrepp som självförtroende och 
motivation. 
 
1.1 Inledning 
 
Vi valde att titta närmare på begreppet motivation. Motivation är ett vitt begrepp, därför valde 
vi att rikta in oss på sambandet mellan motivation och självförtroende. Vi gjorde vår 
undersökning i USA och fick därmed anpassa oss vad gäller ämnet. Det första som vi tänkte 
på när vi hade fått klart att vi skulle åka till USA var begreppet ”störst, bäst och vackrast”, 
vilket var en fördom som vi hade om amerikanare. Vi hade fått intrycket av att elever i 
amerikanska skolor ”tar för sig” och är orädda att tala inför klassen. Enligt Strömquist (1998) 
visas en helt annan sida av elevernas känslor inför att hålla tal i en amerikansk undersökning. 
 

Diskussioner kring konsten att tala offentligt brukar ofelbart leda till att någon 
refererar till den amerikanska undersökning som visade att många är räddare för att 
ställa sig upp och tala offentligt än för döden ( Strömquist 1998, s 94). 
 

I USA har de ett ämne som kallas för speech, det förekommer både på grundskole- och 
högskolenivå. I ämnet undervisas eleverna i hur de ska tala inför andra och talövningarna kan 
vara antingen informerande eller argumenterande, påpekar Johannesson (2002). Vidare menar 
han att i ett informerande tal använder sig talaren av fakta, där denne redovisar sådant som är 
nytt för åhörarna. I de argumenterande talen argumenterar talaren för eller emot någonting 
(ibid). I USA, tror vi, att de ställer helt andra krav på att tala offentligt än vad vi gör i Sverige. 
Eftersom att vi fått för oss att elever i USA tar för sig mer i klassrummet och är orädda att tala 
inför klassen ville vi undersöka om det verkligen stämde och om det i sådana fall beror på ett 
bra självförtroende. 
 
När vi åkte till USA var vi medvetna om att det kunde uppstå en del problem med tanke på de 
kulturskillnader som finns. Även det faktum att vi inte hade möjlighet att besöka skolan innan 
medförde en del problem. Eftersom att vi bara hade kontakt med skolan och rektorn via e-
mail försvann mycket av informationen någonstans på vägen. Detta medförde att vår 
handledare inte var insatt i vad vårt utvecklingsarbete handlade om och därför hade svårt att 
ge oss utrymme att genomföra det.  
  
Som blivande lärare tycker vi att det är viktigt att våra elever ska känna sig trygga i 
klassrummet och med sina kamrater. Vi vill även att de ska ha ett bra självförtroende, våga 
prata och ta för sig i klassrummet. Det är viktigt att eleverna tror på sig själva och deras egen 
förmåga. Samhället ställer idag allt högre krav på att vi ska kunna tala inför större grupper och 
våga stå för vad vi tycker. Vi tror att många gånger beror oviljan, till att lära, på att eleverna 
inte känner sig trygga med varandra, speciellt när det gäller att tala eller diskutera inför/med 
en större grupp. Jansson (1997) nämner att cirka 80 % av alla barn börjar skolan med ett gott 
självförtroende, medan endast 5 % går ut den med gott självförtroende. Vi tyckte att dessa 
siffror var skrämmande och som blivande lärare vill vi givetvis se att fler elever går ut skolan 
med ett gott självförtroende.  
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1.2 Förankring i styrdokument 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 
det är skolans uppdrag att skapa en god miljö för utveckling och lärande: 

 
Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lusta att lära… Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter (s.9). 
 

Skolan ska även sträva efter att: 
 

• varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära (s.11). 
• varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga (s.11). 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift (s.12). 
 

1.3 Vad är självförtroende? 
 
I Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok (1999) återfanns följande definition av begreppet 
självförtroende: stark tilltro till den egna förmågan (Ibid, s.994). I Stora synonymordboken 
(Strömberg 2002) fanns följande förslag som angränsade till självförtroende. Dessa var: 
självtillit, självkänsla, självsäkerhet och säkerhet (Ibid, s.774). För att det ska bli lättare att 
läsa och för vår egen skull valde vi att använda ordet självförtroende. 
 
Enligt Jensen (1996) är självförtroende i grunden en attityd som en person har till sig själv, 
han skriver även att attityder är en viktig del av inlärningsprocessen. Även Brown (2000) 
skriver om attityder i samband med självförtroende, han menar att självförtroende är en 
personlig bedömning av värdighet som uttrycks i attityder som individerna har gentemot dem 
själva. Det är en personlig erfarenhet som individerna avslöjar till andra genom verbala 
redogörelser och andra öppna uttrycksbeteenden. Brown menar att en av de mest 
genomgripande aspekterna i det mänskliga beteendet är självförtroende. Ingen intellektuell 
eller effektiv aktivitet kan utföras resultatrikt utan någon grad av självförtroende och en tro på 
sin egen förmåga. Liksom Jensen och Brown anser Dimbleby och Burton (1997) att 
självförtroendet är en aspekt av självbilden. Självbilden definierar hur vi värderar, uppskattar 
och tycker om oss själva. Självförtroendet beror även på självbilden, i vilken utsträckning 
människan accepterar sig själv som den är. Självförtroendet dyker inte bara upp eller bara 
försvinner, det förekommer i olika grader, menar Dimbleby och Burton. Det är svårt att mäta 
de olika nivåerna av självförtroende trots att forskare är överens om dess existens.  
 
1.4 Hur stärks elevers självförtroende? 
 
För att en elev ska kunna utveckla ett bra självförtroende är det viktigt att denne upplever 
kompetens att genomföra uppgiften, menar Hwang och Nilsson (1995). Elevens 
självförtroende kan stärkas med stöd och uppmuntran från läraren och omgivningen. Det är 
även viktigt att läraren anpassar arbetssättet i klassrummet så att elevernas prestationsförmåga 
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främjas. Eleverna måste känna sig bekväma och trygga i sig själva för att kunna känna sig 
trygga i klassrummet. Uppgifternas utformningar är viktiga för elevernas tro på sig själva. 
Uppgifterna bör vara meningsfulla och lagom svåra. Med det menas att uppgiften ska vara en 
utmaning utan att ”knäcka” eleven.  
 
Hwang och Nilsson (1995) och Dimbleby och Burton (1997) anser att kamratgruppen är 
viktigt för den enskilde elevens självförtroende i skolsituationen. Vidare anser de att om barn 
blir bekräftade när de är vänliga kommer de att fortsätta att vara vänliga och det stärker deras 
självförtroende. Franken (2002) påpekar även vikten av ett positivt inlärningsklimat. För att 
elevernas självförtroende skall kunna utvecklas är det en förutsättning att miljön i 
klassrummet är god.  
 
Jensen (1996) menar att det inte bara finns ett sätt för hur man stärker människors 
självförtroende. Självförtroende är något som uppstår när människan fattar egna beslut, som 
ingen annan kan fatta åt henne. Jensen poängterar också att det viktigaste för ett gott 
självförtroende är det budskap individen ger sig själv, inte hur mycket beröm vi får av andra. 
För att nå ett bättre självförtroende talar Jensen om de sju stegen: 
 

• Låt eleverna känna att allt har en mening. Det är viktigt att låta eleverna känna att de 
vet varför de gör uppgiften, och till vilken nytta. 

 
• Ge dem en känsla av att ha inflytande och personlig makt. Eleverna bör även känna 

att de får vara med och bestämma, och att deras åsikter betyder något.  
 

• Det är viktigt att eleverna får känna sig trygga i skolmiljön för att deras personliga 
utveckling skall främjas. 

 
• En demokratisk atmosfär är bra för att eleverna ska få känna sig lika värda. 

  
• Genom att bygga upp en känsla av gemenskap och samhörighet känner eleverna sig 

trygga och mer bekväma i sig själv och med andra i klassrummet. 
 

• Läraren ska få eleverna att känna sig unika och bekräfta deras identitet för att de ska 
känna att de duger som de är. 

 
• Som lärare bör du även bygga upp en känsla av kompetens hos eleverna. Ge dem 

beröm och få dem att känna sig bra. Det är viktigt att beröm ges på rätt sätt till elever 
för att det ska stärka deras självförtroende ( Jensen 1996, s.369-372). 

 
I likhet med Jensen anser Jansson (1997) att lärarens roll är mycket viktig för elevernas 
självförtroende. Han hävdar att nyckeln till framgång finns inom varje enskild människa och 
att det är lärarens uppgift att hjälpa varje elev till att finna sina inre egenarter.  
 

Med rätt pedagogik och beteende från omgivningen kan den ”krympta” människan 
växa och blomma ut. Det krävs bara att förutsättningarna skapas och att ”växandet” 
stimuleras. Alla människor behöver bekräftas, känna sig behövda och omtyckta. Att 
i små portioner få öva sig att bli sedd är ett mycket viktigt förstadium till att 
framföra sina åsikter och tankar ( Jansson 1997, s. 59). 
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1.5 Elevers behov av självförtroende 
 
Enligt Franken (2002) måste man ha ett bra självförtroende för att utveckla sin förmåga inom 
olika områden. Om en människa inte har ett bra självförtroende så har denne svårt att 
utvecklas eftersom hon inte tror på sin egen potential. Franken påpekar även att det är lättare 
att känna stolthet över någonting man gjort och ta till sig kritik om man har ett bra 
självförtroende. För ett bra självförtroende är det även viktigt att man kan acceptera sina 
misstag och brister. Franken anser att killar ofta har ett bättre självförtroende än tjejer. Han 
skriver att orsaken till detta inte är känd, men att det är tydligt att de får sitt självförtroende på 
olika sätt. Killar får självförtroende genom att agera och tjejer genom grupptillhörighet och 
det sociala nätverket. Dimbleby och Burton (1997) anser att”Sökandet efter lyckan är i hög 
grad det samma som sökande efter självkänsla” (Dimbleby och Burton 1997,  s.28).  

