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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att utifrån samtal med gymnasieelever få en bild av deras 

upplevelser kring muntliga examinationer. Den genomförda undersökningen består av fyra 

gruppintervjuer med tre elever i varje, vilka vid tiden för intervjun gick i årskurs två på 

gymnasiet. Studiens teoretiska utgångspunkter vilar på socialpsykologisk grund och 

människans samspel med miljön intar en framträdande roll. Resultatet av undersökningen 

visar att eleven, läraren och gruppen bildar ett helhetsperspektiv i situationen då en muntlig 

examination hålls. För eleven är dennes inställning och förberedelse inför momentet lika 

betydelsefullt som lärarens och kamratgruppens förhållningssätt i avseendet hur muntlig 

examination upplevs. Det finns betydelsefulla komponenter som har förutsättning för 

upplevelsen. Läraren ska tänka på att arrangera muntlig examination så att upplevelsen stärker 

elevens självbild och förmågor. 

 

Nyckelord 

Muntlig examination, självkänsla, identitet, gruppåverkan, kommunikation, socialpsykologi, 

gruppintervjuer  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Utifrån erfarenheter från vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har idén till denna studie 

vuxit fram. Vi vill främja lärandemiljön kring bemötande och förhållningssätt och bidra till 

reflektion rörande momentet elevens muntliga examination. Valet muntlig examination 

gjordes därför att vid samtal med elever på gymnasiet under vår VFU framgick det en tydlig 

koppling mellan självkänsla, identitet, gruppens påverkan, kommunikation och muntlig 

examination.  

 

Många av ämnena i skolan kräver av eleverna att de kan uttrycka sig i tal och skrift. På 

skolverkets hemsida står följande: ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att 

eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift…”(Skolverket hemsida, svenska).   

 

Vad det gäller andra ämnens mål och syfte står det formulerat på liknande sätt som i 

svenskämnet.  ”Det är skolans ansvar att varje elev…kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att 

elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier” (Lpf 94, 

s.10). 
 

Muntliga examinationer krävs för att eleven ska uppfylla målen i läroplanen. Under rubriken 

läraren skall vid betygsättningen står det: ”läraren skall bland annat beakta såväl muntliga 

som skriftliga bevis på kunskaper” (Lpf 94, s. 16). När det kommer till mål inom specifika 

ämnen kan man i stycket ämnets syfte till ämnet svenska finna följande: ”Utbildningen i 

ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att öka 

lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.” (Skolverkets hemsida, 

Svenska). 

 

I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2006:77) redovisades att gymnasieelever var de som 

kände mest stress i jämförelse med ungdomar i grundskolan. Gymnasisterna påpekade i 

studien att lärarna inte lärde ut tillräckliga förkunskaper när det kom till prov och 

redovisningar. Statens offentliga utredningar har därför tagit upp detta som en åtgärdspunkt 

för att reducera elevernas oro i samband med muntliga examinationer.  
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Oron som uppdagats under vår VFU ledde till att vi närmare ville undersöka saken. Då 

intentionen är att befrämja eleven i lärandemiljön denne befinner sig i, kan en undersökning 

av detta slag underlätta bemötande och förhållningssätt och bidra till reflektion rörande 

momentet elevens muntliga examination. En form av examination som vi har användning av 

fortlöpande under livets gång och därför alltid behövs förbättras. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur tolv gymnasieelever i årskurs två på en gymnasieskola i södra 

Sverige upplever muntliga examinationer samt spegla det ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 
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2. TEORI  
Som övergripande teoretisk grund för studien har det socialpsykologiska perspektivet valts. 

Fokus har lagts på avsnitten självkänsla, identitet, gruppåverkan och kommunikation. Vi ser 

självet som en beroende variabel och människan som en produkt av sin sociala miljö 

samtidigt som hon formar sin omgivning. Dessa begrepp utgår det socialpsykologiska 

perspektivet från och denna interaktionsmodell har vi valt att basera vår analys på. 

 

Det socialpsykologiska perspektivet rymmer flera analysnivåer där den sociala verkligheten 

studeras (Carle m.fl., 2006; Nilsson, 1988; Nilsson, 2006; Taylor, Peplau & Sears, 2006). 

Socialpsykologin ses som en av de vetenskaper om människan och hennes omgivning som har 

till syfte att förklara människors handlingsmönster, framförallt tillsammans med andra 

människor. Det handlar inte om en människa i isolering, inte heller om fysiologiska 

förhållanden som är oberoende av den sociala miljön utan istället berörs: 

 människors samspel 

 grupper av människor och då oftast mindre grupper 

 problem som berör flera eller många människor (Carle m.fl, 2006). 

 

2.1 Självkänsla och prestation 

Självet handlar dels om hur personen uppfattar sig själv och dels om vad personen tycker om 

sig själv, vilket i sig är starkt kopplat till ens självkänsla (Tyler, Peplau & Sears, 2006). De 

här faktorerna är grundstenarna i all kommunikation och utifrån dem bildas relationer till 

andra människor. Hur människan uppfattar och upplever sin omgivning beror mycket på hur 

hon uppfattar sig själv och denna bild överförs till andra. Exempelvis blir en person som är 

osäker på sig själv misstänksam mot andra människor. (Nilsson & Waldemarson, 2003). 

”Även om vi tror att ögat är ett fönster vi ser ut genom, kan det mycket väl visa sig vara en 

spegel där vår bild av oss själv blandas med intryck utifrån.” (Nilsson & Waldemarson, 2003, 

s. 43). Cooleys (1902) spegeljagsteori utgår från att det vi tror andra tycker om oss är 

avgörande för uppfattningen av oss själva. Enligt Hayes (2003) medför ovana situationer en 

större ängslan, hos individen inför dennes tankar om själv, samt ett ökat medvetande om 

beteendet. 
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I en omfattande studie, gjord av Coppersmith 1968, på unga pojkar i åldern 10-12 år visade 

det sig att pojkarna med högre självkänsla var mer uttrycksfulla och mer sannolikt skulle 

lyckas generellt sett. De pojkarna med högre självkänsla satte målen högre än de med låg 

självkänsla och uppnådde även dessa oftare än de andra. Pojkarna med lägst självkänsla satte 

lägre mål och led oftare av krämpor som insomnia, magont och huvudvärk. Grupp nummer 

tre var de pojkarna som hade medel-självkänsla. Dessa pojkar var oftast optimistiska och 

kunde ta kritik som de pojkarna med högst självkänsla. Däremot tenderade de att vara mest 

traditionella och var extremt beroende av andras åsikter (Hayes, 1993).  

