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Abstrakt 
I detta examensarbete har jag studerat gymnasieelevers känslor inför och under 
muntliga redovisningar, samt hur de ser på att använda datorstöd vid dessa 
tillfällen. En kvantitativ studie genomfördes bland eleverna i de tre årskurserna 
vid ledarskapsprogrammet i Luleå gymnasieby. Som underlag har forskning och 
studier om talträning, muntliga redovisningar och moderna pedagogiska metoder 
använts, samt forskning och studier om hur IKT påverkar skolan av idag. 
Resultatet pekade på att medveten inriktning på att träna och lära om 
redovisningar och självförtroende, IKT-kunskaper samt att använda ämnesöver-
gripande arbetssätt ger positiva resultat hos eleverna. Studien pekar också på att 
skolledningens underlåtenhet att tillhandahålla datorutrustning av god kvalitet haft 
negativ påverkan på elevernas motivation och möjligheter att tillgodogöra sig 
utbildning fullt ut. 

 



Förord 
Ledarskapsprogrammet i Luleå arbetar mycket med att stärka elevernas själv-
känsla och träna dem att tala och föra fram åsikter inför folk. Under mina tre år 
vid ledarskapsprogrammet har jag ofta imponerats av det självförtroende och den 
framåtanda som elever vid programmet visat, vare sig det gällt att framföra 
budskap inför kamrater eller inför okända människor. 

I min studie jämför jag upplevelserna eleverna har under muntliga redovisningar 
med resultaten från en tidigare undersökning. Resultatet hoppas jag kan visa att 
den pedagogiska tanke som programmet arbetar efter ger positivt resultat. 

 

Thomas Nordström, juni 2009 
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Inledning 
Vi lever i ett informationssamhälle där förändringstakten är hög och kraven på 
kunskaper är stora. Utbildning ses numera som något av en nödvändighet som 
återkommer genom en människas yrkesverksamma liv, för att man ska kunna 
hantera nya arbetssätt och ny teknik som introduceras. Utbildning är alltså inte 
längre något som vi bara ägnar oss åt i vår ungdomstid, utan vi måste ställa in 
oss på ett kontinuerligt lärande. 

Ledarskapsprogrammet i Luleå gymnasieskola har kurser och arbetsmetoder 
som ska vara mycket personlighetsutvecklande och har som mål att bland annat 
ge eleverna grundläggande kunskaper inom lärande, pedagogiskt ledarskap, 
människans utveckling och socialisation. Programmet har också strävan att 
eleverna ska kunna använda datorn som ett naturligt hjälpmedel i all form av 
lärande och som ett pedagogiskt stöd. 

Utbildningen bedrivs ofta i form av ämnesövergripande projekt, där eleverna 
tränas i olika arbetsformer och lär olika sätt att inhämta kunskaper. Resultaten 
ska redovisas på kreativa sätt. 

För att utvärdera om ledarskapsprogrammets utbildning med inriktning på 
personlig utveckling och förmåga att använda pedagogiska stöd ger resultat, 
ska jag i min undersökning först studera hur trygga eleverna i de tre årskurser 
på ledarskapsprogrammet känner sig under muntliga redovisningar jämfört 
med gymnasieelever från andra skolor. Jag vill sedan undersöka hur de ser på 
att ha datorn som stöd vid muntliga redovisningar. 

Ungas IKT-användning i informationssamhälle och skola 
IKT (informations- och kommunikationsteknologi) är ett allt mer ofta använt 
begrepp som innebär användning av IT för kommunikation mellan människor 
(Wikipedia, 2009). Detta är alltså ett utvidgat begrepp jämfört med det mer 
etablerade begreppet ”IT”. 

Findahl och Zimic (2008) beskriver hur barn i allt större utsträckning och i 
yngre ålder använder Internet. Första kontakten kan vara när föräldrarna låter 
barnen prova ett spel på SVT:s Bolibompawebbplats eller när de ser ett missat 
avsnitt av till exempel julkalendern. I skolåldern blir Internetanvändandet mer 
regelbundet, men nu börjar barnen använda Internet för andra syften som till 
exempel kontakt med bekanta via en meddelandetjänst. 

Findahl och Zimic konstaterar att när skolbarnen blir äldre blir det allt mer 
viktigt att kunna kommunicera med bekanta.  Internet används också mycket 
för att ladda ned musik, se film samt för att söka fakta. Den största andelen 
dagliga användare finns i åldern 14-18 år, medan de personer som ägnar mest 
tid åt Internet finns i åldern 19-25. 70 % av Internetanvändarna i åldern 15-17 
år är medlem i ett eller flera communities och det är de unga flickorna som 
dominerar i communities och inom bloggande. 

Mellan könen ser Findahl och Zimic en skillnad då yngre män (upp till 25 år) 
söker och använder underhållningsinriktade aktiviteter, medan yngre kvinnor 
söker sig till användargenererat innehåll och sociala närverk. I åldern 12-16 år 
är könsskillnaderna däremot små. 
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Det omfattande användandet av dator och Internet ger de unga både erfaren-
heter och kunskap. Findahl och Zimic (2008) kan dock dra slutsatsen att unga i 
åldern 12-14 år har en hög uppskattning av sin egen förmåga, som inte 
motsvarar en verklig digital kompetens (se avsnittet eEurope, digital kompe-
tens och konkurrenskraft på sidan 6). Denna överskattning av den egna för-
mågan är inget negativt, utan ger de unga en bra grund för framtida lärande. 

Slutligen konstaterar Findahl och Zimic att användandet av Internet är lågt i 
svenska skolor, särskilt om man jämför med Australien och Nya Zeeland. Inte 
förrän de unga svenskarna är över 15 år används Internet i någon större 
utsträckning för skolarbete. 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen, 2006) har 
sedan 1994 följt upp och arbetat för utveckling av IT-användandet inom svensk 
skola. KK-stiftelsens undersökning visar på att en stor majoritet av 
gymnasieeleverna samt flertalet av lärarna upplever nyttan av IT inom skolan 
som stor. Majoriteten av gymnasieeleverna anser att lärarnas IT-kunskaper är 
tillräckliga men bara hälften av lärarna tycker detsamma om sig själva. Här 
märks ett tydligt trendbrott då en positiv trend med upplevt ökande IT-
kunskaper avstannat efter år 2003. Undersökningen visar också att gymnasie-
eleverna använder IT som kommunikationshjälpmedel för skolarbetet i allt 
högre utsträckning. 

KK-stiftelsens undersökning visar att 10 % av gymnasieeleverna använder 
dator för att skapa presentationer minst en gång i veckan. 26 % av gymnasie-
eleverna använder dator för att skapa presentationer någon gång i månaden 
eller oftare. 

Följande tabell är ett utdrag ur KK-stiftelsens material som visar hur stor andel 
av olika kategorier i skolan som ser hinder för att använda IT i undervisningen. 

 För långsamma datorer Dålig utrustning 

Elever 56 % 60 % 

Lärare 51 % 42 % 

Skolledare 32 % 31 % 

 

Lärande i informationssamhället 
Säljö (2005) beskriver lärande och utveckling i kommunikativa och sociokultu-
rella processer. Ett utmärkande drag är att människan ses som både en 
biologisk och en sociokulturell varelse. Det är samspelet mellan de biologiska 
förutsättningarna och människans förmåga att skapa medierande redskap som 
är grunden för den utveckling Säljö beskriver. De biologiska förutsättningarna 
är i princip oförändrade genom den moderna människans historia, medan 
människan som sociokulturell varelse är i det närmaste oändligt läraktig och 
bildbar. 

För inte alltför länge sedan ställdes helt annorlunda krav på vad människor 
behöver lära sig för att klara sig i samhället än de krav som ställs i dagens 
informationssamhälle. Skolan hade nära på monopol på kunskap, och en männ-
iska kunde förvänta sig att lära under några år i skolan och sedan klara sig med 
de kunskaperna resten av livet. 
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I dag ställs ibland krav på att en människa ska klara av mycket mer kompli-
cerade uppgifter än någonsin förr i historien, skriver Säljö (2005). Dessutom 
måste människor förvänta sig att skola om eller vidareutbilda sig, kanske ett 
flertal gånger, för att kunna hantera nya arbetsuppgifter.  

Säljö berättar vidare att den i särklass viktigaste lärmiljön är den vardagliga 
interaktionen och det naturliga samtalet. Människan lär sig uppfatta budskap 
och bidra till samtal och detta ger oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi i 
framtiden behöver. Vårt språk är alltså ett kollektivt redskap för handling, där 
varje individ lägger in sitt eget budskap. 

Mänsklig kommunikation 
Det finns fyra grundtyper av mänsklig kommunikation enligt Stensmo (1994): 

• kroppsspråk; att med hjälp av gester, tecken och läten signalera känslor 
och göra andra uppmärksamma på olika företeelser. 

• bildspråk; började som en förlängning av kroppsspråket då människan 
till exempel ritade med en pinne på marken för att förtydliga något. 

• talspråk; där enkla ljud bildade ord och sedan satser och på så sätt kunde 
signalera budskap till andra. 

• skriftspråk; en utveckling av bildspråket och har gett människan stora 
möjligheter att bevara och sprida kunskaper. 

Säljö (2005) skriver om språket ur ett sociokulturellt perspektiv och menar att 
språket är en viktig bärare av kunskap. Olika begreppsbildningar går inte att 
studera direkt, utan Säljö ser begreppen som språkliga konstruktioner som 
måste studeras i ett givet sammanhang. Att med papper och penna förklara att 
jorden är rund kan vara mycket svårare än att förklara samma sak med hjälp av 
en jordglob. 

Palmér (2008) beskriver hur varje skolämne kan erbjuda träning i både muntlig 
och skriftlig kommunikation. Om lärare medvetet tar tillvara och använder 
språket som ett verktyg för lärande får det positiva konsekvenser för både kun-
skapsutveckling och elevens egen språkutveckling. 

I en rapport beskriver Palmér (1999) hur gymnasieelever i en skola fick mycket 
träning i att tala men att denna träning inte tillmättes något eget värde genom 
bedömning eller betygssättning. Detta riskerade sänka elevernas motivation till 
att genomföra muntliga aktiviteter. Palmér ser också ett mönster, att program 
med inriktning mot högskolestudier oftare tränar tal i helklass än andra 
program gör. Att tala i mindre grupper är vanligt på alla program. Detta ger bra 
möjligheter till jämlika samtal där fler elever kommer till tals. 