 
1.6 Kommunikation och självförtroende 
 
Under denna rubrik kopplas begreppen kommunikation och självförtroende ihop. Rubriken 
inleds med en precisering av begreppet tala eftersom det tidigare presenterats preciseringar av 
begreppen motivation och självförtroende. 
 
1.6.1 Precisering av begreppet tala 
 
I Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok (1999) så hittar man följande definition av att tala: 
uttrycka något språkligt med hjälp av talorganen. En annan definition är: kunna uttrycka sig 
muntligt på visst språk (Ibid, s.1124). I vårt syfte har dock begreppet tala en annan betydelse, 
vad vi menar med att tala är att tala inför större och mindre grupper och att våga stå för sina 
åsikter i klassrummet. 
 
Strömquist (1998) menar att självförtroende är grunden för all kommunikation. En människas 
språkutveckling börjar i hemmet och fortsätter i skolan. Språkutvecklingen främjas genom 
stöd och uppmuntran. För den tidiga språkutvecklingen har föräldrarna det stora ansvaret. När 
barnen blir äldre faller en allt större lott på skolan, eftersom vissa delar av den kommunikativa 
utvecklingen sker förhållandevis sent. Vägen från att tala med en person till att tala med 
många kan upplevas som långt ifrån problemfri. Det finns många som har svårt med att prata 
inför större grupper. En del känner ångest när de ska tala inför andra och enligt Strömquist är 
det vanligare förekommande hos flickor än pojkar. Skolan får större krav på sig att ge både 
flickor och pojkar möjligheter att utveckla sin förmåga att samtala och tala. För att 
språkutvecklingen skall främjas i klassrummet bör nyckelordet vara trygghet. Läraren har en 
viktig uppgift i att ge eleverna trygghet och säkerhet. I samband med att tala bör man tänka på 
att trygghet kan kopplas ihop med vana. Med andra ord, om eleven regelbundet får öva sig i 
att tala kommer det att bli en vana och eleven känner sig trygg i sådana situationer. För att 
känna sig trygg och säker krävs det att eleverna vet vad som förväntas av dem i en situation. 
Läraren talar om för eleven vilka förutsättningar som finns och vilka taltekniker som kan 
användas i olika talsituationer. För att utvecklas inom talet är det bra med ett gott 
självförtroende. Strömquist anser även att eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig verbalt 
samtidigt som de övar sig att läsa och skriva på alla stadier. 
 
Dimbleby och Burton (1997) skriver att graden av det självförtroende som eleven har, 
kommer att vara avgörande för hur eleven kommunicerar. Elevernas självförtroende beror 
även på hur andra elever visar sympati, som mestadels kommer att förmedlas ickeverbalt. 
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Elever anpassar sig efter andra genom att uppföra sig som de tror att andra förväntar sig att de 
ska uppföra sig. 
 
Enligt Adler och Holmgren (2000) så är det vid inlärningssituationerna viktigt att eleven 
känner att nyfikenheten och känslan av att de kan finns där. Känslan av att kunna något är 
även bra för elevens självförtroende och självvärdering. Att känna stolthet uppstår av en 
positiv kombination mellan glädje och intresse, stolthet leder till att eleven vågar ta till sig ny 
kunskap och vågar göra om samma sak igen. Det kan till exempel vara att tala inför klassen.  
 
Elever med ett bra självförtroende talar ofta med en fast röst, utan synbar tvekan och med ett 
stort och flexibelt ordförråd, anser Dimbleby och Burton (1997). Deras kroppsspråk är öppet 
och självsäkert och det kan ge andra elever uppskattning utan att vara nedlåtande. Elever med 
ett bra självförtroende bryr sig ofta om andra och är ofta bra i sociala sammanhang, de visar 
sociala färdigheter som till exempel empati. Vidare menar författarna att elever med svagt 
självförtroende kommunicerar på motsatt sätt. Deras kroppshållning är ofta slapp och visar 
brist på motivation till att kommunicera. De verkar osäkra och ovilliga att ta kommando i en 
social situation. Elever med dåligt självförtroende talar ofta dröjande och med uttryck från 
klasskamrater vars godkännande de vill ha. Uttryck som ofta förekommer hos dessa elever är 
”du vet” och ”liksom”, menar Dimbleby och Burton. 
 
1.7 Vad är motivation? 
 
I Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok (1999) finns följande definition av motivation: ett 
inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende. I skolsammanhang definieras 
motivation på följande sätt: ”lust att studera” (Ibid, s.725). 
 
Stensmo (1997) beskriver ordet motivation så som följer:  

 
Ordet ”motivation” kan härledas ur latinets movere, som betyder att röra sig. 
Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som 
ger hennes beteende energi och riktning. En lärare eller ledare som har till 
arbetsuppgift att sätta andra i rörelse mot bestämda mål kan benämnas motivatör 
(Ibid, s. 97). 
 

Motivation är en konst som hjälper människor att fokusera sina tankar och sin energi på att 
utföra sitt arbete så effektivt som möjligt. I verkliga livet är motivation konsten att skapa 
förutsättningar som tillåter var och en med alla sina fel och brister, att utföra sitt arbete på 
toppen av sin förmåga. Det bästa sättet att motiveras på är att personen får göra någonting 
därför att han/hon tycker om det. Stensmo definierar motivation som en strävan hos 
människan att få leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan kommer av 
människans innersta natur; att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. 
 
1.8 Tre riktningar inom motivation 
 
Brown (2000) menar att det finns tre stora riktningar som alla har sin syn på motivation det 
vill säga hur och vad som motiverar en individ. De tre olika riktningarna är behaviorism, 
kognitivism och konstruktivism. Den behavioristiska synen på motivation kan sammanfattas 
med att man har en förväntan på en belöning. En person som tidigare fått förstärkning och 
belöning strävar genom handling efter att få ytterligare förstärkning och belöning. Enligt 
denna syn så är våra handlingar beroende på eller av yttre förstärkningar. Den kognitiva synen 
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på motivation lägger mer tyngd på den enskilda individen det vill säga att det är individens 
ansvar att bibehålla och känna sin motivation. Graden av motivation kommer att variera 
beroende på erfarenheter och de mål som vill uppnås eller undvikas. Den konstruktiva synen 
på motivation lägger ännu mera tyngd på individens personliga val och det sociala 
sammanhanget. Brown skriver att individer motiveras på olika sätt och agerar utifrån den 
omkringliggande miljön. 
 
1.9 Inre och yttre motivation 
 
När det talas om motivation finns det dels en inre och dels en yttre. Jensen (1996) hävdar att 
den yttre motivationen hämmar den inifrån kommande motivationen. Som sagt så kan 
individer vara både inre och yttre motiverade. Brown (2000) förklarar begreppen på följande 
sätt: med yttre motivering menas att individer förväntar sig en belöning från utsidan. Typiska 
exempel på yttre motivation är priser, pengar och betyg. Med inre motivation menas att 
individen inte förväntar sig en belöning utöver aktiviteten i sig. Den inre motivationen leder 
så småningom till en känsla av kompetens och självbestämmande. 
 
Även Stensmo (1997) beskriver begreppen inre och yttre motivation. Där yttre motivation är 
de mål som finns i den omgivande miljön. Stensmo relaterar till Skinners teori där han har 
tittat på hur belöningar och bestraffningar påverkar motivationen. Den bärande tanken i 
Skinners teori om människors beteende är att en människa kan påverka en annan människa att 
agera med hjälp av den omgivande miljön. Skinner anser att förstärkningar är något som har 
belöningsvärde och som kan vara både positiva och negativa. Belöningar gör så att 
sannolikheten för ett visst beteende ökar och är även en drivkraft till att frekvensen i beteendet 
höjs. 
 
Jensen (1996) menar att motivation handlar om vilja och kan vara en inre lust att lära. Elevens 
inre lust att lära kan bero på att han/hon upplever själva kunskapen som viktig och relevant 
eller att han/hon ser kunskapsinhämtandet som en utveckling. Den inre motivationen kan ofta 
kopplas till ett fördjupat inlärningssätt. Yttre motivation, beskrivs av Jensen, som ett mer 
kortsiktigt mål till exempel att klara en skrivning. En motiverad elev lägger inte bara ner mer 
tid på sina studier, utan studerar även med större uppmärksamhet och intresse. 
 
1.10 Skolans påverkan på elevernas motivation 
 
Jensen (1996) anser att skolan och läraren har en viktig roll i elevernas utveckling. För att 
eleverna skall kunna utvecklas måste de känna motivation till att lära sig nya saker. Det finns 
några olika motivationsfaktorer som kan påverka eleverna. Dessa är attityder och behov som 
eleverna har i förhållande till studierna. De studerande måste känna sig stimulerade av 
undervisningen för att uppmärksamheten och motivationen skall skapas och hållas vid liv. 
Jensen (1996) nämner ytterligare en faktor som är viktig för att känna motivation och det är 
känsla. Han menar att elevernas känslor inför sina studier, sina klasskamrater samt läraren är 
väldigt viktiga. Jensen nämner även att när eleverna får mer kontroll över innehållet och sin 
egen inlärning blir de mer motiverade. Här är ett urval av hans idéer om hur läraren kan locka 
fram elevernas inre motivation: 
 

• Ge eleverna möjligheter till att välja själva och vara med att bestämma 
• Lärarens metoder och ämnen måste stämma överens med elevernas mål och behov 
• Engagera elevernas känslor 
• Försök skapa kamratskap  
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• Väck elevernas nyfikenhet 
• Ge hjärnan stimulans 
• Ge eleverna bekräftelse och feedback 
• Visa hur roligt det är att lära    
• Läraren ska se till att möta varje enskild elevs inlärningsstil 
• Var positiv ( Ibid, s.329-332) 

 
Jensen (1996) påstår att alla elever är motiverade att lära sig, de skulle inte överleva om de 
inte lärde sig saker. Jensen lägger stor vikt vid inlärningsklimatet, som ska vara motiverande 
för eleven. Han tillägger dock att det är svårt för skolan att leva upp till detta ideal. På grund 
av detta menar han att elever ofta blir stämplade som ”lågpresterande” eller ”långsamma”.  