 

För skolarbetet generellt sätt visar det sig att gymnasieelevernaerna känner prestationsängslan 

om de inte upplever att de har tillräcklig kompetens till att utföra vissa uppgifter. Denna låga 

kompetensupplevelse påverkar i sin tur gymnasieelevernasernas värdering av sig själva 

negativt (Skolverket, 2003). 

 

2.2 Identitet och prestation 

Vårt jag är inte enhetligt utan består av fler olika del identiteter (Nilsson & Waldemarson, 

2003). Inom socialpsykologin definierar man begreppet social identitet som den del av en 

individs självkoncept som härstammar från hans eller hennes medlemskap i en social grupp. 

Med självkoncept menas de uppfattningar vi har om vem vi är (Taylor, Peplau & Sears, 

2006). Ju fler olika sociala roller och relationer vi har ju bättre mår vi, även om det kan tyckas 

verka som att motsatsen vore mindre pressande. Ensamhet medför därmed sämre välmående 

och det förbättras hos personer omgivna av vänner och familj (Nilsson & Waldemarson, 

2003). För att bibehålla hälsan gäller det att skaffa sig många olika sociala relationer. Det kan 

verka som att allt detta skulle innebära att jaget, det vill säga de föreställningar vi har om oss 

själva (Taylor, Peplau & Sears, 2006), skulle uppta en stor del av våra tankar men i 

verkligheten verkar det inte stämma. Jaget upptar inte mycket tid av våra tankar vid 

välmående utan av saker som jobb, pengar, hem och fritid. Börjar man däremot må dåligt kan 

tankar om vem vi är och vad vi ska göra med vårt liv komma upp till ytan (Nilsson & 

Waldemarson, 2003).  
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2.3 Gruppens inflytande på individuella- och grupprestationer 

Självkänslan påverkar vårt sätt i mötet med andra människor. När man talar inför andra är det 

självkänslan som påverkar oss dock ej enbart den. Andra människor, det vill säga gruppen, 

har även en inverkan på den som talar (Maltén, 1992).  

 

Social facilitation innebär en ökad prestation inom områden som behärskas när andra är 

närvarande (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Social inhibitation drabbar de som inte tillfullo 

behärskar den uppgift som skall utföras, vilket leder till en sämre prestation i andras närvaro 

(Taylor, Peplau & Sears, 2006).  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med större åhörargrupper. Ett problem som tas upp är 

att det är svårt att ha ögonkontakt med den större gruppen vilket leder till att den enskilde 

lyssnaren blir mer anonym än i en mindre grupp. Problematiken som berör gruppstorlekar 

behandlar även personers uppförande inom gruppen. Den som redan från början har svårt för 

att ta plats i en mindre grupp blir ännu mer passiv i en större grupp. På samma sätt, tar de som 

redan är aktiva, mer plats och pratar ännu mer (Svedberg, 2000).  

 

Social Impact Theory behandlar hur vi påverkas av våra åhörare och grundas på vissa 

kriterier. Det första är hur många åhörare som deltar, ju fler medför ett större inflytande på 

den som talar. Den andra punkten gäller av vilken vikt åhörarna är för den som talar, det vill 

säga, vilken relation de har till talaren, deras sociala status, ålder och kön. Den sista punkten 

som tas upp gäller det tidsmässiga och fysiska avståndet mellan den som talar och åhörarna 

(Taylor, Peplau & Sears, 2006).  

 

Det finns komponenter som kan påverka människor då de samarbetar i grupp. Free-

ridersyndromet innebär att en individ utnyttjar gruppen genom att inte bidra med något. Social 

loafing innebär att individen inte arbetar lika hårt med uppgiften som de andra deltagarna i 

gruppen. Dessa syndrom framträder när en gruppmedlem inte känner tillräckligt med ansvar 

och sympati gentemot övriga gruppen (Taylor, Peplau & Sears, 2006; Thornberg, 2004).  
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2.4 Betydelsen av kommunikation vid muntlig examination 

Kommunikation är hjärtat av social interaktion och sker både med och utan ord. Ickeverbal 

kommunikation har flera olika sociala syften: assistera tal; ersätta tal; signalera attityder; och 

signalera känslor (Hayes, 1993).  

 
Kommunikation har två sidor – att tala och att lyssna. Båda kräver 

koncentration, fokusering och motivation. Det ställs allt högre krav på den 

talande människan. Vi ska kunna vara och verbala, intressanta att se på samt 

behärska olika ämnesområden, hierarkier, roller och tekniker  (Fällman, 2006, 

s. 7). 

 

I en grupp är återkoppling en viktig del av kommunikationen. Uteblir en reaktion på det som 

sägs leder det till att individens spegling av sig själv bli både otillräcklig och dålig och kan i 

sin tur påverka gymnasieelevensens funktion i gruppen negativt. Förekommer däremot 

återkoppling kan förståelsen öka och relationerna i gruppen fördjupas om det sker i en 

tillåtande atmosfär (Nilsson, 1993). 

 

Att lyssna är ännu en viktig beståndsdel i kommunikation. Sker inte detta lyssnande på rätt 

sätt kan det verka som att åskådaren inte visar respekt mot den som talar. Ibland är det svårt 

att avgöra om åskådaren lyssnar aktivt. En del individer kan sitta och anteckna medan andra 

tittar ut genom fönstret eller halvblundar. I samtliga fall är det svårt att veta om ett aktivt 

lyssnande äger rum (Fällman, 2006).  

 

”Uppmärksamhet och koncentration på det som sägs kräver energi och är därför tröttande, 

våra tankar kan lätt börja vandra iväg. Vi tänker på annat och missar därför vad den andre 

egentligen menar.” (Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 60).  

 

Kommunikationen rymmer även störningskällor som Nilsson och Waldemarson (1994) valt 

att kalla brus. Med brus menas det som läggs till budskapet men inte ingick i sändarens 

intention. Det finns olika sorters brus, fysiskt och semantiskt. Fysiskt brus kan vara till 

exempel då sändaren eller mottagaren är alkoholpåverkad eller oväsen på gatan. Semantiskt 

brus innebär då kommunikationen blir vag eller mångtydig. Det finns även psykologiskt brus 

och i det innefattas de konsekvenser som blir av fördomar och misstänksamhet (Nilsson & 

Waldemarson, 1994).  
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3. METOD 

3.1 Metodbeskrivning 

Våra referensramar påverkar hur vi angriper ett problem. Inom dessa ingår våra samlade 

kunskaper, normer, fördomar, handlingsregler och värderingar. Dessa faktorer är olika hos 

olika personer och ger en personlig påverkan på arbetet. Vårt arbete kommer att påverkas av 

våra referensramar. Som lärarstudenter är vi bekanta med styrdokumenten och under våra 

VFU-perioder har vi kommit i kontakt med många gymnasieelever. Vi har arbetat utifrån en 

modell av Wiedersheim-Paul och Eriksson (1990) där skiljer man på två nivåer när det gäller 

angreppssätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* övergripande 

vilket innebär ”sättet att se” att begreppen är påverkade av den som undersöker. 