Palmér noterar vidare att ingen av lärarna vid de studerade skolorna lär 
eleverna tekniker eller strategier för talande. För att lära får eleverna efter ett 
framträdande råd och kritik av kamrater och läraren. Elever berättar att 
medvetenheten om att de ska få kamratrespons kan stärka en osäker individ, 
men att kamraterna också kan ge alltför allmän kritik för att det ska vara 
utvecklande. 
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Informationssamhälle och informationsteknik 
Det moderna samhället har inneburit att den lärarcentrerade och textbundna 
undervisningsformen förlorar sin ställning som modell för att skapa kunskap 
och lärande. I dag fungerar det inte längre att repetera och memorera lärarens 
ord eller textbokens innehåll (Säljö, 2005). 

Enligt Säljö krävs i dag snarare att människor skaffar erfarenheter från miljöer 
där fysiska och intellektuella redskap är tillgängliga på ett lämpligt sätt och att 
dessa redskap används som en del i en konkret verksamhet. Undervisning i 
form av vägledning och stöd för lärprocesser kommer fortsättningsvis att vara 
en dominerande verksamhet i samhället. Däremot är det inte säkert att den 
kommer att äga rum i samma miljöer, eftersom kunskap blir alltmer abstrakt 
och kraven på vad vi ska behärska höjs. Säljö skriver att detta även kan leda till 
att politiska mål måste sättas upp för att säga vem som ska få ta del av 
utbildning och hur den ska betalas. 

En konsekvens av den nya informationstekniken, som vi ser tydligt i dag, är att 
lärande i ökande utsträckning handlar om att lära sig behärska den tekniska 
utrustningen. Detta är också, skriver Säljö, en del i en övergripande övergång 
till nya produktionsformer som kommer att ställa allt högre krav på läs- och 
skrivkunnighet. 

Människor kommer också i allt större utsträckning att arbeta med att skriva och 
på annat sätt dokumentera sin aktivitet, inte som tidigare då flertalet 
huvudsakligen klarade sig med läsfärdigheter. Detta är en dramatisk höjning av 
kraven. Som tur är, skriver Säljö, erbjuder den moderna informationstekniken 
bra redskap för att lättare klara dessa krav. 

Informationsteknik som stöd för lärande 
Den nya tekniken har enligt Säljö (2005) medfört nya möjligheter till 
simulering av verkligheten genom utnyttjande av multimedia och stimulering 
av flera sinnen. Detta öppnar också dörren för att aktivera flera olika lärstilar. I 
många olika ämnen öppnas möjligheten att demonstrera skeenden som inte 
tidigare gått att visa på ett instruktivt sätt. 

Säljö beskriver också hur skolan i och med datoriseringen gått från att ha varit 
huvudsakligen reproducerande (exempelvis att lära saker innantill) till att bli 
allt mer producerande. Tillgängligheten till aktuell information blir också stor i 
en datoriserad miljö. Elever kan ha direkt kontakt med jämnåriga i andra delar 
av världen för att få aktuell information därifrån. 

Design för lärande är en ny pedagogisk modell som beskrivs av Rostvall och 
Selander (2008). Här är eleven uttalat i centrum som aktiv skapare av kunskap 
och mening i sitt lärande. Multimodalitet är en viktig del, det vill säga 
användande av olika mediums möjligheter i kombination med varandra. I 
multimodala sammanhang är datorn det redskap som ger största möjligheterna. 
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Rostvall och Selander (2008) förklarar hur ett skolprojekt kan delas upp i två 
transformationscykler. I den första cykeln ska eleverna skapa en representation, 
det vill säga deras slutprodukt i projektarbetet. Här är det betydelsefullt hur 
eleverna inhämtar och bearbetar information, hur de samarbetar och kommuni-
cerar, om de arbetar individuellt eller tillsammans samt inte minst vilka 
multimodala resurser de använder. Läraren är aktiv i processen med stöd, tips 
eller andra ingripanden för att få gruppen att kunna komma vidare i sitt 
kunskapsskapande. 

I den andra transformationscykeln ska eleverna presentera sin representation. 
Nu ser man både på hur eleverna presenterar sitt arbete och hur de designat 
detta. Det är också viktigt att eleverna reflekterar över både processen under 
presentationen och över sitt resultat och att läraren gör klart för eleverna hur 
arbetet bedöms. 

Rostvall och Selander beskriver att det finns tecken som visar på att eleven lär 
när eleven väljer olika medier i skapandeprocessen, lika väl som det syns i 
elevens slutprodukt och presentation av denna. Därför är det viktigt att läraren 
är närvarande och delaktig under hela processen, för att kunna göra en 
fullständig bedömning av vad eleven lärt och kunna ge respons som gör att 
eleven kan utvecklas i alla steg av processen under nästa arbete. 

Ett annat nytt perspektiv på hur vi kan tolka och beskriva de nya möjligheter 
och kanske nya världar som medierna och datorerna gett oss beskrivs av 
Elmfeldt och Erixon (2007). De anser det nödvändigt att finna ett nytt 
perspektiv som ger rättvisa åt det nya och samtidigt gör upp med många gamla 
sanningar som inte längre stämmer med det nya. 

Elmfeldt och Erixon delar upp nya medier i fyra dimensioner: 

• interaktivitet - kommunikation av olika media för olika ändamål mellan 
många olika människor. 

• hypertextualitet - mottagaren väljer själv väg att läsa, titta eller lyssna. 
Här räknas alltså inte enbart text utan begreppet innefattar multimodala 
text/media och de relationer de kan skapa till varandra, bland annat 
genom interaktivitet. 

• arkivering - digital data och objekt måste arkiveras eller sparas någon-
stans men den nya tekniken gör det möjligt att spara på väldigt många 
olika fysiska platser utan att tillgängligheten påverkas. Dessutom kan 
arkiven organiseras på oändligt många sätt, allt efter skaparens önske-
mål eller innehållets beskaffenhet. 

• virtualisering - i och med att IKT nu finns överallt omkring oss märks 
det allt oftare att det finns platser vi kan besöka enbart med hjälp av 
IKT, bland annat så kallade virtuella världar. Vi kan inte se eller ta på 
dessa världar men vi kan lika fullt gå ut i den världen och möta andra 
människor där. 

Elmfeldt och Erixon skriver att barn och unga som växer upp i dag får ett 
naturligt förhållningssätt och praktiska erfarenheter av dessa fyra dimensioner. 
Därför är det viktigt att skolan och lärare också skaffar sig kunskap om de fyra 
dimensionerna för att kunna anpassa lärandet till barnens och ungdomarnas 
verklighet. 
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Elever som lär om och arbetar med berättande har enligt Elmfeldt och Erixon 
(2007) i och med Internet och fildelning tillgång till ett oöverskådligt och 
nästan outtömligt arkiv att hämta texter, bilder och ljud. Förmågan att skapa 
meningsfulla berättelser bygger då på elevens förmåga att kunna hantera detta 
arkiv. Den elev som kan detta kan skapa ett potentiellt oändligt antal 
berättelser. 

Elmfeldt och Erixon har observerat elever i år 2 på ett medieprogram i Malmö 
under skapandet av multimediala produktioner och konstaterar att hantering av 
programvarans grafiska gränssnitt tar upp en stor del av elevernas tid. Detta tar 
alltså tid från det egentliga arbetet att skapa och att kombinera multimedia-
produktionens olika beståndsdelar. 

eEurope, digital kompetens och konkurrenskraft 
Europeiska kommissionen (2003) har skapat ett initiativ och en utbildnings-
strategi för att garantera digital kompetens på skolor och arbetsplatser. 
Kommissionen vill göra EU-området till världens mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomi senast år 2010. Den digitala kompetensen är en av 
åtta nyckelkompetenser EU definierat. Kommissionen vill bredda tillgäng-
ligheten till bredbandsuppkoppling för skolor och medborgare i allmänhet i 
EU-området och göra myndigheternas tjänster och utbud, såsom deklaration, 
tillgänglig via Internet. 

För att ge stöd och riktlinjer inför skapandet av nya kursplaner drar Skolverket 
(2008) i ett internt PM upp riktlinjer för hur digital kompetens ska kunna kon-
kretiseras och skrivas i nya styrdokument. Skolverket har definierat fyra 
perspektiv på digital kompetens. 

• Ur ett medborgerligt perspektiv. Den digitala kompetensen behöver 
göras stark för att minska sociokulturella skillnader och göra att 
människor kan klara sig som medborgare och använda ny digital 
kommunikation för att exempelvis kunna vara delaktiga i en 
demokratisk process. 

• I det pedagogiska arbetet och i lärprocessen. Dagens elever har IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) som ett stort inslag i sin 
verklighet och lever med IKT en stor del av sitt dygn. Detta kommer att 
tvinga fram nya förhållningssätt till lärandet och ett annat förhållnings-
sätt mellan lärare och elev. 

• För arbetsliv och högre studier. I en värld där teknik och marknader 
snabbt ändras och utvecklas behöver elever utveckla ändamålsenlig 
handlingsförmåga, handlingskraft och kreativitet, för att till exempel 
kunna välja en lämplig väg in i högre studier. 

• IKT som innovativ kraft. Utvecklingen inom IKT öppnar nya möj-
ligheter inom olika ämnesområden som kan locka elever och då stimu-
lera lärprocessen och öka elevens motivation. Att både eleven och 
läraren i allt större omfattning kan vara producent av digitalt material 
kan också bli en stark inspirationskälla. 
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I betänkandet inför en ny lärarutbildning skriver Skolverket (2008) att skol-
verksamheten i dagens samhälle kräver helhetsgrepp för att integrera IT och 
digital kompetens och sätta in dem i större sammanhang än i dag. Några 
slutsatser dras av hittills utförd forskning: 

- IT medför en mängd nya möjligheter för undervisning och lärande. 

- IT förbättrar resultaten av lärande under vissa givna förutsättningar. 

- användningen av IT förutsätter en medveten pedagogik och att IT 
integreras i utbildningsplanerna. (SOU 2008:109, 2008, s. 174) 

Betänkandet varnar för att i lärarutbildningen ha IT endast inom ramen för 
tillvalskurser eller särskilda IT-inriktningar. Där förordas i stället att IT ska 
genomsyra all lärarutbildning för att ge de studerande möjlighet att tillämpa 
och utveckla sina IT-kunskaper och skaffa sig digital kompetens. 

Dator och presentationsprogram 
Med hjälp av dator och ett presentationsprogram (exempelvis Microsoft 
PowerPoint) kan man lätt skapa en presentation som kan innehålla text, bilder, 
diagram, film, musik, inspelat tal eller andra ljud. Maier och Warren (2000) 
beskriver fördelar och nackdelar med att använda presentationsprogram. 

Fördelar: 

• Mallar gör det enkelt att snabbt skapa ett professionellt utseende och 
även anpassa mallar efter egna behov. 

• Presentationen kan revideras och uppdateras vid behov. 