 
Det finns inga omotiverade elever… däremot finns det tillfälliga sinnestämningar 
som minskar motivationen och som skolan, läraren eller eleven själv kan framkalla 
(Ibid, s.326). 
 

Lärarens roll i klassrummet är att vara motiverare för sina elever, med det menas att läraren 
ska bredda elevernas möjligheter till att lära, menar Jensen. Liksom Jensen betonar Hedin & 
Svensson (1997) vikten av ett tryggt inlärningsklimat. Det skapas genom att svårigheter och 
misstag uppfattas som vägar till utveckling istället för misslyckanden, och detta främjar 
motivationen att lära. Genom att eleven själv får påverka valet av undervisningsmål och 
arbetsmetoder ökar även deras motivation. Om studierna utförs på ett sätt där den studerande 
ser att det sker en progression av dess kompetens ökar även där motivationen. Självtilliten 
ökar när eleven ser att denne klarar och förstår saker som de inte tidigare gjort. Är ämnet 
intressant för eleven blir de ofta mer motiverade att studera. Läraren har lättare att väcka 
intresse om hon själv är intresserad av sitt ämne och värdesätter nyttan av det, helt enkelt visar 
entusiasm. 
 
Glasser (1996) anser att motivationsteorin innebär att elever är motiverade att göra en viss 
uppgift på grund av att de har en positiv upplevelse av till exempel inlärning, de har lagrat 
aktiviteten som ett positivt minne. Barn som inte lär sig och inte är motiverade i skolan har 
inte detta positiva minne av inlärning. Enligt Gellerman (1995) är det inte lätt att hitta en 
motiveringsteknik som kan appliceras på alla individer eftersom att människor är olika. Den 
största utmaningen för människor när det gäller motivation är att bevara sin motivation när 
man stöter på motgångar. 
 
Adler och Holmgren (2000) hävdar att drivkraften för motivation är känslorna, och när en 
elev blir medveten om sina känslor kan denne utveckla en förmåga och motivation att lära. 
När eleven känner stolthet över vad hon har gjort så kommer den känslan att leda till att skapa 
motivation för fortsatt lärande och utveckling.  
 
1.11 Kan ett bra självförtroende kopplas ihop med motivation? 
 
Människor blir mer motiverade att utföra uppgifter de känner en lust till, menar Duvner 
(1994). Det är inte bara lusten till att göra uppgifter som styr motivationen utan också tidigare 
erfarenheter och tilltro till den egna förmågan att lösa uppgiften, det vill säga självförtroendet. 
Jansson (1997) påpekar att det inte bara är lusten till att utföra uppgiften som är viktig, eleven 
bör även känna nyttan i det han/hon gör för att känna motivation till uppgiften. 
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Stensmo (1997) relaterar till Maslows teori som binder samman de båda begreppen 
motivation och självförtroende. Maslows behovsteori innehåller fem nivåer som går ut på att 
individen måste uppfylla vissa behov i en nivå innan denne kan nå nästa.  
 
• I en klassrumssituation är Maslows samtliga fem behovsnivåer verksamma. För 

välbefinnande och intellektuell utmaning måste det lägre behovsnivåerna uppfyllas. En 
hungrig, törstig, uttröttad, nödig eller fysisk sjuk elev är koncentrerad på mat, dryck, 
sömn, toalettbesök eller tillfrisknande snarare än skolarbete. 

 
• Nästa behovsnivå är trygghetsbehovet. När trygghetsbehovet är tillfredställt gynnas 

elevernas psykiska välbefinnande. Rädda och oroliga elever riktar sin energi mot att 
försöka kontrollera sin rädsla istället för att koncentrera sig på sitt lärande. Exempel på 
denna ångest kan vara att elever är rädda för att inte klara de uppgifter som läraren ger, det 
vill säga de känner att de inte kan leva upp till sina egna och andras förväntningar. 

 
• Samhörighetsbehovets tillfredställande har med elevernas sociala välbefinnande att göra. 

Maslow menar att varje individ har ett naturligt behov av gemenskap, kärlek och social 
anknytning. Brist på denna samhörighet leder till utanförskap och isolering. Därför 
påverkar sammanhållningen i en klass den enskilda elevens prestation, moral och sociala 
utveckling. 

 
• Tillfredställs behoven självförtroende och erkännande från andra, stimuleras elevernas 

personliga utveckling. Människans självbild grundläggs när personen känner att han/hon 
klarar av någonting och när han/hon får uppskattning från andra. Elevers självförtroende 
utvecklas genom samspel mellan deras egna framgångar och omvärldens förväntan om 
framgång. Genom att gynna elevers självförtroende ökar även elevernas prestationer. 

 
• Det femte och sista behovet är behovet av självförverkligande. För att en elev ska uppnå 

självförverkligande måste de underliggande behoven vara tillgodosedda. Genom 
tillfredställelse av självförverkligande ökar elevernas inre resurser. Varje individ har enligt 
Maslow en utvecklingspotential som kan tas tillvara under gynnsamma förhållanden. Att 
vara självständig, vara nyfiken och kreativt skapande i engagerande arbetsuppgifter kan 
med ett ord beskrivas som självförverkligande. Strävan mot långsiktiga mål i utbildning, 
arbete och livet i övrigt ingår alla tre i begreppet självförverkligande. 

 
1.12 Syfte 
 
Vi avser att göra en kvalitativ studie där vi undersöker om elevernas motivation till att tala, 
ökar genom övningar som är inriktade på att stärka elevernas självförtroende.  
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2 Metod 
 
Under metodkapitlet presenteras hur vi gått till väga när vi gjort vår undersökning. 
Metodkapitlet har vi delat in i följande huvudrubriker: den kvalitativa forskningsintervjun, 
loggboken, observation, analys av intervju, analys av observation, analys av loggbok, 
reliabilitet och validitet, försökspersoner, genomförande och tidsplan. 
 
2.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Enligt Kvale (2001) är syftet med den kvalitativa intervjun att få kvalitativa beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Intervjuerna gjorde vi enskilt med 
var och en av de utvalda eleverna och dessa valde vi ut i samråd med läraren. Vi använde oss 
av kvalitativa intervjuer vars syfte är att upptäcka egenskaper och uppfattningar hos den 
intervjuade. I en kvalitativ intervju är det den intervjuade själv som bestämmer svaret, det vill 
säga det finns inga förutbestämda svarsalternativ. För att få fram så mycket som möjligt av 
elevens egna åsikter, vad han/hon tycker och känner, så använde vi oss av öppna frågor. 
Öppna frågor innebar att vi inte hade några fasta svarsalternativ (Bilaga 1). Vi ville även ge 
eleverna gott om utrymme till att kunna uttrycka sina åsikter, därför använde vi oss av 
ostrukturerade intervjuer så att eleverna fick maximalt utrymme att svara inom.  
 
För ett så tillförlitligt resultat som möjligt så bestämde vi oss för att inte säga allt för mycket 
om vad vår undersökning gick ut på. Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom det är 
svårt att mäta självförtroende och motivation, därför är det bra att kunna prata med eleverna 
om hur de upplever uppgifterna och hur de ser på sin egen utveckling. Patel (2003) betonar 
vikten av att vara väl förberedd innan det är dags för intervjun. Medan Kvale (2001) påpekar 
betydelsen av en trygg miljö vid en intervju, vilket vi försökte eftersträva och skapa vid våra 
intervjutillfällen. Under intervjun hade vi en förutbestämd ordning på intervjufrågorna. Patel 
(2003) fortsätter med att det är viktigt att fråga sig om alla områden i frågeställningen är 
täckta. Vidare så är det bra att ställa sig frågan om de frågor som man har är relevanta och om 
de är bra formulerade och inte kan leda till missuppfattningar. Det finns två olika sätt att 
registrera resultaten på, det ena är genom anteckningar och det andra är genom 
bandinspelning. Vi använde oss av bandinspelning för att registrera svaren. Vi frågade 
intervjupersonerna om deras tillstånd att spela in intervjun, detta enligt Patel. Eftersom vi inte 
hade möjlighet att skicka ut brev till föräldrarna bad vi rektorn på skolan kontakta dem för att 
få deras tillåtelse att intervjua och bedriva vår undersökning med eleverna.  
 
2.2 Loggboken 
 
För att kunna följa elevernas tankar under tiden för vår undersökning använde vi oss av 
loggböcker. Eleverna förde loggbok efter varje övningstillfälle samt skrev en avslutande 
reflektion. Detta för att få tillräckligt med material för att kunna dra några slutsatser. Patel 
(2003) menar dock att man bör ha i åtanke att eleverna kan sväva ut när de skriver.  
 