 

* handgripligt 

sättet att skaffa data. 
Figur 1 Övergripande angreppsätt (Efter Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1990, s 51). 

 

REFERENSRAM  

  PERSPEKTIV 

  TEORI    OBJEKT    METOD 

MÖJLIGHETER/PROBLEM 

En kvalitativ undersökning ger en mer djupgående analys av problemet (Jacobsen, 2002). 

Samtidigt ger en kvalitativ studie detaljerad och mångsidig information och stor flexibilitet. 

Metoden skapar en helhetsförståelse och ger ett djup i studien (Johannesson & Tufte, 2003).   

 Vi valde den metoden för att öka vår förståelse och möjliggöra en mer ingående analys. För 

att uppfylla uppsatsens syfte användes data som redan finns. Litteratur söktes på Halmstad 
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Högskolas bibliotek, i dess databaser, på Stadsbiblioteket i Halmstad samt på Internet. 

Uppsatsens består av fyra gruppintervjuer med tre gymnasieelever i varje.  

 

3.2 Avgränsning 

Studien innefattar endast en klass på en gymnasieskola i södra Sverige. Anledningen till 

avgränsningen är ett intresse av hur de tolv intervjuade gymnasieeleverna upplever muntlig 

examination. Eftersom denna studie både är resurs och tidsbegränsad valdes gruppintervjuer i 

en och samma klass, då upplevelsen av momentet muntlig examination utgår från samma 

grund hos respondenterna. En jämförelse av de olika intervjuerna gjordes, då det letades efter 

likheter och skillnader. Vi anser att om gymnasieeleverna som deltar i studien diskuterar den 

egna upplevelsen av samma situation så får vi tillgång till information som förklarar mer än 

deras inställning till denna form av examination. Resultatet kan inte generaliseras då en 

kvalitativ ansats valts (Jacobsen, 2002). Förväntningar var dock att svaren skulle visa den 

generella upplevelsen i denna klass.  

 

3.3 Urval 

Eftersom populationen för vår studie var gymnasieeleverna i en klass valde vi att en 

representant från oss besökte dem.  

Vi har valt att använda oss av frivillighetsurval. 

Vår önskan var att de gymnasieelever som deltog i studien skulle känna sig så trygga som 

möjligt i den grupp de skulle delta i under gruppintervjun. Eleverna fick själva bestämma i 

vilken grupp de ville medverka i. Vi var medvetna om risken med att inte göra ett 

slumpmässigt urval då de som anmäler sig troligen har en åsikt de vill göra hörd. En annan 

form av urval, exempelvis slumpmässigt urval, kan resultera i att deltagarna känner sig 

obekväma att uttrycka sina åsikter under intervjun (Denscombe, 2000; May, 2001). 

 

3.4 Genomförande 

Informerat samtycke är ett grundläggande krav för undersökningar av detta slag. 

Respondenten har rätt att få veta vad informationen som ges ska användas till, att deltagandet 

är frivilligt samt att respondenten är medveten om vilka risker och vinster ett deltagande kan 
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medföra (Jacobsen, 2002). Under urvalsprocessen delgav vår representant vad intervjuerna 

skulle beröra.  

 

För att intervjuerna skulle kunna analyseras i sin helhet användes videokamera, vilket 

gymnasieelevernaerna tidigt blev informerade om. Detta medförde möjligheten att notera 

betänketid, röster, tonfall, variation i taltempo och pauser. Gymnasieelevernaerna meddelades 

att trots val om deltagande så kunde de när som helst avbryta utan att förklara anledningen. 

Tider för gruppintervjuer bokades sedan in av respondenterna med egenskapade grupper.  

3.4.1 Samtalsteknik 

Vi har inspirerats av Jan Hellstadius (2007) som är arbetspsykologisk konsult. Tekniken han 

använder handlar om att inte bara höra vad personen säger utan även förstå vad personen 

uttrycker. Det handlar om att lyssna, ställa öppna frågor samt undersöka vad som betonas och 

vilka motiv som styr eleven. Han poängterar lyhörda samtalsledare som låter eleven komma 

till sin rätt, genom att hålla igen på sina egna utläggningar. Det gäller här att få eleven att 

uttrycka sina åsikter. Till denna lyhördhet hör en förståelse för vad personen menar med det 

som den säger. Genomförande av ett sådant samtal innebär att samla information, stämma av 

ett förhållande och sedan föra ett resonemang till alternativen. Här måste samtalsledararen 

förstå och tolka vad personen säger, vad den menar med sin beskrivning och varför det blev 

så. Varför och hur är viktiga frågeord, för besvaras inte de frågorna blir förståelsen för 

personens utläggningar begränsad. I det här förhållningssättet används öppna frågor och en 

öppen inställning till allt eleven säger. Viktig information eftersöks och därför måste samtalet 

styras för att maximera intressant information och minimera oviktig.  

 

Denna samtalsteknik hade vi läst igenom innan intervjun och efterföljdes vid intervjutillfället. 

Självkänsla, identitet, gruppens påverkan och kommunikation är de begreppen som vårt 

diskussionsunderlag under intervjuerna utgick ifrån. 

3.5 Etiskt förhållningssätt  

Åtta gymnasieelever som deltog i studien var myndiga och kunde därmed själva bestämma 

huruvida de ville delta i studien. Av de omyndiga gymnasieeleverna krävdes ett medgivande, 

till deltagande, från deras vårdnadshavare. Anonymitet var viktig för de gymnasieelever som 

deltog. Därför valdes att koda intervjuerna på så sätt att vi gav gymnasieeleverna beteckningar 

  9  



oberoende av kön och ålder eftersom uppsatsens syfte inte innefattas av en studie ur 

genusperspektiv. 