• Presentationen kan visas på många sätt: 

o på skärm med hjälp av projektor 

o utskriven på papper eller overhead 

o publicerad på webben. 

• Åhörarkopior kan delas ut som stöd till åhörarna. 

• Fakta kan inkluderas som stöd utan att den är synlig för åhörarna.  

• Om dator används kan man lätt välja att hoppa över eller mellan bilder 
efter behov. 

• Om dator används kan man rita eller skriva direkt i presentationen för att 
till exempel förtydliga något. 

Nackdelar: 

• Det finns risk att presentationens färdiga bilder skapar mindre flexibla 
diskussioner. 

• Att skapa till exempel ett diagram från grunden på en whiteboard kan 
vara mer effektivt än att ha ett färdigt diagram. 
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Att göra muntliga redovisningar bygger på självkänsla 
Marrs (1998) skriver om hur ungdomar på gymnasienivå kan lära sig behärska 
tekniker och färdigheter för muntliga redovisningar, kunskaper som är mycket 
viktiga både privat och i ett yrkesliv. En person som är utåtriktad och känner 
sig trygg i sin relation till andra människor har lättare att uttrycka sig. 

Det är viktigt att veta vad man själv är bra på och var ens styrkor ligger. Om 
man vet detta kan man sedan gå vidare för att utveckla dessa sidor och träna 
och förbättra sådant man är sämre på. Att arbeta med detta bygger upp ens 
självbild. 

En självbild kan vara positiv eller negativ, skriver Marrs, och detta skapar en 
persons självkänsla. En god självkänsla skapas genom uppmuntran och positiv 
förstärkning, medan dålig självkänsla skapar negativt tänkande och bemötande. 

Sedan måste man träna och vara förberedd för en muntlig redovisning och 
gärna använda hjälpmedel som hjälper både att illustrera det man talar om och 
tar blicken från talaren. Hjälpmedlen bidrar till att minska pressen som kan 
uppstå när man upplever att alla tittar på en själv. 

Tidigare studie 
Resultaten i min studie kommer jag att jämföra med resultaten ur ett examens-
arbete av Engelbertsson och Hjelm (2007). Denna studie gjordes vid Akademin 
för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola ht 2007. 
Där undersökte de hur eleverna vid icke specificerade program i en gymnasie-
skola i en icke specificerad medelstor stad i Sverige upplevde muntliga redo-
visningar. Studien gjordes bland 41 elever i år 2 och år 3; 5 pojkar och 36 
flickor. För att kunna göra en jämförelse mellan resultaten använder jag i min 
enkät samma frågor. 

Undersökningen visade att 43 % av eleverna ville träna mer på att prata inför 
klassen. Engelbertsson och Hjelm säger sig inte ha svar på varför eleverna inte 
vill träna mer. Ur elevernas svar kan de dock ge exempel som tyder på att 
eleverna vill träna mer för att komma över sin egen osäkerhet.  

Engelbertsson och Hjelm tror också att talaren ofta står i oproportionerligt stor 
fokus jämfört med lyssnarna. Om det finns ett fungerande samspel mellan 
talare och publik, där lyssnandet har en meningsfull roll genom att eleverna 
exempelvis ger varandra respons efter redovisningar, tror författarna att talaren 
skulle sporras på ett positivt sätt. 

På frågan hur eleven kände sig precis innan en redovisning svarade 53 % 
nervöst, 17 % hemskt och 10 % spännande. Engelbertsson och Hjelm, som i sin 
studie även frågat elever från grundskolans år 4, tror att lusten att tala inför 
andra minskar med åldern. De tror att pressen och kraven ökar med åldern och 
att det är därför 17 % svarar att de har känslan ”Hemskt” inför redovisningar. 

På frågan hur det känns under redovisningen svarade 43 % nervöst, 30 % 
roligt, 8 % hemskt, 5 % spännande och 3 % tråkigt. Engelbertsson och Hjelm 
ser en utveckling i positiv riktning under redovisningen. De tror att detta kan ha 
att göra med tillfredsställelse över att ha kommit igång med sin redovisning. 
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På frågan om de föredrar att redovisa ensam eller tillsammans med någon 
annan svarade 11 % att de tycker bäst om att redovisa ensam. Här ser 
Engelbertsson och Hjelm (2007) en tydlig skillnad när de jämför svaren mot 
eleverna i grundskolans år 4. Där ville lika många redovisa ensamma som 
tillsammans med någon annan, något som de tolkar som oräddhet att stå inför 
andra och redovisa. Att den stora majoriteten av gymnasieeleverna vill 
redovisa tillsammans med någon annan tror författarna beror på att de vågar 
mer tillsammans och att sällskapet ger trygghet och drar fokus ifrån den 
enskilde. 

Ledarskapsprogrammet 
Ledarskapsprogrammet i Luleå gymnasieskola startade år 2000 som ett special-
utformat program baserat på Barn- och fritidsprogrammet. Ursprungligen var 
tanken att rikta programmet mot lärarutbildningen men den vikande arbets-
marknaden kom att sätta den tanken i bakgrunden (Luleå kommun, 2000). 

Programmet ger förutom bredare kunskaper i kärnämnena grundläggande kun-
skaper om människan och dess utveckling, pedagogiska och metodiska 
kunskaper samt arbetsplatsförlagd utbildning på platser där aktivt ledarskap 
bedrivs. Valet av kurser och arbetsmetoder är tänkt att vara mycket personlig-
hetsutvecklande och strävar efter att ge eleverna hög social kompetens. 

Ledarskapsprogrammet tar också i beaktande samhällets allt högre användning 
av IKT och har tre datakurser som karaktärsämnen; datorkunskap, multimedia 
samt webbdesign. Dessa kurser ska integreras med andra kurser och målet är 
att eleverna ska få stor säkerhet på hur dator kan användas i pedagogiska 
sammanhang (Luleå kommun, 2008). 

I karaktärsämnet ingår regelbundet olika övningar i att tala och redovisa inför 
andra. Dessa övningar tränar även publiken på att vara aktiv och engagerad, för 
att kunna ge konstruktiv respons efter redovisningen. Till karaktärskurserna, på 
sammanlagt 550 gymnasiepoäng, kan räknas de olika ämnesövergripande 
projekt som förekommer främst i år 1 och 2, och ibland i år 3. Eleverna får 
också uppmuntran att använda dator när de ska genomföra redovisningar i 
olika ämnen (Luleå kommun, 2008). 

Under inledningen av hösten i årskurs 1 får eleverna utbildning i presentations-
teknik med PowerPoint. Avsikten med detta är att eleverna ska kunna använda 
datorn som stöd vid redovisningar under hela sin gymnasietid. 

Ledarskapsprogrammet har tre datakurser på sammanlagt 250 gymnasiepoäng; 
Datorkunskap A under ht år 1, Multimedia A under vt år 1 och ht år 2, samt 
Webbdesign A under vt år 2 och ht år 3. I dessa genomförs den absoluta 
majoriteten av redovisningarna av olika arbeten med stöd av dator. De arbeten 
eleverna skapar placeras ofta i utställningar i det egna kvarteret eller på andra 
platser i gymnasiebyn eller i Luleå (Luleå kommun, 2008). 

Ledarskapsprogrammets två datasalar har datorer som tillverkats mellan år 
2000 och 2002. De har RAM på 256 MB. Under vårterminen 2009 tar det 
mellan 10 och 15 minuter att starta datorn, logga in och starta upp programmet 
att arbeta med. Särskilt under arbete med multimedia påverkar datorernas 
svaga kapacitet elevernas möjligheter att arbeta. 
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Medel för införskaffande av nya datorer beviljades, efter påtryckningar och 
möten med gymnasiebyns ledning. Trots att datorerna levererades under mars 
2009 prioriteras inte deras iordningsställande och utplacering av kommunens 
IT-kontor. 

Inom programmet finns också en tradition att ge eleverna ansvar att genomföra 
skarpa redovisningar. Till exempel genomför alltid tvåor från programmet 
presentationerna under gymnasiebyns Öppet hus samt när niondeklassarna 
kommer på besök för att få information om olika gymnasieprogram. 
Högstadielärare brukar berömma eleverna eftersom det på andra program ofta 
är lärare som genomför denna presentation. 

Förankring i styrdokumenten 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna ges på flera ställen riktlinjer för hur 
skolan ska stödja elevernas kommunikativa utveckling samt vilka tekniska 
förutsättningar skolan ska ge eleven för att kunna tillgodogöra sig utbildningen 
(Skolverket, 2006). 

Lpf 94, 1.2: Under Skolans uppdrag sägs att ”Skolan skall utveckla 
elevernas kommunikativa […] kompetens” (s. 5). Under Den 
enskilda skolans utveckling sägs att ”Skolan skall sträva efter 
flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbets-
former.” (s. 7)  

Lpf 94, 2.1: Under Riktlinjer sägs att läraren skall ”organisera arbetet så 
att eleven […] får stöd i sin språk- och kommunikationsut-
veckling” (s. 11). 

Lpf 94, 2.3: Under Riktlinjer sägs att läraren skall ”uppmuntra sådana 
elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra 
det” samt ”låta eleverna pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer” (s. 14). 

Lpf 94, 2.6 Under rektors ansvar sägs att ” arbetsmiljön i skolan utformas 
så att eleverna får tillgång till […] läromedel av god kvalitet 
samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, bl.a. […] datorer och andra tekniska hjälpmedel” 
(s. 16). 
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Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka eleverna vid ledarskapsprogrammets 
upplevelser av att genomföra muntliga redovisningar och jämföra med en 
studie av gymnasieelever från icke angiven ort och program gjord ht 2007. Jag 
vill också undersöka vad ledarskapseleverna tänker kring muntliga 
redovisningar med stöd av dator. Eftersom jag genomför undersökningen med 
alla elever i de tre årskurserna, hoppas jag kunna se om deras inställningar och 
åsikter skiljer sig i de tre årskurserna. 

Frågeställningar 
• Syns skillnader i hur trygga eleverna på ledarskapsprogrammet känner 

sig vid muntliga redovisningar, jämfört med eleverna i den tidigare 
studien? 

• Syns det någon skillnad i upplevelserna mellan de tre årskurserna på 
ledarskapsprogrammet? 

• Vilka uppfattningar har eleverna i de tre årskurserna om värdet av att 
använda datorstöd vid muntliga redovisningar? 

Metod 
Avsikten var att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkät för att 
studera tendenser mellan grupper och mellan årskurser. Detta gör det möjligt 
att jämföra resultaten från en tidigare undersökning som gjorts i samma syfte, 
och som jag avser jämföra mina resultat med. 