2.3 Observation 
 
Vi valde även metoden observation därför att det är den mest användbara inom områden som 
berör beteende och skeende. Observationer gör det möjligt att iaktta olika beteenden och 
skeenden i naturliga sammanhang och i samma stund som de inträffar. Vi använde oss av 
strukturerad observation. Strukturerad observation innebär att man i förväg bestämmer vilka 
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beteenden och skeenden som ska observeras menar Patel (2003). Som observatör bör man ta 
ställning till tre frågor innan man påbörjar observationen dessa var: 
 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (Ibid 2003, s.90) 

 
Under självförtroendeövningarna koncentrerade vi oss på tre frågeställningar eller punkter för 
att förenkla observationen. Dessa var:  

 
• hur de samarbetar med varandra 
• röst och tonläge  
• elevernas inställning till uppgifterna och de olika situationer de ställs inför.  

 
Under talövningarna koncentrerade vi oss på tre frågeställningar eller punkter för att förenkla 
observationen. Dessa var: 
 

• kroppsspråket 
• röst och tonläge 
• inställning till uppgiften 

 
Under lektionstillfällena höll en av oss i lektionen och de övriga två observerade tre elever 
vardera av de sex utvalda. Efter varje lektionstillfälle samtalade vi och sammanställde 
observationerna. De som var observatörer under övningarna deltog inte, vilket enligt Patel 
(2003) är att vara en icke deltagande och okänd observatör. Varför vi valde att vara icke 
deltagande observatörer beror på att vi inte ville påverka elevernas beteende mer än 
nödvändigt. Det är viktigt att observatörerna är tränade och väl bekanta med det som ska 
observeras.  
 
Enligt Patel (2003) är syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa en annan och djupare 
kunskap än den kunskap som kommer fram i en kvantitativ undersökning. Vad gäller den 
kvalitativa metoden finns inga givna varianter utan det gäller att anpassa metod efter syftet 
med undersökningen. 
 
Patel (2003) föreslår att man för sin egen skull för dagbok under undersökningens gång. Det 
är viktigt inför den slutgiltiga analysen att se hur kunskapen om det vi har studerat har 
utvecklats. Inför slutbearbetningen menar Patel att forskare åter igen läser igenom allt 
material en eller gärna flera gånger. Vidare menar han även att det kan vara praktiskt att föra 
löpande anteckningar under genomläsningen. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är 
ofta en text där citat från intervjuerna man gjort varvas med egna kommentarer och 
tolkningar. Patel menar att målet med texten är att det råder en balans mellan citat och 
kommentarer. Han fortsätter med att det också kan vara bra att redovisa miljön och 
stämningen under intervjusituationen. Miljöbeskrivningen kan placeras i början av texten eller 
fogas in där den bäst stödjer vår tolkning.  
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2.4 Analys av intervjuer 
 
Enligt Kvale (2001) är det viktigt att personen i intervjun, människor som nämns och 
institutioner får vara anonyma. Kvale trycker på vikten av att välja analysmetod innan 
intervjun genomförs. Valet av metod påverkas av målet med intervjun. Vi valde att använda 
oss av intervjuanalysmetoden ad hoc, som är den vanligaste metoden. Den gav oss friheten att 
växla och variera mellan olika tekniker. Inom ad hoc finns ingen standardmetod utan det 
växlas fritt mellan olika tekniker, vi kan först läsa igenom intervjun och skaffa ett första 
intryck och sedan fördjupa oss eller gå tillbaka till vissa avsnitt. Vi kan till exempel göra en 
djupare tolkning av speciella yttranden. Det som vid den första genomläsningen inte gav oss 
någon samlad innebörd kan på det här sättet ge oss nya idéer som kan vara viktiga för 
utvecklingsarbetet. Genom att transkribera ändrar man en form till en annan. Utskriften av 
intervjun grundas ofta i stor utsträckning på tolkning vilket ofta glöms bort i analysen, där den 
istället ofta betraktas som en bra grund för den vidare tolkningen. När man skriver ut en band 
kan man stöta på diverse tekniska och tolkningsmässiga svårigheter. Dessa svårigheter kan 
undvikas genom att test intervjuer görs på varandra. Detta för att kunna hitta lämplig ljudnivå 
på bandspelaren dels för att hitta lämpliga avstånd till bandspelaren och dels för komma fram 
till hur högt man behöver prata. Kvale understryker hur viktigt det är att redogöra för hur man 
har gått tillväga när man har gjort utskrifterna.  
 
Intervjun är råmaterialet för meningsanalysen som görs senare. Det är kvaliteten hos intervjun 
som är avgörande för kvaliteten hos analysen, verifieringen och rapporteringen. Det är viktigt 
att svaren i intervjun är rika, spontana, specifika och relevanta. För att öka kvaliteten i 
intervjun är det vitigt att hålla intervjufrågorna korta och försöka få längre intervjusvar, vilket 
medför att det finns ett rikare material att jobba med. Vi som intervjuare bör klargöra den 
relevanta aspekten av intervjupersonens svar både för vår egen skull och för den intervjuade. 
Både Patel (2003) och Kvale (2001) menar att det är praktiskt att göra löpande analyser under 
och direkt efter intervjun. Fördelar med att göra en löpande analys är att vi snabbt kunde 
upptäcka om vi förbisett något under intervjun och hade då chansen att korrigera det. Det 
kunde ge oss idéer om hur vi skulle gå vidare och vi hade fortfarande materialet färskt i 
minnet.  
 
Vi följde både Patels och Kvales råd att hela tiden göra löpande analyser under och efter 
intervjuerna. Vi förde även själva dagbok efter varje intervjutillfälle för att kunna följa våra 
egna tankar under processen. Vi började vår sammanställning med att lyssna igenom bandet 
med intervjuerna samtidigt som alla tre skrev ner vad vi hörde. Efter att vi lyssnat igenom 
bandet och skrivit ner vad vi hört jämförde vi våra versioner för att se vad var och en kommit 
fram till. Efter det lyssnade vi igenom intervjuerna ännu en gång för att se om det var något vi 
missat eller något annat vi kunde urskilja. Vi skrev sedan ned en gällande version av var och 
en av de sex intervjuerna.  
 
2.5 Analys av observationer 
 
Vi började med att sammanställa våra observationer av de sex utvalda eleverna genom att gå 
igenom anteckningarna från samtliga övningstillfällen. Vi valde ut aspekter ur 
observationerna som styrkte vårt syfte med examensarbetet och redovisade det i resultatet.  
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2.6 Analys av loggböcker 
 
Loggböckerna samlade vi in efter sista övningstillfället. Därefter läste vi igenom de sex 
utvalda elevernas loggböcker och försöka bilda oss en uppfattning om hur de upplevt de olika 
övningstillfällena. Genom loggböckerna fick vi följa de sex elevernas egna tankar och därmed 
fastställa om det skett någon utveckling. Vissa utvalda delar av loggböckerna redovisas i 
resultatet. 
 
2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Vid kvalitativa metoder finns alltid något som Patel (2003) kallar felvärdet. Det beror på 
brister i metodens tillförlitlighet och kan vara en mängd olika faktorer. För att få så bra 
tillförlitlighet som möjligt var vi alltid två stycken vid intervjuerna av de sex utvalda eleverna. 
En intervjuade och den andra registrerade svaren parallellt med intervjuaren. När vi 
observerade var vi alltid två i klassrummet för att även här öka tillförlitligheten.  
 
Tillförlitlighet benämner man reliabilitet och giltighet benämner man validitet. Homogenitet 
är en mätmetod för reliabilitet i undersökningar. Den innebär att mätmetodens olika delar ska 
vara samstämmiga exempelvis frågorna i ett frågeformulär. Undersökning av homogeniteten 
innebär att man delar upp mätmetoden i två likvärdiga delar, till exempel jämna frågor i en del 
och udda frågor i en annan del, då man undersöker ett frågeformulär. Genom jämförelse av 
sambanden mellan försökspersonernas svar på mätmetodens två delar får man ett mått på 
reliabiliteten. En annan metod som kan användas enligt Stensmo (2002) är 
interbedömaröverensstämmelse vilken innebär att man jämför två observatörers resultat när 
de använt samma mät metod. Det de kommer överens om blir reliabiliteten. Vid kvalitativa 
forskningsmetoder är reliabiliteten ofta lägre på grund av att intervjueffekten och 
tolkningseffekten kommer med i bilden.  
 
Den definiering som Stensmo (2002) ger av validitet är giltighet eller överensstämmelse. Det 
är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill mäta eller beskriva. Validitet 
och reliabilitet hänger ihop för om en fråga inte är reliabel har den inte heller hög validitet. 
Därmed inte sagt att om reliabiliteten inte är hög så är validiteten hög. Bell (2000) menar att 
det är komplicerat att mäta validiteten och i ett kortare projekt, som detta, är det sällan 
nödvändigt att fördjupa sig för mycket i begreppet validitet.  
 
2.8 Försökspersoner 
 
Eleverna valde vi ut i samråd med läraren. Intervjuerna omfattande alla elever men vi 
koncentrerade oss på sex utvalda elever. Observationerna omfattade däremot endast de sex 
utvalda eleverna. Vi valde att ha en jämn fördelning av pojkar och flickor, tre flickor och tre 
pojkar. Samtliga elever var 12 år och gick i år sju (vilket motsvarar år sex i Sverige). Många 
av eleverna i klassen, dock inte några av våra sex utvalda, hade någon form av diagnos. Några 
elever hade diagnosen ADHD, det några elever hade andra diagnoser. 
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2.8.1 Bortfall 
 
Under projektets gång var en pojke borta vid ett tillfälle, den sista och avslutande intervjun. 
En pojke förde inte loggbok efter varje övningstillfälle vilket innebär att vi saknar elevens 
reflektioner från övningarna 5 och 6 samt talövning 4.  
 