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vid användande av intervjuer kan det vara svårt att återskapa samma typ av resultat. Detta på 

grund av att gymnasieeleverna som deltagit i studien utvecklats och lärt sig mer om hur de 

skall bete sig vid muntliga examinationer. Det försvårar en upprepning av exakt samma 

resultat. Intervjuareffekten påverkar även svaren och en annan intervjuare skulle kanske få 

andra svar än de vi fick. En annan anledning till att resultaten kan skilja är gymnasieelevernas 

eget dagshumör och välvilja att samarbeta. Huruvida de uppskattar eller inte uppskattar 

intervjuaren är också en viktig faktor som bör tas med i beräkningen (Denscombe, 2000). 

 

3.7 Gruppintervju 

Anledningen till att vi valde gruppintervju framför individuell intervju är på grund av 

deltagarnas förmåga att själva driva diskussionen framåt och att intervjuformen ger utförligare 

svar (Denscombe, 2000; May, 2001).  

 

Gruppintervjuer lyfter inte bara fram svar utan kan kväva vissa röster och åsikter 

(Denscombe, 2000). En annan intervjuform kanske hade gett andra svar. Det går dock inte att 

säga vilket som är rätt eller fel eftersom olika intervjuer ger olika perspektiv (May, 2001). 

 

Kön, ålder och etnisk identitet hos intervjuaren är avgörande faktorer för vilken form av data 

som framkommer under intervjuerna. Det är inte intervjuarens identitet som påverkar 

respondenterna utan dennes identitets betydelse för dem. Detta måste vägas mot studiens syfte 

och innehåll (Denscombe, 2000; May, 2001). För att skapa ett bättre resultat från intervjuerna 

valdes de att göras med respondenter som intervjuaren var bekant med. Ett problem är att 

gymnasieelevernas insats påverkas av deras åsikt om denne. Vi ansåg att de positiva delarna 

övervägde de negativa. Ett försök till att minska intervjuareffekten var att använda sig av en 

intervjuare vars identitet var känd sedan tidigare av gymnasieeleverna (May, 2001). En 

riskfaktor här är att när intervjuaren är bekant med respondenterna skapas en lättsam stämning 

och viktiga åsikter kan går förlorade. Medvetenhet fanns även om risken att 

gymnasieeleverna, för att tillfredsställa intervjuaren, svarar på ett annorlunda sätt.  
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Videokameran gjorde att intervjuaren inte blev störd av att behöva anteckna samtidigt som 

intervjuerna utfördes. Denscombe (2000) uttrycker fördelarna med videokamera på följande 

sätt: ”De fångar in en stor del av såväl den ickeverbala som den verbala kommunikationen, 

och erbjuder den mest fullständiga dokumentationen av det som äger rum under intervjun.” 

(Denscombe 2000, s. 146). Problematiken kring användandet av videokamera kan vara att 

gymnasieeleverna känner sig obekväma med den. Trots detta ansåg vi att fördelarna 

övervägde.  

 

Kontexteffekten innebär att platsen för intervjun medför ett visst resultat. Kontexten kan vara 

antingen artificiell eller naturlig, vilket innebär om intervjun äger rum i ett sammanhang som 

är ovanligt eller naturligt för respondenten. En annan faktor som styr kontexteffekten är om 

intervjun är planerad eller överraskande (Jacobsen 2002). Intervjuerna utfördes i ett grupprum 

på gymnasieelevernas skola, eftersom vi bedömde att det skulle öka trygghetskänslan.  

Grupprummet låg ostört så att gymnasieeleverna kunde fokusera på intervjun. Enligt 

Denscombe (2000) blir intervjusituationen mindre hotfull för respondenten då intervjuaren 

inte placeras mitt emot. Vi placerade bord och stolar i en sjukantig formation. 

Gymnasieeleverna satt i en halvcirkel och intervjuaren snett mittemot gymnasieeleverna för 

att minska känslan av konfrontation. 

 

3.8 Bearbetning och analys av gruppintervjuerna 

Processen att skriva ut data återupplivar samtalet, dessutom medför det att intervjuerna blir 

enklare att analysera (Denscombe, 2000). För att underlätta arbetet efter intervjuerna valde vi 

det här tillvägagångssättet.   

 

En utskriven intervju underlättar även processen att kategorisera data vilket möjliggör en 

jämförelse av intervjusvaren (May, 2001).  
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4. RESULTAT & ANALYS 

4.1 Självkänsla och prestation 

Självkänsla är ett återkommande begrepp under våra intervjuer. Samtliga gymnasieelever 

ansåg att upplevelsen av muntliga examinationer blivit mer behagliga ju äldre de blivit och 

anledningen var ökad självkänsla. Exempel på yttrande är:  

 
…men när man var yngre och hade sämre självkänsla så var det mycket jobbigare men ju 

äldre man blir desto lättare blir det man vet ju om någon annan skrattar så är det ju deras 

problem men när man var yngre så var det mer känsligt vad andra tyckte  (Intervju 2, E5). 

 

 …förut  när jag höll tal i klassen blev jag jättenervös sådär som man kan bli men nu när 

jag går upp blir jag nervös men inte på samma sätt eftersom min självkänsla har blivit 

bättre (Intervju 3, E7). 

 

I två av våra fyra gruppintervjuer talade gymnasieeleverna om andras påverkan i förhållande 

till självkänslan. En gymnasieelev i en av intervjuerna menade att: 

 
…men just i gymnasiet har jag fått väldigt många IG. Då känns det som att alla tycker jaha 

det är IG-barnet som står och pratar, då känner man det är ingen som tar en seriöst då. 

Antagligen så har det väl med att jag själv känner så och så tror jag att andra tycker det 

också bara därför (Intervju 1, E3).   
 

Synen på oss själva påverkar vårt sett att se på andra (Nilsson & Waldemarson, 1994). Enligt 

Cooley (1902) uppfattar vi oss själva utifrån den uppfattningen vi tror andra har om oss. 

Befinner man sig i en situation som man inte känner sig van eller bekväm i så bekymrar man 

sig för andras tankar om en själv. Det samma gäller för ens beteende som man då bli mer 

medveten om (Hayes, 1993). 

 

I tre av våra fyra gruppintervjuer framkom det tydligt att den känslomässiga kopplingen 

gymnasieeleven hade till ämnet, som den muntliga examinationen skulle handla om, var nära 

sammankopplat till självkänslan i en muntlig examinationssituation. I en av intervjuerna sa en 

gymnasieelev: 
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 …men om det är något man kan och tycker om då känner man mer att man kan lära ut och 

man känner sig lite mer överlägsen de andra och att man vet att man kan det mesta om det 

ämnet i klassen  (Intervju 4, E11). 

 

 

Det framgick klart i våra gruppintervjuer att en hög självkänsla påverkade den muntliga 

examinationen positivt. Gymnasieeleven som känner sig trygg i sig själv kan då förmedla sitt 

budskap till sina klasskamrater. 