Försökspersoner 
Det går 188 eleverna i de tre årskurserna på ledarskapsprogrammet i Luleå 
läsåret 2008-2009. 78 elever i år 1, 60 elever i år 2 och 50 elever i år 3. De 
kommer att få besvara enkäten under vecka 15 2009 och en lärare delar ut 
enkäten vid ett tillfälle då hela klassen är samlad för lektion eller mentorstid. 
När enkäten delas ut ger läraren en kort beskrivning av syftet med enkäten och 
hur den ska fyllas i. 

Bortfall 
Enkäten kunde lämnas ut till ledarskapseleverna under vecka 15 år 2009. 148 
av programmets 188 elever svarade. Bortfall berodde på frånvaro samt några 
fall av ledigheter i samband med påskledigheten. 

Datainsamlingsmetod 
Patel och Davidson (2003) menar att information till en studie kan samlas in 
genom enkäter, observationer och intervjuer. En studie behöver inte begränsas 
till en datainsamlingsmetod utan kan snarare stärkas av att bygga på olika 
varianter av källor. Till min studie valde jag enkät för att kunna jämföra med 
en tidigare gjord studie inom samma ämne. 
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Enkät 
I min undersökning valde jag att göra en kvantitativ undersökning. Patel och 
Davidson (2003) menar att om man vill få svar av många människor så är det 
fördelaktigt att göra en enkätundersökning. Denna kräver mycket mindre 
resurser än om man skulle göra intervjuer med alla personligen. Nackdelen 
med enkäter är dock att alla personer i undersökningen kanske inte svarar samt 
att det inte går att kontrollera om alla personer i undersökningen svarar seriöst 
på frågorna. 

En enkät är enligt Patel och Davidson en standardiserad undersökning där 
frågorna kan vara strukturerade (ha fasta svarsalternativ) eller ostrukturerade 
(ha öppna frågor) eller en kombination av dessa båda typer. Graden av struktur 
i undersökningen gör att man får svar som har motsvarande grad av precision. 

Motivation är enligt Patel och Davidson viktigt för att nå bra resultat i en 
undersökning. Personerna i undersökningen har blivit utvalda på något sätt och 
kan inte alltid se nyttan med att besvara enkäten. Om yttre motivation kan 
skapas, så att personen kan se att undersökningen kan leda till en önskvärd 
förändring för denne, ökar sannolikheten för att få fler och mer tillförlitliga 
svar. 

Enligt Patel och Davidson bör frågorna inledningsvis vara neutrala. Enkäten 
kan till exempel ta reda på personens bakgrund. Den bör också avslutas med 
neutrala frågor, för att exempelvis ge möjlighet att genom öppna frågor låta 
personen svara på något som denne tycker saknades i undersökningen. De 
egentliga frågorna kommer däremellan och bör ordnas så att de kommer i en 
naturlig och logisk följd. Enkäten bör börja med övergripande frågeställningar, 
för att sedan följa upp med fördjupande frågor. 

Fasta svarsalternativ kan enligt Trost (2001) skapas så att antingen ett eller 
flera alternativ kan fyllas i. Det klassiska är att endast ett alternativ ska väljas 
men ibland kan det vara relevant att svara med flera alternativ. Därför är det 
viktigt för konstruktören av enkäten att tänka sig för vid konstruktionen och 
helst ange om endast ett eller om flera alternativ är giltiga. Eftersom den 
tidigare studien, som jag avser göra jämförelser med, hade bortfall på grund av 
att elever fyllde i flera alternativ fast endast ett skulle väljas, har jag valt att på 
fråga 5 och 6 skriva att endast ett alternativ ska väljas. 

Databearbetningsmetoder 
För att få ett tillförlitligt resultat har undersökningen sammanställts och 
bearbetats genom att enkäterna gavs löpnummer vid inmatningen av svaren i 
databas, enligt de metoder Trost (2001) beskriver. Då kan svaren lätt sorteras 
och filtreras, och det går att kontrollerna eventuella inmatningsfel. Sedan har 
jag ur databasen kunnat ta fram underlag till tabeller och diagram med hjälp av 
pivottabeller. Siffrorna från resultaten har i vissa fall omvandlats till procent 
för att jämförelser lättare ska kunna göras. Microsoft Excel har använts som 
databasprogram. 
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För att kontrollera statistiskt samband mellan olika frågor kan man utföra en 
korrelationsanalys (Rudberg, 1993). Korrelationen mäter hur starkt sambandet 
är mellan två variabler, till exempel om svaret ”hög inkomst” alltid också ger 
svaret ”lycklig” i en enkät, och svaret ”låg inkomst” alltid ger svaret 
”olycklig”. Korrelationsanalysen ger som svar ett värde mellan -1 och +1 (0 
och ±1). Korrelation av +1 eller -1 betyder ett säkert positivt respektive 
negativt samband mellan de två variablerna. När värdet går mot 0 minskar 
sambandet. Om korrelationen är 0 finns inget samband alls. 

I resultatet från min studie kommer jag med hjälp av Microsoft Excel att räkna 
fram korrelationskoefficienten mellan fråga 8 och frågorna 9, 10 och 11. 
Analysen av detta ger ett svar enligt förklaringen ovan. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2004) ska en forskare ställa höga krav och göra 
noggranna avvägningar vid sitt val av metod. Forskaren måste ifrågasätta om 
den valda metoden är passande och om det går att genomföra utan att till 
exempel kränka integriteten hos de personer som ingår i eller på annat sätt 
berörs av studien. Om forskaren inför en uppgift har flera möjliga metoder för 
att uppnå samma resultat bör denne välja den metod som minimerar skadliga 
konsekvenserna för dem som berörs av forskningen. 

Den källdata som samlas in vid en undersökning måste hanteras på ett säkert 
sätt, enligt Vetenskapsrådet. Om anonymitet utlovats måste forskaren se till att 
detta löfte hålls vid publicering av undersökningen. Däremot måste källdatan 
vara tillgänglig för andra forskare som vill kontrollera eller reproducera 
undersökningen. 

Slutligen säger Vetenskapsrådet att en forskare vid sammanställandet av sitt 
resultat måste göra rättvisa bedömningar av dess tillförlitlighet. Forskaren kan 
behöva genomföra felanalyser, diskutera tänkbara felkällor eller annat som kan 
påverka resultatet. Forskaren får absolut inte falla för frestelsen att ignorera 
eller dölja felkällor för att på så sätt kunna publicera eller vara först att 
upptäcka något nytt. 

Enligt Trost (2001) gör genomförandet av de anonyma enkäterna i helklass att 
eleverna förhoppningsvis känner att de kan svara sanningsenligt utan att kunna 
bli spårade. Samtliga elever är bekanta med mig som lärare på programmet, 
även om bara nio elever i år 3, cirka hälften av eleverna i år 2 samt två 
tredjedelar av eleverna i år 1 haft mig som lärare. Denna bekantskap ger 
förhoppningsvis eleverna förtroende att svara på undersökningen, och kanske 
även motivation. 
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Resultat 
Här följer först en jämförelse av mitt resultat med resultatet från den tidigare 
studien. Endast eleverna från år 2 och 3 på ledarskapsprogrammet tas med i 
jämförelsen, eftersom den tidigare studien gjorts i dessa årskurser. 

Sedan görs en studie av resultatet inom ledarskapsprogrammets elever. Först 
redovisas hur de ser på att göra muntliga redovisningar, sedan hur de ser på att 
ha stöd av dator under muntliga redovisningar. 

Könsfördelning 
I den tidigare studien svarade 5 pojkar och 36 flickor i de undersökta 2:a- 
respektive 3:e-årseleverna. 12 % av eleverna var pojkar, 88 % flickor. 

Av ledarskapsprogrammets 2:a respektive 3:e-årselever svarade 17 pojkar och 
66 flickor på enkäten. 21 % av eleverna är pojkar. 

Totalt på ledarskapsprogrammets tre årskurser svarade 41 pojkar och 107 
flickor. 28 % av eleverna är pojkar, 72 % är flickor. 

Jämförelse med tidigare studie 
Här följer en jämförelse mellan resultatet från den tidigare studien gjord av 
Engelbertsson och Hjelm (2007) med resultatet från min studie på ledarskaps-
programmet. 

Vill eleverna öva mer på att tala inför andra? 
Fråga 3 i bilaga 1. 

Svar från elever i år 2 och 3. 

Tabell 1: Vill du träna mer på att göra muntliga redovisningar? 
Skola Ja Nej 

Tidigare studie 17 (42,5 %) 23 (57,5%) 

Ledarskapsprogrammet 28 (34 %) 55 (66 %) 

 

En något mindre andel av ledarskapsprogrammets elever anser sig behöva träna 
mer på att göra muntliga redovisningar, jämfört med eleverna i den tidigare 
studien ansåg sig behöva. 

Varför vill eleven öva mer? 
Fråga 4 i bilaga 1. 

I min undersökning skrev 27 av de 28 som svarade ja en motivation. Jag har 
tagit ut följande svar, som representerar vad svaren bestod av. 

Svaren som återkommer hos många elever är att träning ger utveckling och 
större säkerhet, att det är nyttigt och viktigt inför framtiden samt att de vill 
träna på att bli av med eller bättre kunna hantera sin nervositet. 
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För att få ännu mer erfarenhet, man utvecklas från gång till gång och lär 
sig av sina misstag. 

Är bra att ha i framtiden, och det är något som jag är nervös att göra så 
jag vill övervinna rädslan. 

För att bli bättre, bli mindre nervös, kunna prata bättre, tydligare och få 
struktur. 

För att det är ett bra sätt att lära sig att utvecklas på de flesta plan. Man 
vågar mer och lär sig prata i god ton och bra tempo o.s.v.. Man lär sig 
även så småningom att stå för det man säger. Bra inför framtida jobb att 
våga stå framför människor o.s.v.. 

För att det inte ska kännas nervöst att prata inför folk. Vill att det ska bli 
en naturlighet. 

I den tidigare studien gavs dessa svar, som valdes ut som representativa för 
helheten: 

Att våga stå framför klassen och hålla ett föredrag. Men efter brukar jag 
alltid darra. 

För att bli mer van 

För jag tycker inte om att prata jag lyssnar mer  

För att kunna lära mig hur jag ska få fram mina åsikter (Engelbertsson & 
Hjelm, 2007,s. 33) 

Hur känns det innan muntlig redovisning? 
Fråga 5 i bilaga 1. 