2.9 Tidsplan 
 

  2002 
Sep - Dec   

2003 
Jan - Maj   

2003 
V.38 - V.41 

   
  

 
  

 

  
  
  
  

Information om 
examensarbete, 
val av ämne och 

PM skickas in 
 

Examensarbetet 
påbörjas och utkast 
av syfte, bakgrund 
och metod lämnas 

in i maj.  

Arbetade med 
metod och 
bakgrund 

     
  2003 

V. 42   
2003 

V.43 - V.47   
2003 
V.48 

   
 

 

 

 

 

  
  

Undersökningen 
inleds med 
intervjuer   

Undersökningen 
avslutas med 

intervjuer 

  

Självförtroende- 
övningar, 

talövningar och 
elevernas tal 
genomförs   

     
   2003 

V.49 - V.51   
2004 
V.2   

    
  

 
  

   
   
   
 

Examensarbetet 
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Tabell 1  Tidsplan för examensarbetet 
 
2.10 Genomförande 
 
Målet med vår undersökning var att se om vi kunde öka elevernas motivation till att tala 
genom att jobba med övningar som kan stärka deras självförtroende. Vi har lagt märke till 
under våra praktikperioder och under vår utbildning att många elever känner en oro och ovilja 
till att tala inför grupp. Vi har även observerat att det inte tränas så mycket på att tala i 
skolorna. Denna bild stämmer överens med våra egna erfarenheter från skoltiden. Vi ville 
därför genom att göra denna undersökning se om vi kunde öka elevernas motivation till att 
tala. Detta gjorde vi genom att jobba med grupp- och personstärkande övningar parallellt med 
talövningar. Vi gjorde även tio olika grupp- och personstärkande övningar, två stycken per 
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vecka samt fem olika talövningar, en per vecka. Den tid vi hade till förfogande för att 
genomföra utvecklingsarbetet var trettio minuter fyra dagar i veckan.  
 
Vi intervjuade alla elever, men koncentrerade oss på sex utvalda. Detta för att de utvalda inte 
skulle känna sig utpekade och de övriga eleverna inte skulle känna sig bortglömda. Det är 
viktigt att de utvalda inte vet att de är utvalda för att det kan påverka deras beteende och 
därmed i slutändan vårt resultat. Eleverna intervjuades vid två tillfällen, en i början och en i 
slutet av vår praktikperiod. Alla elever fick föra loggbok under de veckor som vi genomförde 
undersökningen. Under dessa sju veckor observerade vi kontinuerligt eleverna under 
övningarna. 
 
Den första grupp- och personstärkande övningen gick ut på att var och en av eleverna ställde 
sig upp och sade vad den hette och något som denne var bra på. Den andra övningen gjordes 
vid samma övningstillfälle och innebar att eleven presenterade personen till vänster och 
nämnde en egenskap som denne är bra på. Vid nästa övningstillfälle gjorde vi övning nummer 
tre som kallas för ”Tröjan” (Bilaga 2). Under detta lektionspass gjorde vi även en 
självbildsövning som innebar att de skrev upp fem positiva och negativa saker om sig själv. 
De skulle sedan försöka hitta något positivt i de negativa egenskaperna och något negativt i de 
positiva. Vid tredje lektionstillfället började eleverna med en övning som kallas för 
”oavslutade meningar” (Bilaga 3). Eleverna fick sätta sig ner i en ring under nästa övning som 
var ”heta stolen” (Bilaga 4). Övningarna sju och åtta genomfördes vid det fjärde 
lektionstillfället. Vi började med en ”4 hörnövning” (Bilaga 5). En liknande övning 
genomfördes under detta lektionstillfälle, men vid denna övning användes sifferkort (Bilaga 
6) istället för hörn. Vid det sista och femte övningstillfället gjorde vi de två sista övningarna. 
Den första övningen som vi gjorde innebar att eleverna delades in två och två. De fick sedan 
turas om att vara ”seende” och ”blind”. Den av eleverna som var seende ledde den andre 
eleven runt i klassrummet och talade om för denne hur han/hon skulle gå. Den sista och tionde 
övningen genomfördes i mindre grupper. Gruppen ställde sig i en ring och valde ut en som 
ställde sig i mitten. Denne skulle då slappna av, blunda och falla mot en av sina kamrater som 
sedan skickade personen vidare till nästa. Under samtliga grupp- och personstärkande 
övningar observerade vi eleverna efter de tre punkter som vi tidigare nämnt. Dessa var: hur de 
samarbetade med varandra, röst och tonläge, elevernas inställning till uppgifterna och de olika 
situationer de ställts inför. Under övningarna förde vi anteckningar som vi sedan 
sammanställde efter varje lektionstillfälle. 
 
Parallellt med grupp- och personstärkande övningarna genomförde vi fem olika talövningar. 
Vid den första talövningen fick eleverna presentera sig själva inför hela gruppen. Varje elev 
fick cirka två minuter på sig. Vid nästa taltillfälle fick eleverna berätta om en resa eller en 
plats som de hade besökt. Eleverna skulle vid det tredje tillfället berätta om deras drömresa 
eller om en plats som de ville besöka. Under nästa talövning skulle eleverna berätta om den 
bästa dagen i deras liv och vad som gjorde den dagen speciell. Eleverna fick vid det sista 
taltillfället själva bestämma vad det ville prata om under cirka två minuter. Efter varje 
taltillfälle gav vi varje elev positiv respons på talet som de hållit. Vi uppmanade även alla 
elever att applådera varandra vid taltillfällena. Även under talövningarna observerades 
eleverna kontinuerligt efter våra observationspunkter. Observationerna sammanställdes sedan 
efter varje lektionstillfälle. 
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3 Resultat 
 
Vi kommer att presentera resultatet i två huvudrubriker, självförtroende och motivation. 
Under dessa rubriker kommer vi att presentera ett antal underrubriker vilka överrensstämmer 
med de observationspunkter vi haft. 
 
3.1 Självförtroende 
 
Här följer en figur över de observationspunkter vi haft under utvecklingsarbetets gång. 
 

 
 
3.1.1 Röst och tonläge 
 
Av de sex utvalda eleverna var det två elever som utmärkte sig under samtliga talövningar. 
Det var en pojke och en flicka. De talade lugnt och tydligt och gjorde ett säkert intryck. 
Majoriteten av eleverna pratade ganska fort under talövningarna varav en av dem hade 
spanska som modersmål. Flertalet av eleverna ville inte och kunde heller inte redogöra för 
sina åsikter under en av övningarna. Allt eftersom tiden gick blev eleverna mindre nervösa när 
de skulle hålla tal. De två eleverna som utmärkt sig och varit säkra på att hålla tal visade 
tecken på framsteg. Vi observerade att allas tal blev mer tydliga och flytande. De talade högre 
och långsammare med undantag av en av flickorna som fortfarande pratade lågt och snabbt.  
 
3.1.2 Kroppsspråk 
 
Majoriteten av eleverna visade i början av vårt utvecklingsarbete att de var nervösa, vissa 
visade även tecken på att de var väldigt nervösa. Det tydligaste tecknet på deras nervositet var 
att många utav dem inte ens ville hålla deras tal inför klassen. Andra tecken på nervositet hos 
eleverna var att blicken flackade och att ögonkontakten var i stort sett obefintlig. Eleverna 
hade även svårt att stå stilla och visste inte vad de skulle göra av sina händer. De två elever 
som utmärkte sig vad gällde röst- och tonläge utmärkte sig även i fråga om kroppsspråk. 
Dessa två elever visade upp ett lugnt och säkert intryck när de skulle tala, de hade en 
avslappnad kroppshållning där de bekvämt lade händerna på ryggen alternativt på katedern. 
Pojken visade ytterligare tecken på säkerhet då han självmant vid ett taltillfälle erbjöd sig att 
börja.  
 
Parallellt med talövningarna jobbade vi med person- och gruppstärkande övningar. När det 
var individuella övningar där de skulle presentera sig själva och redogöra för sina åsikter 
visade flertalet av eleverna, utom de två elever som tidigare utmärkt sig, upp ett nervöst 
beteende. Eleverna flackade med blicken och hade svårt att stå stilla. Efterhand som vi 

Observationspunkter under självförtroende- och 
talövningar 

Röst och tonläge Kroppsspråk 
 

Samarbete mellan 
eleverna 

Figur 1  Observationspunkter för övningar 
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jobbade med övningarna fick eleverna mer ögonkontakt med sin publik och gav sken av att 
vara säkrare inför klassen. Efter att ha jobbat med talövningarna och 
självförtroendeövningarna observerade vi att samtliga elever verkade mindre oroliga när de 
skulle stå inför klassen och hålla tal.  
 
3.1.3 Samarbete mellan eleverna 
 
Samtliga elever hade tydliga problem med att förlita sig på varandra vilket framgick genom 
att de puttade varandra, var hårdhänta och högljudda. De två sista övningarna (övning nio och 
tio) som vi gjorde med klassen fungerade inte alls. Övningarna som gick ut på att samarbeta 
och förlita sig på sina klasskamrater medförde att det blev kaos i klassrummet.  
 
3.1.4 Loggböcker  
 
I loggböckerna som eleverna fick föra efter varje övning kan vi följa elevernas egna tankar 
under utvecklingsarbetets gång. Av den information vi fått av eleverna i deras loggböcker kan 
vi se att majoriteten av eleverna som vi observerade verkade nervösa också skrev detta i sina 
reflektioner. En pojke skrev, ”I felt nervous because I’m not used to being in front of people”. 
En annan av pojkarna skrev att han inte bara kände sig nervös utan även kände sig obekväm 
för att tala inför klassen. Anledningen till att han kände sig obekväm berodde på att han har 
talproblem och därför var rädd att göra bort sig. ”I try not to screw up because I have a speech 
problem”. De två elever som tidigare utmärkt sig framstod för oss som mindre nervösa och 
skriver att de inte är särskilt nervösa när de ska hålla tal.  
 