 
Självkänslan påverkar ju givetvis. Hur ska man säga, ja man måste ju vara trygg i sig själv 

för att kunna förmedla något till någon annan. Lita på sig själv, att det här kan jag. Det 

utvecklas ju, man blir bättre på det med tiden tror jag. Jag tycker det känns bra nuförtiden. 

Jag är inte så nervös att man nästan får sammanbrott (Intervju 2, E6). 

 
Gymnasieeleverna var överens om att en bra självkänsla reducerade klasskamraternas 

negativa påverkan. Följande är citat ur tre olika intervjuer: 

 
 …om man har så pass bra självkänsla att man står där och verkligen tror på sig själv så 

är det inte lika lätt att bli nervös när folk sitter där och skrattar (Intervju 1, E2). 

 

Självklart blir man påverkad av hur andra reagerar på ens framträdande och så men har 

man en självkänsla som är okej och så då blir man inte så påverkad av det. Negativt alltså 

(Intervju 2, E4). 

 

Vissa bara står där framme och de bryr sig liksom inte om någon annan trots att det är 

mycket snack. De bara kör sin grej liksom, jag vet inte vad det kan bero på alltså men de 

har nog bra självkänsla (Intervju 4, E10). 

 

I intervjuerna framhölls det av gymnasieeleverna att ett frivilligt val av ämne medförde att de 

kände sig säkrare inför den muntliga examinationen.  

 

Gymnasieeleverna ansåg att de inte fått tillräcklig träning i utförande av muntliga 

examinationer, vilket har lett till osäkerhet vid dessa tillfällen. Gymnasieeleverna ansåg 

därför att de borde få mer träning, för att öka självkänslan och deras tro på sig själva.  
 

Hade man bara vetat hur man skulle göra så hade det inte varit lika nervöst och man hade 

antagligen inte misslyckats lika mycket. Det knäcker verkligen självkänslan när man inte 
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lyckas med redovisningen. Hur svårt kan det vara att lära ut hur man ska göra liksom? 

(Intervju 4, E10). 

 

Gymnasieeleverna upplevde att självkänsla inte är något konstant utan situationsbetingat. 

Tillfällen då självkänslan inte var lika hög var till exempel vid muntliga 

examinationssituationer. På frågan om vad det fanns för anledningar till detta svarade 

gymnasieeleverna i två intervjuer att det hade mycket att göra med deras kunskap om att tala 

inför klassen och läraren.  

 
…man ju ha väldigt mycket självkänsla i en annan omgivning men just i skolan vid 

redovisning då blir jag helt osäker på mig själv och min självkänsla bara sådär försvinner. 

Jag vet inte riktigt varför men jag tror att det skulle varit annorlunda om jag fått lära mig 

mer hur man gör  (Intervju 3, E8). 

 

Jag kan bara prata för mig själv men hade jag bara fått lite tips på hur jag skulle göra, 

alltså vad man ska tänka på och så, då hade det varit lättare och då hade självkänslan i 

sådana situationer antagligen varit bättre (Intervju 4, E12). 

 

I flera intervjuer då självkänslan kom på tal relaterade gymnasieeleverna till situationer då de 

fått negativa kommentarer från äldre personer eller vuxna. En gymnasieelev uttryckte sig 

såhär:  

 
När det gäller redovisningar eller alla andra sammanhang så i vår ålder som vi är nu så är 

det så att får man en åsikt av någon som är äldre som säger något negativt om en då kan 

jag sjunka hur mycket som helst i självkänslan (Intervju 4, E11). 

 

En annan gymnasieelev menade att: 

 
Man kan känna sig säker på sig själv och ha bra självkänsla men om det kommer någon 

som är mer erfaren än en själv eller typ en vuxen och så så känner man sig i underläge. 

Säger den då någon kommentar som typ att man inte kan vad man pratar om då känner 

man att man liksom bara sjunker ihop och att självkänslan inte är lika stark liksom 

(Intervju 4, E12). 

 

Det är alltså inte bara kunskaper i ämnet som påverkar gymnasieelevernas självkänsla, utan 

även vem som ger återkoppling. 

  14  



4.2 Identitet och prestation 

I intervju ett diskuterade gymnasieeleverna muntlig examination och identitet. 

Gymnasieeleverna var överrens om att identiteten påverkade muntliga 

examinationssituationer.  

 
…men har jag t ex mycket annat att tänka på så går det ju inte riktigt att koncentrera sig på 

vad man ska säga där framme. Ska man stå och prata måste man ju liksom vara helt 

närvarande i den situationen… (Intervju 1, E2). 

 
…när man liksom är på topp då kan man ju lägga in all energi på skolan och när man ska 

redovisa måste man ju ha full koll på läget, annars kommer man ju av sig hela tiden… 

(Intervju 1, E1). 

 

Nilsson & Waldemarson (2003) tar upp detta fenomen. De föreställningar vi har om oss 

själva, det vill säga jaget, kan verkas ta upp mycket av vår tid.  

 

4.3 Gruppens inflytande på individuella- och grupprestationer 

Genomgående i alla intervjuerna är att gymnasieeleverna påverkas av gruppen vid utförande 

av muntlig examination. Då de samtalar kring ämnet gruppåverkan under en muntlig 

examination var det i första hand positiva reaktioner som uttrycktes. 

 
 Även om man skulle misslyckas så folk trycker ju inte ner en. Dom kan ju tänka det 

där var inte så bra men dom är ju ändå snälla. Ja de visar respekt så man blir ju 

glad ändå när man gjort ett framträdande (Intervju 2, E5).  
 

Det finns saker som tyder på att allt inte är enbart positivt. 

 
Man kommer få stela blickar. Om det någon som varit på en väldigt mycket….. Man 

måste bara tänka på att man inte får säga vad man tycker när man står där framme 

för då kan man lätt vända om och springa därifrån (Intervju 1, E2). 

  

De två exemplen ovan, är representativa för alla intervjuer.  I början av samtalen var 

gymnasieeleverna positivt inställda men under intervjuns gång kom osäkerhet och otrygghet 

fram. De flesta uttryckte att visat förtroendet från gruppen var viktigt.  
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Hur väl de förberett sig var även en grundläggande faktor angående hur de presterade vid en 

muntlig examination. 

 
...annars har jag alltid haft jätteproblem att stå inför folk. Jag har tyckt det varit 

jättejobbigt i hela mitt liv. Men sedan har jag märkt att det lönar sig att öva.  För om 

jag kan det jag ska prata om så är det inte så farlig som jag tyckte att det var när jag 

var mindre. Man blir mer och mer van. Kan man det så kan man och då kan man 

göra allt bättre...man får typ en kick (Intervju 2, E4). 