Tabell 2: Hur känns det precis innan du ska redovisa muntligt? 
Skola Roligt Nervöst Hemskt Spännande Tråkigt Annat 

Tidigare studie - 16 (53 %) 5 (17 %) 3 (10 %) - 6 (20 %) 

Ledarskapsprogrammet 10 (15 %) 36 (53 %) 4 (6 %) 14 (21 %) 2 (3 %) 2 (3 %) 

 

Båda undersökningarna fick bortfall, främst på grund av att elever angett två 
eller fler svar på denna fråga. Den tidigare studien fick ett bortfall på 11 svar. 
Min undersökning fick ett bortfall på 15 svar. 

I min undersökning angavs som annat alternativ: 
Är så van att redovisa, så det känns rätt ’normalt’. 

Man får en liten kick. 

Som ”annat” angavs i den tidigare studien dessa svar: 
det känns inget speciellt 

värsta som finns 

typ nervöst och roligt samtidigt (Engelbertsson & Hjelm, 2007,s. 34) 

Det visar sig att en lika stor andel av eleverna i de två undersökningarna är 
nervösa (lite drygt hälften) inför en muntlig redovisning. Däremot anger en 
klart större andel av ledarskapseleverna att de upplever att det känns roligt eller 
spännande inför redovisningen.  
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Hur känns det under redovisningen? 
Fråga 6 i bilaga 1. 

Tabell 3: Hur känns det när du redovisar? 
Skola Roligt Nervöst Hemskt Spännande Tråkigt Annat 

Tidigare studie 11 (30 %) 16 (43 %) 3 (8 %) 2 (5 %) 1 (3 %) 4 (11 %) 

Ledarskapsprogrammet 36 (47 %) 16 (21 %) 1 (1 %) 16 (21 %) 3 (4 %) 5 (7 %) 

 

Båda undersökningarna fick bortfall, främst på grund av att elever angett två 
eller fler svar på denna fråga. Den tidigare studien fick ett bortfall på 4 svar. 
Min undersökning fick ett bortfall på 6 svar. 

I min undersökning angavs som annat alternativ: 
”Ivrig”, ”Skönt” och tre svar som kan sammanfattas ”Normalt”. 

Som ”annat” angavs i den tidigare studien dessa svar: 
”bra” och ”som vanligt”. (Engelbertsson & Hjelm, 2007,s. 34) 

Redovisa ensam eller tillsammans? 
Fråga 7 bilaga 1. 

Tabell 4: Hur tycker du bäst om att redovisa? 
Skola Ensam Tillsammans med någon 

Tidigare studie 4 (10,5 %) 34 (89,5 %) 

Ledarskapsprogrammet 13 (18 %) 60 (82 %) 

 

Båda undersökningarna fick bortfall, på grund av att elever angett två svar på 
denna fråga. Den tidigare studien fick ett bortfall på 3 svar. Min undersökning 
fick ett bortfall på 10 svar. 

En 73 % större andel av eleverna på ledarskapsprogrammet föredrar att 
redovisa ensam. 
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Resultat från ledarskapsprogrammet 
148 av ledarskapsprogrammets 188 elever besvarade enkäten. Här följer en 
redovisning av svaren där även 65 av programmets 78 ettor ingår. 

Könsfördelning mellan årskurserna 
Tabell 5: Könsfördelningen av svaren mellan de tre årskurserna på ledar-
skapsprogrammet 
 År 1, 65 elever År 2, 47 elever År 3, 36 elever 

Kille 37 % 19 % 22 % 

Tjej 63 % 81 % 78 % 

 

Vill eleven träna mer muntlig redovisning? 
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Figur 1: Vill du träna mer på att göra muntliga redovisningar? 

Figur 1 visar att en större andel elever i år 1 vill ha mer träning i att göra 
muntliga redovisningar jämfört med i år 2 och 3. År 3 har minst andel elever 
som vill ha mer träning. 
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Varför vill elever öva mer inför muntliga redovisningar? 
Här följer några representativa svar från respektive årskurs.  
Svar från år 1, 42 svarade. 

Man kan alltid bli bättre. 

För att det är kul. Och för att jag vill utvecklas för att sedan kunna tala 
inför folk näst intill felfritt. 

För att bli säkrare och tryggare när man ska redovisa. 

Jag behöver öva mer för jag blir så nervös. 

För att lära mig prata inför folk. 

Jag tycker det är svårt och redovisa, spännande för att jag inte har 
redovisat tidigare i mitt liv. 

Sju elever uttrycker att de vill träna för att lära sig hantera eller bli av med sin 
nervositet. 

Elva elever vill träna för att förbättra sin säkerhet/självsäkerhet. 

Flera nämner att de vill träna för att våga mer, för att bli bättre, för att det är 
kul. 
Svar från år 2, 18 svarade. 

Det är bra för mig som lätt blir nervös att träna mer. 

Man kan alltid förbättra sig och det är en nyttig egenskap. 

Jag tycker det är kul att redovisa muntligt och jag blir bara säkrare och 
säkrare ju mer jag övar. 

För att utvecklas och känna mig mer trygg att göra det. 

För att det är ett bra sätt att lära sig att utvecklas på de flesta plan. Man 
vågar mer och lär sig prata i god ton och bra tempo o.s.v.. Man lär sig 
även så småningom att stå för det man säger. Bra inför framtida jobb att 
våga stå framför människor o.s.v.. 

Fyra elever uttrycker att de vill träna för att lära sig hantera eller bli av med sin 
nervositet. 

Tre elever vill träna för att förbättra sin säkerhet. 

Elva elever vill träna för att utvecklas eller förbättra sig. 
Svar från år 3, 9 svarade. 

Jag tycker att det är bra för att man får lära sig att prata inför publik och 
det är väldigt viktigt. 

Det är roligt och bra att kunna. 

Roligt och nyttigt. Kommer vara något man har nytta av senare i livet. 

För att få ännu mer erfarenhet, man utvecklas från gång till gång och lär 
sig av sina misstag. 

Två elever uttrycker att de vill träna för att lära sig hantera eller bli av med sin 
nervositet. 

Fyra elever vill träna för att förbättra sin säkerhet. 
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Hur vill elever öva inför muntliga redovisningar? 
Här följer några representativa svar från respektive årskurs.  
Svar från år 1, 42 svarade. 

Att jobba med det som ofta kan bli ett problem, t.ex. nervositet och 
osäkerhet. 

Provredovisning för någon lärare och sedan få feedback tycker jag alltid 
att man ska ha. Det har vi bara haft en gång. 

Jag vill bara träna med små redovisningar. 

Hur jag skall få dom som lyssnar att bli intresserade och tycka det är 
roligt. 

Öva genom grupparbete, när man är ledare eller båda delaktiga. 

 
Svar från år 2, 18 svarade. 

Jag vill träna mer på att hålla redovisningen flytande och utan avbrott, 
även mer på att artikulera och hålla ett bra tempo. 

Fortsätta att redovisa projekt och andra arbeten muntligt inför klassen. 

Genom att redovisa mer så blir det bättre för varje gång. 

 
Svar från år 3, 9 svarade. 

Kanske fler arbeten som kräver ett tal/muntlig redovisning. 

Fler muntliga uppgifter istället för skriftliga. 

 

Färre elever angav svar på hur de ville öva på att förbättra sina muntliga 
redovisningar än på varför de ville träna. 

Ettorna vill träna på tekniker och att jobba bort till exempel nervositet. Treorna 
vill använda sina kunskaper genom att göra muntliga redovisningar i större 
utsträckning än de gör i dagsläget. Tvåorna redovisar båda dessa synpunkter. 
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Känslan innan muntliga redovisningar? 
Tabell 6: Hur känns det precis innan du ska redovisa muntligt? Tabellen visar 
den procentuella fördelningen av de olika svaren för varje årskurs. 
 År 1, 65 elever År 2, 47 elever År 3, 36 elever 

Roligt 17 % 13 % 11 % 

Nervöst 46 % 40 % 47 % 

Hemskt 9 % 6 % 3 % 

Spännande 9 % 21 % 11 % 

Tråkigt 5 % 4 % 0 % 

Jobbigt 5 % 0 % 0 % 

Normalt 2 % 4 % 0 % 

Prestationsångest 2 % 0 % 0 % 

Stolt 2 % 0 % 0 % 

Ej svar/flera svar 5 % 11 % 28 % 

 

Elever i år 3 har stort bortfall (28 %) då de angett flera svarsalternativ (raden Ej 
svar/flera svar) trots att enkäten ber de svarande att endast ange ett svar. Svaren 
för eleverna i år 2 har 11 % bortfall av samma anledning, medan år 1 har 5 % 
bortfall här. Detta gör det svårare att göra en rättvis jämförelse av tendenserna 
mellan årskurserna. 

Svaren i alternativet ”Annat” har sammanförts i svaren ”Jobbigt”, ”Normalt”, 
”Prestationsångest” samt ”Stolt”. 
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Känslan under muntliga redovisningar? 
Tabell 7: Hur känns det när du redovisar? Tabellen visar den procentuella 
fördelningen av de olika svaren för varje årskurs. 
 År 1, 65 elever År 2, 47 elever År 3, 36 elever 

Roligt 35 % 47 % 39 % 

Nervöst 23 % 19 % 19 % 

Hemskt 5 % 0 % 3 % 

Spännande 14 % 15 % 25 % 

Tråkigt 9 % 6 % 0 % 

Ivrig 0 % 0 % 3 % 

Jättestolt 2 % 0 % 0 % 

Lättnad 3 % 0 % 0 % 

Normalt 0 % 6 % 0 % 

Skönt 0 % 0 % 3 % 

Ej svar/flera svar 9 % 6 % 8 % 

 

Upplevelsen av redovisningen som rolig har den klart största svarsfrekvensen i 
alla tre årskurserna. 

Bortfallet på grund av flera svarsalternativ (raden Ej svar/flera svar) är mindre 
än för förra figuren. Eleverna i år 1 har störst bortfall (9 %), följt av år 3 (8 %) 
och år 2 (6 %). Den jämna fördelningen av bortfallet gör det lättare att jämföra 
årskurserna. 

Svaren i alternativet ”Annat” har kategoriserats under rubrikerna ”Ivrig”, 
”Jättestolt”, ”Normalt” samt ”Skönt”. 
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Redovisa ensam eller tillsammans? 
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Figur 2: Hur tycker du bäst om att redovisa? Figuren visar att den 
procentuella fördelningen av de olika svaren för varje årskurs. 

(tom) anger svaren från de elever som angett inget eller båda alternativen på 
frågan. 

Här framgår att eleverna i år 2 är de som visar störst önskan att redovisa 
ensamma (21 %), medan 8 % av år 1 och år 3 har samma önskan. 
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Redovisa med stöd av dator 
Nu följer redovisningen av ledarskapselevernas svar på frågorna om hur de ser 
på muntliga redovisningar med stöd av dator.  