3.1.5 Intervjuer 
 
Under den första intervjun svarade flertalet av eleverna att de kände sig nervösa när de skulle 
tala inför en grupp. Majoriteten av eleverna som vi observerade nervositet hos bekräftade det i 
intervjuerna. En av pojkarna berättade, ”I feel kind of nervous when I go in front of the class 
and speak because there are so many people and I’m not used to talking to a lot of people.” 
De övriga eleverna berättade liksom föregående pojke att de är nervösa för att stå inför 
klassen och tala. De sade bland annat att det berodde på att det var så mycket människor och 
att publikens ögon var riktade mot dem. En av flickorna sade, ”Coming like in front of the 
class and speaking in front of them is kind of nerve-racking cuz everybody is just watching 
you and their eyes are on you.” Trots att de sader att de var nervösa för att tala inför klassen så 
hävdade de i intervjun att de hade ett hyfsat självförtroende. En annan flicka sade dock att hon 
behövde komma över sin blyghet för att få ett ännu bättre självförtroende, ”I’m more of a shy 
person, so I feel really nervous giving a speech in front of a lot of people”. Under den första 
intervjun berättade en av eleverna hur hon såg på sitt självförtroende, ”I feel pretty good, I am 
a positive person”. De två elever som i tidigare situationer utmärkt sig säger i intervjun att de 
har ett gott självförtroende vilket stämde överens med vad vi observerat hos dem. Pojken 
berättade att han inte kände någon press när han skulle tala och att han inte brydde sig om vad 
andra tyckte.  
 
Vi observerade att eleverna hade mer ögonkontakt med sin publik och att de gav ett säkrare 
intryck när de talade allteftersom tiden gick. De sista talövningarna blev längre och eleverna 
talade långsammare och tydligare. Eleverna anser själva att deras självförtroende inte har 
förändrats nämnvärt, men tycker dock att övningarna hjälpt dem att lära känna varandra 
bättre. Det i sin tur bidrog till att eleverna kände sig tryggare med varandra och därför inte 
lika nervösa när de skulle tala. ”I thought, that they were informative about my other 
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classmates since I don’t really know most of them. I also thought like I said earlier, it would 
help me with the speeches and it made me feel a little bit more comfortable”. En flicka 
berättade här att hon hade lärt känna sina klasskamrater bättre vilket i sin tur hjälpte henne 
och det gjorde att hon kände sig mer bekväm i sin roll som talare. En av pojkarna berättade 
också att han kände sig tryggare i klassrummet. ”I like doing most exercises because we got to 
trust each other and learn more about each other”. Det sista en flicka skrev i sin loggbok var, 
”I feel more confident about speaking in front of people now. No matter which class, with 
whatever students in them, I feel that I can speak in front of them now”. Det hon skrev visar 
på att övningarna gett henne ett bättre självförtroende och att hon kände sig säkrare som 
talare.  
 
3.2 Motivation 
 
Under rubriken motivation tar vi upp det resultat vi fått fram under elevernas engagemang, 
loggböcker och intervjuer. 
 
3.2.1 Elevernas engagemang 
 
Till en början var engagemanget bland eleverna lågt både under tal- och 
självförtroendeövningarna. Eleverna tog inte för sig speciellt mycket och verkade på det hela 
taget ointresserade. Efter första talet hade vi ett längre samtal då vi förklarade att de skulle ta 
uppgifterna mer seriöst och försöka samarbeta med oss. Efter det blev också talen längre och 
mer genomtänkta. Framförallt det sista talet som eleverna gjorde var längre och mer 
genomtänkt än de tidigare talen. De kom fram önskemål i loggböckerna under veckorna att 
eleverna själva skulle få välja ämne för talen. En av pojkarna skrev i sin loggbok efter ett av 
de tidiga taltillfällena, ”Maybe for the next topic you can ask us to talk about something that 
we could say a lot about and like talking about. This way everybody would raise their hand 
when you ask, who wants to go first.” Samtliga elever skrev i sin slutgiltiga reflektion i 
loggboken att de lärt sig mycket av övningarna. En flicka skrev i loggboken, ” I definitely 
learned a lot from these activities. The speeches did improve my speaking techniques and I 
feel more confident speaking in front of people now.” 
 
Flickan av de två elever som tidigare utmärkt sig, visade sig lugn och säker i talmomenten och 
tyckte att det var ganska kul att tala inför större grupper och sade att hon även ställde höga 
krav på sig själv. ”I’m sometimes a little nervous since everyone is a little bit afraid of 
messing up, but I’m not usually too nervous. I like to perform so then I’m kind of used to it.” 
Till de första taltillfällena kom eleverna oförberedda och höll korta och ostrukturerade tal, de 
ville få talen överstökade så snabbt som möjligt. Majoriteten av eleverna kom oförberedda till 
lektionerna, en tredjedel av dem var mer oförberedda än de andra. En av dessa elever skrev i 
början av utvecklingsarbetet att denne inte hade någon motivation till att genomföra 
övningarna. “The exercises seemed like a waste of time, but I could blame myself because I 
wanted to do homework.” I slutet av vårt utvecklingsarbete säger samma elev att det var 
roligare att hålla tal nu för att denne var mer avslappnad och organiserad och därför mindre 
nervös. Den pojke, som tillsammans med flickan, tidigare utmärkt sig i talmomenten erbjöd 
sig att börja tala vid ett av taltillfällena.  
 
3.2.2 Loggböcker 
 
Vad vi kunnat urskönja av elevernas loggböcker var att eleverna tyckte att många av 
övningarna var roliga och intressanta. De tyckte att det var roligt att få lära sig mer om 
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varandra och att få öva sig i att samarbeta. Det verkade uppskatta att få umgås med 
klasskamraterna på detta sätt istället för vanlig lektionsundervisning. Flera av eleverna skrev 
även i sina loggböcker att de tyckte om att lyssna på varandras tal. En flicka utvecklades 
verkligen under dessa fem veckor på grund av att hon verkade säkrare och mindre nervös vid 
taltillfällena. Hon skrev i sin loggbok att hennes självförtroende medförde att det blev roligare 
att tala. Hon kände sig inte längre lika nervös och kände att hon i princip kunde tala in för 
vilken grupp som helst. “I really enjoyed these last five weeks because I think now that it is 
funnier doing speeches”. En av eleverna tyckte om självförtroendeövningarna. och kände sig 
också mer bekväm i sin talarroll. Den pojke som tillsammans med flickan tidigare utmärkt sig 
kände sig speciell eftersom att han fick möjligheten att förbättra sitt tal inför en större grupp. I 
sin loggbok skrev han följande, ”I felt fine standing in front of the class, and very special to 
have the opportunity”.  
 
3.2.3 Intervjuer 
 
En av eleverna berättade i den sista intervjun att denne tyckte att övningarna varit bra. Eleven 
sade att övningarna hade hjälpt denne att känna sig mindre nervös och mer trygg när denne 
stod inför en klass och höll tal. Samma elev sade att det berodde på att denne lärt känna 
klasskamraterna bättre. En annan elev sade att denne tyckte att det var roligare att hålla tal nu 
än förut eftersom denne nu kände sig lite mer säker. Ytterligare en av eleverna sade i den sista 
intervjun, ”The speeches was ok and fun, especially when I was relaxed and prepared”. 
Eleven tyckte i det stora hela att det var rätt kul att hålla tal. Denne kände också att det var 
roligare när denne hade förberett talet och därför kände sig avslappnad. 
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4 Diskussion 
 
Reliabiliteten är inte särskilt hög i vår undersökning på grund av ett antal faktorer. Klassen vi 
gjorde vår undersökning i tog inte vår undersökning på allvar till en början. Eleverna var 
ganska stökiga vilket bidrog till att vi hade svårt att få respons. En annan bidragande faktor 
var att vi inte fick särskilt mycket tid till förfogande. För att få en bättre reliabilitet hade vi 
behövt mer tid. Vi har använt oss av intervjuer, observationer och loggböcker vilka är tre av 
fyra alternativ vid en kvalitativ undersökning. Det fjärde alternativet är enkäter, vilket i vår 
undersökning hade kunnat ersätta intervjuerna. Vi tror dock inte att vi hade fått ett bättre 
resultat om vi ersatt intervjuerna med enkäter. 
 
Vi tror också att vi hade kunnat använda oss av fler frågor om vi hade haft mer tid, vilket i sin 
tur hade kunnat ge en fylligare empiri att jobba med för att stärka vårt syfte. På grund av 
tidsbristen blev inte reliabiliteten så bra som den kunnat bli vilket även betydde att validiteten 
blev ganska låg.  
 
Eftersom vi gjorde vår undersökning i USA stötte vi på en del problem. Detta berodde bland 
annat på att vi inte hade möjligheten att besöka skolan i förväg. Den information som vi 
skickade till skolan angående vårt utvecklingsarbete nådde inte riktigt vår handledare, vilket 
försvårade vårt arbete. Vi kunde inte förbereda oss på det sättet som vi hade velat och fick 
under undersökningen improvisera en hel del. 
 