 

Alltså kan man ämnet så tycker jag inte att det är så jobbigt men om jag är osäker 

och inte så väl förberedd så kan jag känna att det är jobbigt för då granskar dom en 

väldig (Intervju 1, E3). 

 

 Men det är lite det om man inte kan så mycket om sitt ämne och ska gå upp och 

ställa sig där inför folk som verkligen pluggat och kan allt. Då känns det lite så att 

man inte känner sig så duktig när man ställer sig där uppe. Men om det är något 

man kan och tycker om, då känner man mer att man kan lära ut och man känner sig 

lite mer överlägsen de andra. Då känns det mycket enklare. .... Jag skulle aldrig gå 

en skoldag om jag inte var förberedd på det jag skulle göra. Då skulle jag ju vara 

ännu mer nervös och det hade jag inte klarat av. Då hade jag inte ställt mig där över 

huvud taget (Intervju 1, E2). 

 

I enlighet med socialpsykologisk forskning visar citaten ovan att Social facilitation och Social 

inhibitation (Taylor, Peplau & Sears, 2006) stämmer in på dessa gymnasieelever. 

Gymnasieeleverna hänvisade flera gånger till en bättre prestation när de behärskade ämnet. 

Klassens påverkan var enligt gymnasieeleverna både ”sporrande” och ”skrämmande”, vilket 

visar gruppens inverkan på den enskilde gymnasieeleven. Överlag går det att generalisera och 

säga att vi presterar bättre om vi har åskådare än när vi är ensamma. Detta gäller enbart om vi 

kan det vi gör (Nilsson, 1993). 

 

Följande citat berör det som gymnasieeleverna uppgav vara mest 

påfrestande med muntlig examination: 

 
    Att jag är själv. Men har man med sig en till så är det inte alls samma sak fast 

jag pratar inför folk men då står jag ändå med en annan. Jag brukar alltid 

försöka ha en overhead, massa bilder att skicka runt. Någonting som 
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distraherar de andra från att titta på mig. Så jag brukar alltid tänka på sådana 

saker för att det ska bli lite mildare ( Intervju ,1 E2). 

 

Exemplet ovan visar tydligt gymnasieelevens upplevelse av att vara ensam vid en muntlig 

examination och på grund av det känna sig besvärad. Gymnasieeleven försöker att rikta 

åhörarnas uppmärksamhet från sig själv. De flesta gymnasieeleverna som vi intervjuade 

upplevde situationen på liknande sätt, att det var lättare om de var flera som stod i rampljuset. 

Enligt Taylor, Peplau och Sears (2006) så sprids uppmärksamheten ut när fler är delaktiga i 

examinationen. 

 

Gymnasieeleverna som inte ansåg att gruppframträdande var enklare att hålla, uttryckte ett 

missnöje med att medverka i en grupp under en muntlig examination. Grunden till detta var en 

oro för att deras medverkan skulle ses som free-riding eller social loafing.  

 
Nej, jag vill göra det själv, kunna hålla mitt egna tempo och inte vara rädd för att 

säga något som någon annan sagt... det är så lätt att man bara hänger på och blir 

tilldelad saker att göra (Intervju 4, E9). 

  

 

4.4 Betydelsen av kommunikation vid muntlig examination 

De tillfrågade gymnasieeleverna ansåg att det var svårt att lyssna när andra klasskamrater 

utförde muntliga examinationer. Den bristfälliga uppmärksamheten upplevdes som ett 

störande moment. Detta är ett fenomen som kan härledas till brus under kommunikation.  
                       

 När man pratar framför en hel klass eller mer blir det mycket oljud, störningar kan 

man säga (Intervju 3, E7) 

 

När en person ska lyssna kräver det energi och koncentration. Saknas koncentrationen kan 

brus uppkomma (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

 

Likväl som intervjuerna visade ett resultat över gymnasieelevernas svårigheter att lyssna i 

muntliga examinationssituationer så upplevde de det besvärande när klasskamraterna var 

okoncentrerade.  
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 Man kommer bort sig lite. Sitter några och gäspar, ser uttråkade ut eller tittar i sina 

papper, då blir det att man tittar på dem och tänker har jag gjort något fel? (Intervju 

2, E4)   

 

Nilsson och Waldemarson (1994) skriver att osäkerhet som individen känner kan bero på för 

lite återgivning på tidigare prestation.  

 
När man inte får höra hur kompisarna tycker att man skött sig när man snackat där 

framme så blir det ju liksom inget av det hela. Då försvinner ju poängen med att 

snacka där framme. Hur ska man då kunna vara säker på att man gjort det bra? Jag 

vet inte...det bara gör mig osäker (Intervju 4, E12) 

  

Gymnasieeleverna efterfrågade träning i hur man gör en bra muntlig examination samt 

fungerar som en bra lyssnare. Viss träning hade givits under tidigare skolår, men den ansågs 

inte vara tillräcklig och varaktig. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Begreppet muntlig examination består av ordet muntlig, vilket betyder motsatt till skriftlig 

och examination, vilket betyder prövning av kunskaper. 

 

Gymnasieeleverna i vår undersökning har problematiserat och diskuterat kring begreppen 

självkänsla, identitet, gruppens påverkan och kommunikation i förhållande till muntliga 

examinationer och det har i vissa fall framkommit att en del begrepp i socialpsykologin ej 

varit alltigenom tydliga för gymnasieeleverna, trots våra försök att förtydliga och definiera 

dessa begrepp. Detta har påverkat svaren i analysen av intervjuerna, eftersom de svarat på ett 

sätt men svaren har upplevts mena något annat. Exempel på detta är då gymnasieeleverna sagt 

både självkänsla och självförtroende som om detta var samma sak. Dock har vi valt att 

utesluta dessa svar i vår analys för att stärka validiteten i undersökningen.  

 

Gymnasieeleverna i vår studie var eniga om att självkänslan ökade i samband med åldern och 

detta påverkade de muntliga examinationerna positivt. Nervositeten inför muntliga 

examinationer minskade i takt med att självkänslan ökade, dock återstod en viss nervositet 

som upplevdes motiverande snarare än hämmande. Detta innebär att de stärker sin egen tilltro 

till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka 

sina villkor.  