Hur ofta har elever redovisat med dator? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1:an 2:an 3:an

1-2  gånger
3-6 gånger
7 eller fler gånger
Aldrig
(tom)

Figur 3: Hur många gånger har du, ensam eller i grupp, använt dator som 
stöd under en muntlig redovisning? Figuren visar den procentuella 
fördelningen av de olika svaren för varje årskurs. 

En elev ur år 1 hade ej fyllt i enkätens baksida, därav stapeln för (tom). 

5 % av eleverna i år 1 hade aldrig använt dator som stöd vid redovisning. 
Samtliga i år 2 och år 3 har använt dator som stöd vid redovisning. 

Bland eleverna i år 2 har 74 % av eleverna använt dator som stöd vid 
redovisningar tre eller fler gånger. 

Bland eleverna i år 3 har 89 % av eleverna använt dator som stöd vid 
redovisningar tre eller fler gånger. 

En dryg fjärdedel (28 %) av eleverna i år 3 har använt datorstöd vid sju eller 
fler tillfällen. 
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Självförtroende och datorstöd 
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Figur 4: Hur säker på dig själv känner du dig under muntliga redovisningar 
när du har stöd av dator? Figuren visar den procentuella fördelningen av de 
olika svaren för varje årskurs. 

Bortfallet i 1:an, stapeln (tom), beror på att en elev ur år 1 ej hade fyllt i 
enkätens baksida, samt att en elev ej besvarat fråga 9 och 10. 

Svarsfrekvensen för ”Ganska säker” ligger runt 50 % för samtliga årskurser. 

Svarsfrekvensen för ”Mycket säker” ökar med ca. 10 % för varje årskurs, 
medan frekvensen för ”Säker” minskar i liknande grad. 

Endast 2 % av eleverna i år 1 känner sig ”Mycket osäker”, ingen av eleverna i 
de senare årskurserna. 
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Lättare redovisning med datorstöd? 
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Figur 5: Tycker du att det är lättare att göra en muntlig redovisning när du har 
hjälp av dator? Figuren visar den procentuella fördelningen av de olika svaren 
för varje årskurs. 

Bortfallet i år 1, stapeln (tom), beror på att en elev ur år 1 ej hade fyllt i 
enkätens baksida, samt att två elever ej besvarat fråga 10. 

Här är svaren relativt jämt fördelade mellan de tre årskurserna. 

En större andel av eleverna i år 3 (22 %) än övriga två årskurser (13-15 %) 
anser att datorstöd alltid gör det lättare att genomföra en muntlig redovisning. 

En större andel av eleverna i år 2 och 3 (11 %) än i år 1 (6 %) anser också att 
dator inte gör det lättare att genomföra muntliga redovisningar. 
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Är datorstöd uppskattat av åskådare? 
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Figur 6: Om du ser en muntlig redovisning, tycker du att den blir bättre om de 
använder dator? Figuren visar den procentuella fördelningen av de olika 
svaren för varje årskurs. 

Bortfallet i år 1, stapeln (tom), beror på att en elev ur år 1 ej hade fyllt i 
enkätens baksida, samt att en elev ej besvarat fråga 11. 

Här kan man se att 55 % av eleverna i år 1 och år 3 anser att datorstöd alltid 
eller ofta gör en muntlig redovisning bättre, medan endast 41 % av eleverna i 
år 2 gör detsamma. 

Korrelationsanalys av frågorna om datorstöd 
En statistisk analys är gjord för att se om frekvensen av datorstöd vid muntliga 
redovisningar i enkätens fråga 8 har korrelation till svaren i enkätens fråga 9, 
10 och 11 (se bilaga 1). 

Korrelation fråga 8 till fråga 9: 0,151. En mycket svag korrelation mellan hur 
ofta en elev använt datorstöd vid muntliga redovisningar och hur säker eleven 
känner sig under en muntlig redovisning då eleven använder datorstöd. 

Korrelation fråga 8 till fråga 10: 0,231. En svag korrelation mellan hur ofta en 
elev använt datorstöd vid muntliga redovisningar och om eleven anser att 
datorstöd under en muntlig redovisning underlättar. 

Korrelation fråga 8 till fråga 11: 0,002. En obefintlig korrelation mellan hur 
ofta en elev använt datorstöd vid muntliga redovisningar och åsikten om 
huruvida datorstöd förbättrar en muntlig redovisning de tittat på. 
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Vad beror osäkerheten på? 
Fråga 12 lyder: Om du känner dig osäker under en muntlig redovisning med 
stöd av dator, vad beror din osäkerhet på? 

Här följer ett representativt urval av de svar eleverna gav. De är sorterade efter 
svaren på fråga 9, där eleven anger hur säker på sig själv denne är under 
muntliga redovisningar. 
”Mycket säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
19 svar. 

Fyra elever uttrycker oro för att tekniken inte ska fungera. Som kontrast 
nämner två elever att ” det har ingenting med datorn att göra”. 

Elva elever uttrycker att osäkerheten beror på okunnighet eller otillräcklig 
förberedelse om redovisningsämnet eller att de glömmer vad de ska säga. 

Att jag inte vet vad jag ska säga eller att datorn kanske inte gör som jag 
vill. 

På att jag vet att jag kan, men bara för att jag har hjälpmedel blir jag 
osäker och vill kolla. 

Det har ingenting med datorn att göra, utan snarare med självförtroende 
och att man inte ska komma ihåg vad man ska säga. 

Att jag inte minns vad jag ska säga/inte kan det. Att de som lyssnar 
tycker det är tråkigt. 

Känner mig sällan osäker med dator. Blir ju som en extra person som 
hjälper en om man glömmer något. 

 
”Ganska säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
64 svar. 

16 elever uttrycker oro för att tekniken inte ska fungera. Som kontrast nämner 
fem elever att det har inte med datorn att göra, samtliga från år 3. 

21 elever uttrycker att osäkerheten beror på okunnighet eller otillräcklig 
förberedelse om redovisningsämnet eller att de glömmer vad de ska säga. 

Sex elever nämner nervositet, dålig självkänsla eller osäkerhet som orsak. 
Mest på om datorn skulle lägga av eller nåt sånt. 

T.ex. att jag inte har övat nog mycket på i vilken ordning texten kommer i 
PowerPointen. 

Gruppen. Känner jag gruppen väl så brukar jag inte vara så nervös. 

Att jag inte får prata om ett ämne jag är intresserad av. Att jag inte har 
koll på vad jag ska säga. Om jag ska redovisa om någonting tråkigt och 
humorlöst. Publiken är ointresserad och likgiltig. 

Att något ska hända, att man inte får upp arbetet eller att man missat att 
ta bort något som inte ska vara där. 

Osäker p.g.a. att stå inför en grupp. Datorn har inget med osäkerheten 
att göra. 
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”Säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
11 svar. 

Tre elever uttrycker oro för att tekniken inte ska fungera. 

Fyra elever uttrycker att osäkerheten beror på okunnighet eller otillräcklig 
förberedelse om redovisningsämnet eller att de glömmer vad de ska säga. 

En elev ur år 3 anger ”Oerfarenhet!” som orsak. 
Lagg. 

Att jag inte har förberett mig nog. 

Att man kan vara för nervös och att man börjar stamma lite på rösten. 

Att jag är dålig på dator. 

Antingen är jag inte fullt påläst eller så är jag rädd att min redovisning ska 
vara tråkigare och sämre än andras redovisningar. 

 
”Lite osäker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
14 svar. 

Fyra elever uttrycker oro för att tekniken inte ska fungera eller att de inte 
behärskar den. 

Fem elever uttrycker att osäkerheten beror på att de själva, av olika orsaker, 
inte ska klara av den muntliga delen av redovisningen. 

Två elever uttrycker att redovisningar överhuvudtaget är jobbiga. 
Jag tycker att det är bättre att visa vad man kan mer personligt då de kan 
bli stelt med en data. 

Att jag inte har förberett mig nog. 

Att jag inte behärskar tekniken. Ibland svårt att prata och samtidigt 
använda mig av datorn. 

Min osäkerhet! 

 
”Mycket osäker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
1 svar. 

Att jag inte läst på ämnet tillräckligt. 
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Finns förslag till bättre utbildning? 
Fråga 13 lyder: Hur tycker du skolan kunde göra för att ge bättre utbildning för 
muntliga framträdanden med stöd av dator? 

Här följer ett urval av de svar eleverna gav, sorterat efter svaren på enkätens 
fråga 8. 

27 elever lämnade inget svar alls på denna fråga. 

 
”Mycket säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
20 svar. 

Sex elever uttrycker att nyare datorer eller bärbara datorer till alla skulle 
förbättra utbildningen. 

Tre elever uttrycker att lärarna kunde skaffa bättre datorkunskaper, tillåta mer 
datorer i undervisningen eller bygga in/bygga ut ämnet i kurserna. 

Bättre datorer och kanske att man får varsin. 

Jag tycker att det är bra, men kanske se till så att alla, lärare och elever, 
vet hur tekniken fungerar vid en redovisning. 

Låta oss träna och få feedback. 

Kanske ha en egen kurs för det eller ha med det i 
betygskriterier/kursplan. 

Låta eleverna öva mer med datorn som hjälpmedel. Ofta vill lärarna att 
man inte ska använda sig av datorer. 

 
”Ganska säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
68 svar. 

Nio elever uttrycker att nyare tekniskutrustning eller bättre tillgång till datorer 
skulle förbättra utbildningen. 

Sex elever tycker det är bra som det är. 
Lära ut hur man använder dem på rätt sätt, så att det inte kan bli fel. 

Visa bra exempel på redovisningar. 

Alla borde få samma datakunskaper som på ledarskapprogrammet. Läsa 
lika många datakurser! 

Börja "sakta men säkert" med små redovisningar inför små grupper för 
att lära, sedan större och mer. 

Träna mer på att bygga upp PowerPoints, och hur man använder sig av 
dem på bästa sätt. 

Träna ofta och hålla i olika typer av framträdanden så att man kan hitta 
passande alternativ. 
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”Säker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
20 svar. 

Fyra elever uttrycker att nyare teknisk utrustning eller bättre tillgång till annan 
utrustning skulle förbättra utbildningen. 

Åtta elever svarar att de inte kan ge förslag (e.g. ”vet ej”). 
Bättre datorer och tillgång till annan bra utrustning! 

Ha dator stående framme så man själv slipper koppla ihop det. 

Ha fler genomgångar om hur det går till när det gäller redovisningar med 
datorerna. 

Inspirera oss att använda datorn som hjälp. 

 
”Lite osäker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
11 svar. 

En elev uttrycker att bättre datorer skulle förbättra utbildningen. 

Fyra elever svarar att de inte kan ge förslag (e.g. ”vet ej”). 
Bättre datorer. 