På grund av att den handledare, vars klass vi utförde vårt utvecklingsarbete i, inte hade fått 
den informationen hon behövde hade hon inte heller möjlighet att planera in vårt arbete i 
hennes verksamhet. Detta medförde att när vi kom till skolan blev vi tilldelade den lektionstid 
som var tillgänglig. Den lektionstid vi blev tilldelade var den 30 minuter långa ”Homebase”, 
där eleverna vanligtvis hade fritt arbete. Eleverna hade ”Homebase” fyra dagar i veckan och 
dessa lektioner inleddes alltid med information från rektorn i cirka fem minuter, vilket innebar 
att våra 30 minuter blev 25. I och med att lektionerna blev korta räckte inte tiden till för 
eleverna att göra ordentliga reflektioner i sina loggböcker. Detta medförde att vårt underlag 
blev tunnare. Under ”Homebaselektionerna” mixades elever från olika klasser för att 
integreras med andra elever än sina egna klasskamrater. 
 
Eleverna i klassen där vi utförde vår undersökning var relativt nya för varandra, alla kände 
inte alla och det var en majoritet av pojkar. Enligt Hwang och Nilsson (1995) är 
kamratgruppen viktig för den enskilde elevens självförtroende vilket även Dimbleby och 
Burton (1997) anser. Franken (2002) påpekar även vikten av ett positivt inlärningsklimat. För 
att elevernas självförtroende skall kunna utvecklas är det en förutsättning att miljön i 
klassrummet är god. På grund av att det var en klass där skolan samlat elever med olika 
diagnoser som ADHD och ADD, blev inlärningsklimatet inte särskilt gott eftersom dessa 
elever hade svårt att koncentrera sig. En annan faktor till att inlärningsklimatet påverkades 
negativt kunde vara att klassen bara träffades 30 minuter fyra dagar i veckan. Tidsbristen och 
klassen var båda faktorer som medförde att vårt arbete försvårades. Eleverna kände knappt 
varandra vilket gjorde att sammanhållningen inte var den bästa. I och med att 
sammanhållningen inte var den bästa var klassen stökig och okoncentrerad och mycket av den 
lilla tid vi hade blivit tilldelad gick åt till att försöka få dem tysta och få dem att uppfatta de 
instruktioner vi gav dem. En annan faktor till att vårt arbete försvårades var att eleverna 
vanligtvis inte fick läxor under ”Homebaselektionerna”, vilket vi var tvungna att ge dem. 
Detta skapade i sin tur en motvilja hos eleverna, vilket gjorde dem mer negativa till 
uppgifterna. Många av eleverna hade spanska som modersmål vilket medförde att det ibland 
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blev svårt att höra vad de sade. Spanska talas relativt snabbt vilket kan ha gjort att eleverna 
applicerade detta i det engelska uttalet och talade fort.  
 
4.1 Självförtroende 
 
Vi åkte till USA med bilden av att elever i de amerikanska skolorna ”tar för sig” och är 
orädda att stå inför klassen, detta på grund av det kända amerikanska begreppet ”störst, bäst 
och vackrast”. Vad vi upptäckte var att även amerikanska elever känner sig nervösa och 
känner en oro inför att stå framför klassen. Detta trots att de själva ansåg sig ha ett bra 
självförtroende. Vad vi såg var att vare sig eleverna hade ett bra eller dåligt självförtroende så 
var de i regel väldigt framåt i USA. Eleverna var väldigt angelägna att räcka upp handen och 
svara på frågor samt ta kontakt med personer i sin omgivning. I de amerikanska skolorna 
förekommer ämnet speech där eleverna tränas i att tala offentligt. Där ställs även högre krav 
på den enskilde eleven eftersom denne får betyg i ämnet. I Sverige har vi inte lika höga krav, 
anser vi. 
 
Franken (2002) menar att pojkar ofta har ett bättre självförtroende än flickor. Strömquist 
(1998) följer Frankens linje att en del känner ångest till att tala inför andra och enligt forskare 
är det vanligare förekommande hos flickor än hos pojkar. Vad vi däremot fick se under vårt 
utvecklingsarbete var att det var en flicka som utmärkte sig särskilt tydligt. Vi ansåg att hon 
hade ett bra självförtroende redan från början och att hon inte var påtagligt orolig när hon 
skulle tala inför klassen. Strömquist trycker på hur viktigt det är med ett bra självförtroende 
eftersom det är grunden för all kommunikation. Dimbleby och Burton (1997) anser liksom 
Strömquist att graden av självförtroende som eleven har, kommer att vara avgörande för hur 
eleven kommunicerar.  
 
I resultatet kom vi fram till att de två elever som tyckte att de hade ett bra självförtroende 
visade det genom att de talade lugnt, tydligt och hade ett säkert intryck. De hade ögonkontakt 
med publiken och en avslappnad kroppshållning. Majoriteten av eleverna tyckte att de hade 
ett hyfsat självförtroende men visade inte samma säkerhet. De flackade med blicken, pratade 
lågt, hade svårt att stå stilla och ville få talen överstökade. Detta kan vi dra paralleller till vad 
Dimbleby och Burton (1997) anser om självförtroende och kommunikation. De menar att 
elever med ett bra självförtroende ofta talar med en fast röst, utan synbar tvekan och med ett 
stort och flexibelt ordförråd. Deras kroppsspråk är öppet och självsäkert. Elever med svagt 
självförtroende kommunicerar på motsatt sätt. Deras kroppshållning är oftast slapp och visar 
brist på motivation till att kommunicera. 
 
Vi ansåg att eleverna som vi tillsammans med vår handledare valde att titta närmare på visade 
tecken på ett bättre självförtroende efter att vi genomfört våra övningar. Vi såg förändringar i 
elevernas kroppsspråk och tal. Mot slutet av vår undersökning talade de lugnt och tydligt och 
hade mer ögonkontakt med sin publik. Pojken som i början av vår undersökning skrev i sin 
loggbok att han hade talproblem tyckte att han inte kände sig lika obekväm längre och att han 
inte heller var rädd för att göra bort sig. Eleverna sade själva under den sista intervjun att de 
inte ansåg att deras självförtroende hade förändrats nämnvärt, det hade varken blivit bättre 
eller sämre. Eftersom att vi tyckte oss ha sett en utveckling i elevernas självförtroende frågar 
vi oss om de verkligen förstod begreppet självförtroende. Under första intervjun ställde vi en 
fråga om elevernas eget självförtroende. En av eleverna svarade att denne hade ett bra 
självförtroende på grund av att denne hade många vänner. En annan av eleverna svarade på 
samma fråga att denne hade ett ganska bra självförtroende eftersom att denne var en positiv 
person. Genom dessa svar kan vi se att alla eleverna kanske inte riktigt förstod vad 
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självförtroende innebär. Om vi hade haft mer tid hade vi kunnat disponera den bättre och 
därmed gett tid åt att förklara begreppet självförtroende för eleverna. Anledningen till att vi 
inte såg större förändringar hos eleverna än vi gjorde kan ha berott på tidsbristen.  
 
Jansson (1997) menar att lärarens roll är väldigt viktig för elevernas självförtroende och att 
det är lärarens uppgift att försöka hitta varje elevs inre egenarter. Det är lärarens uppgift att få 
eleverna att växa och blomma ut och känna sig tillfreds med dem själva som individer. Vi 
kände att den lilla tid som vi fick med eleverna i den här klassen inte alls räckte till för att 
skapa en trygg miljö som krävs för att få eleverna att växa. Trots att eleverna mot slutet av 
vårt utvecklingsarbete kände sig tryggare i sig själva fungerade inte de två sista 
gruppstärkande övningarna (övning nio och tio). Vi tror att detta kan bero på att många av 
eleverna hade olika diagnoser som innebär att de kan ha svårt att samarbeta med andra, lita på 
andra och koncentrera sig. 
 
4.2 Motivation 
 
Stensmo (1997) påpekar att det bästa sättet att motiveras på är att personen får göra någonting 
därför att han/hon tycker om det. Detta är någonting som vi märkte under våra talövningar. 
När eleverna vid det sista taltillfället fick välja ämne själv blev talen längre och mer 
genomtänkta, och det syntes på eleverna att det tyckte om det. I början av vår undersökning 
genomförde eleverna övningarna och talen mer för vår skull än för deras egen. Allt eftersom 
tiden gick kände vi att de började göra övningarna mer för sin egen skull vilket vi sedan fick 
bekräftat i deras loggböcker och intervjuer. Det går med andra ord att säga att deras 
motivation verkade förändras från en yttre till en inre. Jensen (1996) anser att elevens lust att 
lära kan bero på att han/hon upplever själva kunskapen som viktig och relevant eller att 
han/hon ser kunskapsinhämtandet som en utveckling. Han menar även att en motiverad elev 
inte bara lägger ner mera tid på sina studier, utan också studerar med större uppmärksamhet 
och intresse. Vi såg detta hos eleverna genom att talen blev längre och bättre strukturerade 
och genomtänkta. De verkade lägga ner mer energi på uppgifterna 
 
Efter varje talövning gav vi eleverna beröm genom positiv feedback och applåder. Vi 
uppmuntrade eleverna och tryckte verkligen på det som de gjorde bra. Jensen (1996) påpekar 
att det är viktigt att läraren bygger upp en känsla av kompetens hos eleverna. Han anser att 
läraren ska ge eleverna beröm och få dem att känna sig bra. I Stensmo (1997), som relaterar 
till Maslows teorier, menar han att människans självbild grundläggs när personen känner att 
han/hon klarar av något och när han/hon får uppskattning av andra. Elevers självförtroende 
utvecklas genom samspel mellan deras egna framgångar och omvärldens förväntan om 
framgångar. Maslow påpekar också att genom att gynna elevers självförtroende ökar även 
elevernas prestationer. Den pojken som visat sig säker i talmomenten erbjöd sig vid ett av 
taltillfällena att börja tala. Hans initiativ till att börja tala visade på en positiv inställning och 
motivation till talmomentet.  
 