 

Då valet av ämne inför de muntliga examinationerna bestämdes av gymnasieeleven upplevdes 

situationen som mer behaglig och detta styrkte dennes självkänsla, vilket i sin tur påverkade 

deras muntliga examination positivt. De kände då att de fick mer kontroll och kunde därför 

prata om ämnet mer avslappnat. I intervjuerna framkom även att då respondenterna fick tala 

om saker som var betydelsefulla för dem presterade de bättre eftersom deras självkänsla 

upplevdes som stärkt. Vilket handlar om upplevelse av kompetens och att man klarar av något 

i skolarbetet. 

 

Vår analys har även resulterat i en konfirmation av att Cooleys spegeljagsteori har påverkan 

på muntliga examinationer. Respondenterna uttryckte upprepade gånger att deras egen 

uppfattning av dem själva påverkade deras sätt att bemöta andra och tolka deras reaktioner 

gentemot dem själva. De elever med låg självkänsla sökte efter reaktioner som bekräftade 

  19  



deras egna tankar om sig själva. Kände respondenten exempelvis sig i underläge på grund av 

sina, enligt gymnasieeleven, ”dåliga” betyg upplevdes den muntliga examinationen som 

mindre behaglig då respondenten antog att klasskamraterna bedömde den efter dennes betyg. 

Det visade sig uppenbart att klasskamraternas tankar om bedömning av gymnasieeleven 

påverkade dem med upplevd låg självkänsla i hög grad. Upplevde gymnasieeleven däremot 

sig ha en hög självkänsla, bekymrades denne inte i samma utsträckning av andras tankar 

angående den egna personen. Detta innebär att för att få respondenten att öka sin 

prestationsförmåga gäller det att som lärare höja dennes självkänsla. Ett sätt att uppnå detta är 

att arbeta med värdegrundsfrågor och att ha ett öppet diskussionsklimat i klassrummet. Ett 

annat angreppssätt är att se till så att gymnasieeleven känner att den har möjlighet att påverka 

sin situation i skolan.  

 

När gymnasieeleverna kände sig trygga i de muntliga examinationssituationerna, upplevde de 

att de kunde förmedla sitt budskap till sina klasskamrater på ett mer tillfredställande sätt. 

Tryggheten påverkades, enligt gymnasieeleverna, i hög grad av självkänslan. Det framkom 

även att dessa två faktorer, självkänsla och trygghet, gjorde att respondenterna kände större 

tillit till sig själva och sin förmåga vid muntliga examinationer. För att skapa en större 

trygghet är det viktigt att gymnasieeleven känner delaktighet i det som sker och upplever 

aktiviteterna som meningsfulla. 

 

En annan slutsats vi dragit efter slutförd analys är att klasskamraternas negativa påverkan 

reducerades om respondenten själv hade en bra självkänsla. De kunde även se mer objektivt 

på situationer då klasskamraterna skrattade i samband med deras muntliga examinationer. En 

gymnasieelev med sämre självkänsla skulle, enligt gymnasieeleverna i våra intervjuer, kanske 

inte kunna se det på samma sätt utan istället ta åt sig av dessa och anta att klasskamraternas 

skratt var riktade åt dem och deras framförande. Här är det alltså viktigt att som lärare 

poängtera den viktiga roll som åhörarna har vad det gäller hur den som är i en muntlig 

examinationssituation betraktar sig själv. 

 

Vad som mer påverkade respondenternas muntliga examinationer i relation till självkänslan 

var hur mycket träning de fått. Ju mindre träning, desto lägre självkänsla, vilket i sin tur gav 

resultatet att den muntliga examinationen upplevdes som mindre behaglig. De uttryckte även 

att de borde få mer träning i att bemästra dessa situationer, som i sig skulle leda till en stärkt 

självkänsla och ökad positiv tro på sig själv. En misslyckad redovisning, menade 
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gymnasieeleverna, kunde sänka självkänslan. Genomgående kunde ingen av dem finna någon 

anledning till varför det inte förekommer mer träning i skolan för att bemästra muntliga 

examinationer. Träning och övning inför situationer av muntliga examinationer skulle därför 

kunna hjälpa många gymnasieelever att känna större trygghet och ökad självkänsla. 

 

Självkänsla är som tidigare nämnts inte något konstant, utan är situationsbetingat. Detta hade 

gymnasieeleverna kunskap om och utvecklade med egna funderingar och förklaringar. De 

sade att vid muntliga examinationer kunde en gymnasieelev med en hög uppfattad självkänsla 

känna sig mer osäker än i andra situationer i skolan. Anledningen var beroende av 

gymnasieelevens kunskap och relation till läraren. Tonvikten ligger alltså återigen på läraren 

och dennes intresse att lära ut färdigheter som gymnasieeleven kan använda vid muntliga 

examinationssituationer.  

 

Vad vi som lärare bör tänka på är att gentemot gymnasieeleven har vi en skyldighet och ett 

ansvar att lyfta fram denne och stärka den i alla uppgifter de ska utföra i skolan. Våra 

intervjuer har visat att gymnasieeleverna känner sig extra utsatta i muntliga 

examinationssituationer och här är det därför extra viktigt för lärare att se till den enskilde 

individen och ha förståelse för hur den kan tänkas uppleva situationen. Utifrån våra intervjuer 

kunde vi dra slutsatsen att självkänslan är skör och ömtålig och ickekonstant, det gäller 

därmed att ge konstruktiv kritik och inte kritisera gymnasieeleverna vid dessa tillfällen utan, 

att ha ett positivt förhållningssätt och arbeta utifrån gymnasieelevens förmågor och starka 

sidor. 

 

I våra intervjuer kom det fram att identiteten och muntliga examinationer var starkt 

sammankopplade. För att kunna prestera bra på en muntlig examination krävdes, enligt 

gymnasieeleverna i våra intervjuer, fullständig närvaro. Fullständig närvaro innebar inte bara 

fysisk närvaro, utan även psykisk i klassrummet. Det visade sig att då gymnasieeleverna 

upplevde att de var välmående, kunde de i större utsträckning fokusera på skolarbetet och 

presterade därför bättre.  

 

Då gymnasieeleverna påverkas mycket av gruppen är det viktigt att klassrumsklimatet är 

öppet. Det vill säga att var gymnasieelev vågar göra sin röst hörd vid muntlig examination. I 

dessa situationer är det av yttersta vikt att vi som lärare ser till att skapa ett sådant klimat. I ett 

klassrum som är respektfyllt kände gymnasieeleverna att ett misslyckande inte var ödesdigert. 
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De gånger som de upplevt att läraren och klasskamraterna behandlat dem med respekt 

upplevde gymnasieeleverna den muntliga examinationen som positiv och stimulerande.  