Redovisa i mindre grupper. 

Visa eleverna hur man ska redovisa med dator på ett smidigt sätt och 
utan att använda datorn som fusklapp. 

 
”Mycket osäker” på sig själv under muntliga redovisningar med datorstöd. 
1 svar. 

Bättre datorer. 

 

Det mest frekventa svaret (21 stycken) är att bättre datorer eller bättre 
utrustning skulle förbättra utbildningen i att göra muntliga redovisningar (29 
svar av karaktären ”Vet ej” borträknade). 
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Diskussion 
Nya pedagogiska modeller, som design för lärande, framträder i litteraturen 
och beskrivs som nödvändiga för pedagoger att ta till sig för att kunna skapa ett 
fungerande och meningsfullt lärande. Både i dokument skapade av EU och i 
förslaget till nya läroplaner har digital kompetens fått större betydelse än 
liknande begrepp haft i tidigare läroplaner och avsiktsförklaringar. Att många 
av arbetssätten och tankarna i dessa syns i ledarskapsprogrammets avsikts-
förklaring och arbetssätt är något som jag upptäckt under arbetet med denna 
uppsats, även om de inte är lika väl formulerade utan snarare ett resultat av att 
programmet har erfarna och engagerade lärare och försöker utveckla sin verk-
samhet utifrån de erfarenheter de får under den dagliga verksamheten. 

Teknik och strategi för muntliga redovisningar 
Jämförelsen med eleverna i den tidigare studien visar att 20 % lägre andel av 
ledarskapsprogrammets elever i 2:an och 3:an önskar träna mer på att tala inför 
folk. 

Palmér (1999) pekar på betydelsen av medveten träning för att bygga upp bra 
förmåga att tala inför andra. Om jag jämför svaren eleverna gav på varför de 
vill träna mer, anser jag att eleverna på ledarskapsprogrammet visar större 
insikt om processen och syftet med träningen. De anger till exempel betydelsen 
av att ha dessa färdigheter inför framtida studier och yrkesliv. De visar också 
insikt om att träningen leder till utveckling. 

På frågan hur det känns inför en redovisning svarade lika stor del av båda 
undersökningsgrupperna att de var nervösa. Däremot angav en avsevärt större 
andel av ledarskapsprogrammets elever att de tyckte det kändes antingen 
”Roligt” eller ”Spännande”, medan å andra sidan nära tre gånger så stor andel 
av eleverna i den tidigare studien angav att det kändes ”Hemskt”. En klart 
större andel av eleverna på ledarskapsprogrammet angav alltså känslor med 
positiv klang som svar, medan en stor andel av eleverna i den tidigare studien 
angav känslor med negativ klang. 

När jämförelse görs mellan undersökningssvaren om hur det känns under 
redovisningen, ser jag att svaren för ”Nervöst” sjunkit avsevärt mer bland 
ledarskapseleverna och andelen svar för ”Hemskt” har sjunkit mycket mer 
bland ledarskapseleverna. En klart större andel ledarskapselever tycker det är 
”Roligt”, medan en fyrdubbel andel ledarskapselever tycker det är 
”Spännande”. Här syns alltså återigen en övervikt av positiva svarsalternativ 
bland ledarskapsprogrammets elever. 

Slutligen kan vi se att en större andel ledarskapselever föredrar att redovisa 
ensam jämfört med eleverna i den tidigare studien. 

Sammantaget skulle detta kunna tolkas som att ledarskapsprogrammet i sina 
kurser gett eleverna större självkänsla, vana och kanske bättre kunskaper för att 
genomföra muntliga redovisningar. Alltså skulle jag vilja dra slutsatsen att 
programmet har lyckats i sina pedagogiska ansatser. 
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Muntliga redovisningar på ledarskapsprogrammet 
När jag ser på resultaten för frågan om eleverna vill träna mer på muntliga 
redovisningar ser jag en tydlig trend. I år 1 finns en klar övervikt för önskan att 
få mer träning. I år 2 är detta i det närmaste omkastat, alltså en klar övervikt för 
att eleverna inte önskar mer träning. I år 3 vill mindre än en tredjedel av 
eleverna träna mer. 

När jag ser på de svar eleverna ger på frågan varför de vill träna mer, och hur, 
framträder några orsaker tydligast. Många elever har insett att de kan utveckla 
sin färdighet att göra muntliga redovisningar genom träning. Som de själva 
säger; de vill utveckla eller förbättra sig. Många säger också att de genom att 
träna vill lära sig bemästra sin nervositet. Flera elever säger också att de vill 
träna mer för att det är en rolig utbildningsform. 

Eftersom önskemålen om träning minskar för varje årskurs, men anledningarna 
till att eleverna vill träna är ganska likartade, tolkar jag resultaten så att 
utbildningen ger god effekt men att vissa elever behöver en större mängd 
träning eller bara träning under längre tid. 

Sedan svarar eleverna på hur de känner precis inför och sedan under en muntlig 
redovisning. Det intressanta här är att svaren mellan årskurserna är relativt lika 
i de båda frågorna, däremot framträder skillnad mellan de båda frågorna så att 
man kan dra slutsatser därav. Tyvärr har det blivit bortfall, främst för år 3 i 
frågan om hur det känns inför redovisningar. 

Inför redovisningen är den dominerande känslan nervositet, följt av två svar 
med positiv klang; roligt samt spännande. 

Under redovisningen tycker majoriteten av eleverna att det är roligt. Sedan kan 
jag ana en trend mellan årskurserna, nämligen att nervositeten minskar och 
känslan av att det är spännande ökar. 

Svaren på dessa två frågor kan tolkas som att utbildningen på ledarskaps-
programmet lyckas med att träna bort nervositeten och ge eleverna självkänsla 
att våga och klara av att genomföra och trivas under muntliga redovisningar. 
Programmets metodik att varje termin redovisa ämnesövergripande projekt 
med muntliga redovisningar kan vara en viktig beståndsdel i detta resultat. 

Utifrån frågan om eleverna vill redovisa ensam eller tillsammans, är det svårt 
att dra någon slutsats. Om jag ska spekulera i varför 2:orna har något högre 
önskan att redovisa ensam, kan jag tro att det kan bero på att 2:orna börjar få 
vana och erfarenhet av redovisningar, och därför vill pröva sina egna ben i 
högre utsträckning. När de gjort det i 2:an, kan de i 3:an åter uppskatta att göra 
det tillsammans med någon. Men eftersom bortfallet skapar en osäkerhet i 
utfallet, går det inte att dra slutsatser med någon säkerhet. 

Redovisa med stöd av dator? 
Eftersom jag är lärare i dataämnena var det intressant att studera vad eleverna 
anser om datorstöd vid muntliga redovisningar. Eftersom nästan alla föredrags-
hållare i dag använder dator och presentationer för att försöka föra fram sitt 
budskap på ett bättre sätt, anser jag att det är en bra erfarenhet för eleverna att 
ha arbetat mycket med detta i gymnasieskolan. 
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I svaren till fråga 8, hur ofta eleverna redovisat med stöd av dator, finns en 
tydlig och förväntad trend, nämligen att eleverna för varje årskurs har gjort det 
mer och mer. Av år 3 har till exempel 89 % redovisat med datorstöd tre eller 
fler gånger.  

När jag ser på fråga 9, hur säkra på sig själva eleverna känner sig när de 
redovisar med stöd av dator, kan jag se flera trender. Endast elever i år 1 är 
mycket osäkra, och det är en mycket liten andel av dem som känner så. 
Andelen som är ganska säkra är relativt konstant mellan de tre årskurserna. 
Däremot ökar andelen mycket säkra år för år, medan andelen säkra sjunker. 68 
% av alla elever är ganska eller mycket säkra på sig själva, vilket jag anser vara 
ett tecken på att ledarskapsprogrammets metod att direkt i år 1 träna på 
presentationsteknik med datorstöd lyckats. 

Fråga 10, om eleverna tycker det är lättare att redovisa med stöd av dator, ger 
inga tydliga skillnader mellan årskurserna. Att 74-80 % av eleverna anser att 
datorstöd ofta eller ibland gör redovisningen lättare gör det också svårare att 
dra slutsatser. Kanske hade ett extra svarsalternativ kunnat göra tendenser från 
denna fråga tydligare. 

Jag kan notera att en något större andel av eleverna i år 3 anser att det alltid är 
lättare att redovisa med dator. Detta skulle kunna tolkas som att de med sin 
större erfarenhet lättare ser fördelar med att använda datorn som pedagogiskt 
stöd.  

Även fråga 11, om datorstöd förbättrar en muntlig redovisning, ger likartade 
svar som fråga 10. Elever i år 2 är minst positivt inställda till att datorstöd gör 
en muntlig redovisning bättre. Jag kan också notera att elever i år 1 har högst 
andel svar som anger att datorstöd alltid gör en redovisning bättre, medan 
frekvensen för detta svar sjunker för de följande två årskurserna. 

Svaren på fråga 10 och 11 kan tolkas som att eleverna lär sig begränsningar 
som datorstöd har, eller att nyhetens behag lagt sig. En annan tolkning är att de 
får kunskaper om alternativa former av hjälp/stöd de kan använda vid muntliga 
redovisningar, eftersom lärarna i karaktärsämneskurserna arbetar med olika 
kreativa former av redovisningar. Men som resultatet av korrelationsanalysen 
visar är svaren alltför otydliga för att jag ska våga dra säkra slutsatser. 

Multimedialt lärande 
I studien utförd av Elmfeldt och Erixon (2007) noterades att stor del av elev-
ernas tid gick åt till att hantera programvarans gränssnitt och inte till att skapa 
multimedieprodukten som uppgiften gick ut på. Författarna ger ingen egen 
tolkning på orsaken till detta, men jag ser en möjlig tolkning i att deras 
kunskaper och vana med programvaran inte var tillräckligt goda. 

Eftersom ett medieprogram normalt har ett utbud av IKT-kurser som liksom på 
ledarskapsprogrammet i Luleå ligger över ett genomsnittligt gymnasieprogram, 
vill jag försöka göra en tolkning utifrån de förutsättningarna, och göra en 
jämförelse med mina resultat från ledarskapsprogrammet. 
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På ledarskapsprogrammet i Luleå tränar eleverna redan från första terminen på 
att arbeta med multimedia, för att sedan fortsätta lära om och med multimedia 
under hela gymnasietiden, och även använde multimedia ämnesintegrerat. Som 
framgår av svaren i min undersökning, stiger både vana att redovisa med 
datorstöd (normalt redovisas då någon form av multimedial produktion) och 
elevernas självsäkerhet under redovisningar, från år 1 till år 3. 