4.3 Slutdiskussion 
 
Efter att vi haft de avslutande intervjuerna och läst igenom elevernas loggböcker kunde vi se 
tendenser att elevernas motivation till att tala inför större grupper påverkats positivt. Det var 
speciellt en flicka som vi såg tydliga framgångar hos. Flickan visade tecken på ett bättre 
självförtroende vilket ledde till att hon blev säkrare som talare. Hon visade också tecken på att 
hennes motivation till att tala ökat. Hon skrev själv i sin loggbok att hon kände att det var 
roligare att tala nu och att hon kände sig säkrare när hon skulle göra det. Elevernas rädsla till 
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att tala minskade på grund av att de lärde känna varandra bättre vilket medförde att de kände 
sig tryggare med varandra. Detta på grund av de person- och gruppstärkande övningar som vi 
bedrev i klassen. Vidare kunde vi skönja efter att ha läst elevernas loggböcker att de kände att 
de blev vana att tala inför grupp och att de därför blev mindre och mindre nervösa 
allteftersom tiden gick. Våra observationer stämmer överens med de tankar som Strömquist 
(1996) har om trygghet och vana till att tala. Hon anser att om eleven regelbundet får öva i att 
tala kommer det att bli en vana och eleven kommer att känna sig trygg i sådana situationer. 
Stensmo (1997) refererar till Maslows behovsteori där han anser att när trygghetsbehovet är 
tillfredsställt gynnas elevernas psykiska välbefinnande. Vårt resultat av undersökningen är att 
när det gäller elevernas motivation till att tala har det skett positiva förändringar efter att vi 
jobbat med våra grupp- och personstärkande övningar.  
 
4.4 Fortsatt forskning 
 
Om man ska göra en liknande undersökning bör man i första hand tänka på att det behövs 
mycket tid för att undersöka så vida begrepp som självförtroende och motivation. Det tar tid 
att skapa ett tryggt inlärningsklimat som krävs för att eleverna ska kunna bygga upp ett bättre 
självförtroende och därigenom öka sin motivation. För att skapa ett tryggt klassrumsklimat är 
det nödvändigt att skapa en relation med eleverna och att du lär känna dem ordentligt  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor under första intervjun 
 
Berätta om hur du ser på ditt eget självförtroende? 
 
Hur känner du dig när du ska tala inför klassen? 
 
 
Intervjufrågor under andra och sista intervjun 
 
Berätta hur du har känt dig under övningarna och talen? 
 
Hur känner du dig när du ska hålla tal nu, jämfört med när vi först intervjuade dig? 
 
Berätta om hur du upplevt tal och självförtroendeövningarna och taltillfällena under de fem 
veckor vi varit i din klass? 
 
 
Interview questions for the first interview 
 
How do you feel about your own self-esteem? 
 
How do you fell when you are about to get in front of the class and speak? 
 
 
Interview questions for the second interview 
 
How do you feel when you are holding a speech now, comparing to when we interviewed you 
the first time? 
 
How do you feel about your own self-esteem now, comparing to when we interviewed you 
the first time? 
 
Tell us about how you have felt during the five weeks we have worked with your class?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Tröjan 
 
Övningen går ut på att eleverna ska fylla i saker som har med deras personlighet och drömmar 
att göra på olika ställen i tröjan.  
 

• Under kragen på tröjan ska eleverna skriva sitt namn. 
• I höger arm skriver de någonting som de är bra på. 
• I vänster arm skriver eleverna någonting som de skulle vilja bli bättre på. 
• I mitten av tröjan (magen) skriver de deras högsta dröm. 
• I den högra nedre kanten på tröjan skriver de vilket som är deras drömresemål. 
• I den vänstra nedre kanten på tröjan skriver eleverna en egenskap som de tror att deras 

vänner uppskattar hos dem.  
 

 
The T-shirt 
 
During this exercise the students will fill in things on a t-shirt, which has to do with their 
character and their dreams 
 

• Below the collar on the t-shirt, the students will write their names. 
• On the right sleeve the students will write something they are good at. 
• On the left sleeve the students will write something they want to be better at. 
• In the middle of the t-shirt (on the stomach), they will write their largest dream.  
• In the bottom right corner of the t-shirt, the students will write their dream vacation. 
• In the bottom left corner of the t-shirt the students will write one characteristic they 

think their friends appreciate. 
 



Bilaga 3 

Oavslutade meningar 
 
Eleverna samlas i en ring och två och två intervjuar de varandra genom att använda de 
oavslutade meningarna de får av läraren. Eleverna har tio minuter på sig att göra intervjun. De 
redovisar sedan kompisens svar för gruppen. 
 
 
Min favoriträtt… 
Jag är stolt över att… 
Jag tycker om att… 
En dröm jag har är… 
Jag längtar till/efter… 
Det roligaste i skolan är… 
Det bästa jag vet är… 
Det värsta jag vet är… 
Om jag var rektor på skolan skulle jag… 
Om tio år… 
I morse… 
Jag är rädd för… 
 
 
Unfinished sentences 
 
Each student finds a neighbour and interviews him/her by using the unfinished sentences. 
They have ten minutes to do the exercise. When the time is up they have to read the interview 
answers out loud, so the whole class can take part of each other’s answers. 
 
My favourite dish is… 
I’m proud of… 
I like… 
My dream is… 
I’m longing for… 
The best thing in school is… 
The best thing I know is… 
The worst thing I know is… 
If I was the principal… 
In ten years… 
This morning… 
I’m afraid of… 
 
 
 



Bilaga 4 

Heta stolen 
 
Heta stolen går till så att läraren säger ett påstående som eleverna får ta ställning till. Håll 
eleven med påståendet ställer den sig upp och byter plats med en annan medhållare. Håller 
eleven inte med sitter denne kvar. Eleverna får också möjlighet att motivera deras 
ställningstagande. 
 
Påståenden 
 
Vår skola är en bra skola 
Jag lär mig mycket i skolan 
Är det viktigt att följa med i modet 
Jag trivs i klassen 
Jag tycker om att tala inför klassen 
Ett bra självförtroende är viktigt 
 
 
The Hot Seat 
 
The teacher gives a statement to the students. If they agree to this statement they shall switch 
places with someone else that also agrees. If they don’t agree they stay in their place. After 
the students have changed places some of them will get the opportunity to motivate their 
choices. 
 
Statements 
 
Our school is a good school 
I learn a lot in school 
I think that it is important to keep up with fashion  
I like my classmates 
I enjoy speaking in front of the class 
It is important with a good self-esteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 

4 hörn 
 
Övningen är en värderingsövning där eleverna tar ställning till ett påstående genom att välja 
det hörn som bäst representerar deras åsikt. Efter att eleverna valt hörn frågar läraren några 
elever varför de ställt sig i detta hörn. 
 
Påståenden 
 
Du och en kompis går i korridoren. Ni passerar ett gäng från en annan klass. De ger spydiga 
kommentarer åt din kompis, vad gör du? 
 
Går vidare utan att låtsas om något 
Går vidare säger åt kompisen att inte bry sig om det 
Stannar upp och säger åt dem att sluta 
Öppet hörn/egna förslag 
 
Du har lovat din bästa kompis att följa med på basket, vilket är jätteviktigt för honom. Du får 
senare ett erbjudande att gå på en konsert som du länge har velat se, vad gör du? 
 
Du gör som du lovat kompisen och följer med på basketen 
Du ringer kompisen och säger att du har ont i huvudet och går på konserten 
Du säger son det är till kompisen med risk för att kompisen blir ledsen 
Öppet hörn/egna förslag 
 
 
4-Corners 
 
The students take a position to a statement by going to one of four corners of the room. Each 
corner represents one position. The students choose the corner that represents his/hers 
position. They are then to motivate why they went to that particular corner. 
 
Statement 
 
You and your friend are walking down the hallway. You see a couple of kids from another 
class, when you are about to walk by them; they begin saying horrible things to your friend. 
What do you do? 
 
You keep on going pretending you didn’t hear it 
You keep on going and tell your friend not to mind it 
You stop and tell them to quit 
Your own suggestion 
 
You have promised your best friend to come with him/her to a baseball game. A game that is 
very important to your friend. Another friend invites you to go to a concert, that you also want 
to see. What do you do? 
 
You go to the game with your friend 
You call your friend and tell him/her that you have a headache and goes to the concert 
You explain the situation to your friend, with the risk of hurting him/her 
Your own suggestion



Bilaga 6 

Sifferkort 
 
Övningen är en värderingsövning liksom 4-hörn övningen. Istället för att välja ett hörn som 
motsvarar deras åsikt väljer eleverna sifferkort som är numrerade från ett till fyra. Eleverna 
delas in i mindre grupper. Varje elev tar ställning till ett påstående genom att välja kortet som 
har motsvarande siffra i påståendet de får av läraren. De diskuterar sedan sinsemellan i 
gruppen om varför de valt den siffra som de gjort. 
 
Påstående 
 
Du går förbi en klasskamrat som står och tuggar tuggummi, vad gör du? 
 
Går förbi 
Går förbi, men påpekar samtidigt att det är förbjudet 
Stannar till och frågar om han/hon har ett till 
Går fram till klasskompisen och säger åt honom/henne att spotta ut det 
Eget förslag 
 
 
Number cards 
 
The students are divided into smaller groups and get four cards that are numbered one through 
four. Each student takes position to one of the four statements by choosing the card that has 
the corresponding number on it. They get the cards from the teacher. They show the other 
group members which card they have chosen and than discuss it with each other. This 
exercise is a continuation of four corners. 
 
Statement 
 
You see a classmate standing and chewing a chewing gum. What do you do? 
 
You walk by without saying anything 
You walk by and say that it is forbidden 
You stop and ask him/her if he/she has one for you 
Your own suggestion 
 
 
 