Min tanke är att elever från ledarskapsprogrammet år 2 möjligen hade ägnat 
mindre tid åt att hantera programvarans gränssnitt och mer tid åt skapande av 
sin produkt, eftersom de kanske har mer erfarenhet och kunskaper med sig än 
eleverna i de andra årskurserna. 

Betydelsen av utrustning av god kvalitet 
Många elever uttrycker att oro för teknik som inte ska fungera skapar osäkerhet 
under muntliga redovisningar. Detta resultat ligger utanför mina frågeställ-
ningar, men eftersom svaren framträder så tydligt vill jag göra några reflek-
tioner kring dem. 

23 % av förslagen eleverna ger på hur utbildningen kan förbättras handlar om 
att bättre datorutrustning bör införskaffas. Ledarskapsprogrammet har en 
ganska gammal datoruppsättning och jag vet av egen erfarenhet att denna 
gamla utrustning både har ”strulat” under redovisningar och att den inte startar 
eller arbetar lika snabbt eller stabilt som modernare utrustning. Dessutom är 
programvarorna åldersstigna så att de inte alltid klarar av de uppgifter de ställs 
inför. 

Med detta i åtanke kan jag förstå att eleverna inte har så stora förväntningar på 
att datorstöd ska förbättra deras egen redovisning eller förhöja upplevelsen av 
andras redovisningar. Jag tror snarare att eleverna med adekvat utrustning hade 
visat större motivation att använda datorstöd och haft större uppskattning av att 
se andra använda datorstöd. 

I detta sammanhang är det intressant att se på KK-stiftelsens (2006) resultat om 
hur skolledare respektive elever ser på betydelsen av hinder för att kunna 
använda IT i undervisningen. I princip ser bara hälften så stor andel av skol-
ledare långsamma datorer eller dålig utrustning som ett hinder. Om detta 
synsätt verkligen råder hos skolledarna, som både enligt läroplaner har ansvaret 
för att datorer och annan teknisk utrustning ska hålla god kvalitet och har den 
ekonomiska beslutsrätten, finns uppenbarligen risken att standarden på datorer 
och teknisk utrustning åsidosätts. 

Sammanfattningsvis, och utifrån de förutsättningar eleverna vid ledarskapspro-
grammet har, måste jag dra slutsatsen att Luleå gymnasieby inte uppfyller 
kraven från läroplanen att skolan ska erbjuda datorer och andra tekniska 
hjälpmedel av god kvalitet. 

Slutdiskussion 
Finns det i resultatet svar på mina frågeställningar? 

Först frågade jag om det syntes skillnader i hur trygga eleverna i de två 
undersökningarna var under muntliga redovisningar. Här visar resultatet att 
ledarskapseleverna visar större trygghet än eleverna i den tidigare studien då de 
anger klart större andel positiva svar. 
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Andra frågan var om det syns skillnader mellan eleverna i ledarskaps-
programmets tre årskurser. Här framkommer några tydliga skillnader, till 
exempel att självförtroendet under muntliga redovisningar ökar ju längre i 
utbildningen eleverna kommit. 

Tredje frågan var om eleverna tycker datorstöd vid muntliga redovisningar är 
till bra hjälp. Här är inte resultaten lika tydliga och slutsatserna blir därefter. 
Däremot kan jag av resultatet härifrån dra slutsatserna jag drar i föregående 
avsnitt, att skolan tillhandahåller undermålig utrustning. 

Validitet och reliabilitet 
Den valda metoden, enkätundersökning, gav en tillfredsställande bild av det jag 
ville studera. Däremot ser jag att jag kunde ha bett de utdelande lärarna göra 
det ännu tydligare att eleverna på fråga 5 och 6 i enkäten endast skulle ange ett 
alternativ. Nu räckte det inte att skriva det i enkäten, antagligen för att eleverna 
helt enkelt inte kunde bestämma sig för endast ett alternativ och att de inte 
visste att de genom att ange två svar gjorde sitt eget svar oanvändbart. Det 
bästa hade varit om jag själv, genom att sprida ut undersökningen över längre 
tid, gått ut till varje klass och genomfört enkäten.  

Däremot hade det varit önskvärt att med resultatet från enkäterna som grund 
kunna genomföra uppföljande intervjuer med lärarna, för att få en bild av hur 
de uppfattar resultatet. 

Det hade också varit intressant att ha kunnat följa en klass under alla tre år på 
programmet, och på så sätt göra en säkrare studie över elevernas personliga 
utveckling över de tre åren. 

Bearbetningen av enkätsvaren gjordes i Microsoft Excel, där svaren samman-
ställdes i en databas. Ur denna databas togs data ut med hjälp av pivottabeller, 
för att sedan representeras som diagram. Inledningsvis gjordes diagram till 
uppsatsen för att presentera de flesta resultaten. Diagrammen för några frågor 
innehöll många svarsalternativ och blev då svåröverskådliga. Därför valde jag 
att göra om de diagrammen till tabellform i stället. 

Den tidigare studien hade ett litet underlag i sin studie av gymnasieelever. 
Endast 41 elever, mot 83 i min undersökning. Detta gör att validiteten i jäm-
förelsen mellan programmen tyvärr är mindre än om den tidigare studien haft 
större elevunderlag. 

Vidare finns ingen uppgift om vilket/vilka program den tidigare studien är 
gjord vid. Om den är gjord på en praktisk utbildning, som kan ha avsevärt 
mindre andel kurser av den typ som ledarskapsprogrammet har (och som denna 
studie påstår stärker elevernas självkänsla och sociala kompetens), sänker 
förstås även detta tillförlitligheten i jämförelsen. Så jag hoppas att den tidigare 
studien är gjord vid ett studieförberedande program, vilket skulle höja 
reliabiliteten i jämförelsen mellan programmen. 

Eftersom 82 % av eleverna vid ledarskapsprogrammet svarade på enkäten, 
anser jag att resultaten i studien som gäller ledarskapsprogrammet har god 
reliabilitet. 
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Erfarenheter för framtiden 
Betydelsen av att bygga upp självkänsla samt betydelsen av att lära modern 
teknik framgår av denna undersökning. Därför hoppas jag att detta underlag 
kan hjälpa politiker och tjänstemän inom utbildningsväsendets alla nivåer att 
stödja utbildningar där dessa inslag förekommer. 

För egen del har min studie gett starkare övertygelse om värdet av att arbeta 
med ämnesövergripande undervisning, att arbeta i grupp och att träna självför-
troende och muntliga redovisningar för att förbereda eleverna för sin framtid. 
Jag har också fått större tro på möjligheter som ges om lärare låter eleverna 
arbeta med multimodala verktyg både när de forskar fram kunskap och när de 
ska redovisa sina nya kunskaper. 

Jag har också med dess nya kunskaper fått argument att använda om jag möter 
kollegor och skolledare som inte har kunskaper eller vilja att anamma eller 
stödja dessa moderna arbetsformer. 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en ny liknande studie vid ledarskapspro-
grammet inom något eller några år. Om den kompletterades med intervjuer 
bland lärare och elever skulle resultatet kunna bli mer tydligt. Det vore också 
intressant att följa en årskurs av ledarskapsprogrammet under alla tre åren för 
att följa deras utveckling och skapa en bättre bild av hur pedagogiken påverkar 
eleverna. 

Jag anser att det också vore intressant att göra studier av tryggheten under 
muntliga redovisningar i flera olika program, för att se hur utbud av kurser och 
teknisk utrustning påverkar elevernas färdigheter. Jag anser att elever vid 
praktiska program har lika stor nytta av dessa färdigheter som någon elev i ett 
teoretiskt program. En elektriker, lika väl som en advokat, har säkerligen 
lättare att nå framgång i sitt yrke om han eller hon är duktig på att föra fram ett 
budskap. 

Det vore också intressant att studera betydelsen av funktionell teknisk 
utrustning för att nå bra resultat vid olika utbildningar. Vissa program, där 
teknisk utrustning hör till yrkesredskapen, verkar ha mycket lättare att få medel 
att hålla den tekniska utrustningen på tillfredställande nivå. Andra program, där 
teknisk utrustning inte finns med som något självklart inslag i något framtida 
yrke (ledarskapsprogrammet, samhällsprogrammet), verkar enligt mina egna 
erfarenheter ha mycket svårare att upprätthålla en tillfredställande nivå på 
teknisk utrustning. 
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Bilaga 1 - Enkät om att göra muntliga redovisningar  
 
1. Är du: 

 Tjej 
 Kille 

 
 

2. Vilken årskurs går du i? 
 1:an. 
 2:an 
 3:an 

 
 

3. Vill du träna mer på att göra muntliga redovisningar? 
 Ja. 
 Nej. 

 
 

4. Om du svarade ja på förra frågan, varför vill du öva mer? Hur? 
 
 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
 
5. Hur känns det precis innan du ska redovisa muntligt? 

Välj ett svar som passar bäst på hur det känns. 
 Roligt. 
 Nervöst. 
 Hemskt. 
 Spännande. 
 Tråkigt. 
 Annat ...........................................................................................................  

 
 

6. Hur känns det när du redovisar? 
Välj ett svar som passar bäst på hur det känns. 

 Roligt. 
 Nervöst. 
 Hemskt. 
 Spännande. 
 Tråkigt. 
 Annat ...........................................................................................................  

 
 

7. Hur tycker du bäst om att redovisa? 
 Ensam. 
 Tillsammans med någon. 

 
 

 



Nu kommer frågor om de tillfällen du gjort en muntlig redovisning och du har haft dator 
som stöd.  
 
8. Hur många gånger har du, ensam eller i grupp, använt dator som stöd under en muntlig 

redovisning? 
 Aldrig. 
 1-2 gånger. 
 3-6 gånger. 
 7 eller fler gånger. 

 
9. Hur säker på dig själv känner du dig under muntliga redovisningar när du har stöd av 

dator? 
 Mycket säker. 
 Ganska säker. 
 Säker. 
 Lite osäker. 
 Mycket osäker. 

 
10. Tycker du att det är lättare att göra en muntlig redovisning när du har hjälp av dator? 

 Ja, alltid. 
 Ja, ofta. 
 Ja, ibland. 
 Nej. 

 
11. Om du ser en muntlig redovisning, tycker du att den blir bättre om de använder dator? 

 Ja, alltid. 
 Ja, ofta. 
 Ja, ibland. 
 Nej. 

 
Slutligen två frågor där du kan säga vad du själv tycker. 
 
12. Om du känner dig osäker under en muntlig redovisning med stöd av dator, vad beror 

din osäkerhet på? 
 

 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
 
13. Hur tycker du skolan kunde göra för att ge bättre utbildning för muntliga 

framträdanden med stöd av dator? 
 
 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................  
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