Genom att förmedla denna positiva och stimulerande upplevelse för gymnasieeleven uppfyller 

läraren målen att sträva mot i Lpf 94. 

 

I intervjuerna framkom att gymnasieeleverna i muntliga examinationssituationer behövde 

visat förtroende från gruppen. Den enskilda prestationen influerades av att stå ensam inför 

klasskamraterna. Var klasskamraterna förstående, presterade gymnasieeleverna bättre, medan 

de blev otrygga och osäkra när kamraterna var ofokuserade. Även i dessa situationer var 

förberedelserna avgörande för om upplevelsen för gymnasieeleven skulle vara av det positiva 

respektive det negativa slaget. 

 

En övergripande del av de intervjuade gymnasieeleverna föredrog att arbeta självständigt 

gentemot i grupp. Detta till trots ansåg de att muntliga examinationer i grupp var positiva ur 

trygghetssynpunkt då de inte behövde stå själva inför klassen och möta allas blickar. Det 

fanns dock en rädsla, med att ingå i en grupp vid muntliga examinationer, för att 

klasskamraterna skulle tro att de inte presterat något själva utan bara free-ridat eller loafat. 

Denna rädsla över att bli oskyldigt anklagad för att inte bidragit med sin del genomsyrar alla 

intervjuer som gjorts i denna studie. Vi anser att detta är något som lärarna måste bearbeta, för 

att få ett väl fungerande klassrum. Utsätter sig gymnasieeleverna hellre för en större press, det 

vill säga ha ett enskilt framträdande vid examinationen, bara för att inte känna sig skyldig till 

free-riding eller social loafing, är detta ett större problem än vi först trott.  

 

I intervjuerna framlades flera exempel på social facilitation och social inhibitation. När de 

kände sig pålästa i ämnet och kompetenta i den muntliga examinationssituationen ökade deras 

prestation. Var de däremot inte tillräckligt pålästa blev de negativt påverkade av sina 

klasskamraters närvaro. Betydelsen av att öva på sitt ämne och att lära sig hur man står inför 

en klass och talar, har i våra intervjuer visat sig vara mycket viktigt. För att uppfylla kraven 

om muntliga färdigheter i Lpf 94 bör en lärare lägga ner tid och energi på detta område, vilket 

gymnasieeleverna i vår undersökning upplevde att deras lärare inte lyckats med. Gruppens 

godkännande är väldigt viktig för gymnasieeleven som har sin muntliga examination, även 

här kan lärarna undervisa klassen hur de är goda lyssnare. För att ha möjligheten att göra en så 

bra muntlig examination som möjligt så krävs förutom den egna prestationen att gruppen 

lyssnar aktivt. 
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För att hjälpa gymnasieeleven till att prestera maximalt vid muntlig examination är det viktigt 

att kunna analysera hela situationen. Det är inte bara gymnasieelevens ansvar att allting 

fungerar i dessa situationer. Åhörarna har ett stort ansvar när det kommer till att lyssna på 

gymnasieeleven. Det spelar ingen roll hur förberedd gymnasieeleven är om det pågår saker 

som påverkar gymnasieeleven negativt under dennes framförande. Det behövs inte mycket för 

att störa i en examinationssituation, ett himlande med ögonen eller en suck kan räcka. Båda är 

saker som kan påverka gymnasieeleven att inte kunna prestera till fullo. Det är ännu en 

anledning till varför läraren måste hålla klassrumsklimatet öppet och diskussionsvänligt. 

Läraren bör föra en öppen dialog om vad som var bra respektive vad som behöver utvecklas 

med examinationen, tillsammans med gymnasieeleven och gruppen. Det är viktigt att klargöra 

de olika nivåerna som avgör om examinationen når önskat resultat eller inte. Fanns 

ämneskompetensen? Kunde den förmedlas? På vilket sätt påverkade gruppen den muntliga 

examinationen? Alla dessa frågor bör diskuteras i samband med examinationen och det är 

viktigt att göra det tillsammans med hela gruppen, så att alla förstår att de är med och 

påverkar hur utgången på den muntliga examinationen blir.  

 

Då en gymnasieelev ska lyssna till någon eller några i en muntlig examinationssituation krävs 

stor koncentration och det krävs inte mycket för att denna koncentration ska brytas. Det kan 

därför vara av vikt att, inför examinationssituationer av den muntliga typen, gå igenom med 

gymnasieeleverna hur viktigt det är att lyssna och hur det görs på bästa sätt. Det räcker inte att 

enbart lyssna, som i all kommunikation behöver den som talar få bekräftelse i både verbal 

som i ickeverbal kommunikation; det kan ske i form av en nick, en menande blick eller ett 

medhåll.  

 

Vad gymnasieeleverna i våra intervjuer var överrens om var att återgivning, spelade stor roll i 

deras upplevelse av den muntliga prestationen. De ansåg att för att kunna utvecklas i en sådan 

här situation, fodras återgivning för att de ska kunna förbättra vad de gjorde bra och utveckla 

de områden som behövs. Detta var ett område som gymnasieeleverna kände att de ville 

utveckla sina kunskaper i.  
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE UTVECKLING PÅ OMRÅDET 
 

Det som vårt arbete har lyft fram är att muntlig examination kan analyseras på olika nivåer. 

Detta innebär att man kan lättare arbeta med en utveckling. Vårt förslag är att man bygger upp 

en matris kring muntlig examination. De olika kriterierna i matrisen är våra olika 

analysnivåer. Därefter gör man upp kriterier för varje begrepp, för att gymnasieeleverna 

lättare ska kunna se sin utveckling på de olika nivåerna i matriserna. Dessa kriterier tas fram 

tillsammans med gymnasieeleverna. 
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BILAGA 1 
 

Diskussionsunderlag 
 

 

Vad innebär begreppet muntlig examination för er?  

 

Hur tycker ni att det är att ha muntlig examination? 

 

Vad påverkar er muntliga examination?  

 

Vilka saker påverkar mest? 

 

Uppföljning av deras svar på vad som påverkar dem under en muntlig examination. Deras 

tankar och känslor kring detta. 

 

 

 

 

 

 

    



BILAGA 2 
 

Hej Föräldrar! 
 

Vi är tre elever som läser på Lärarlinjen vid Halmstad Högskola. Just nu 

Skriver vi vårt examensarbete som handlar om muntlig examination i skolan. Vi 

kommer att intervjua ett antal elever. 

Intervjuerna sker på skolan och givetvis kommer inga namn på ungdomarna att nämnas i 

vår redovisning av resultatet eller i något annat sammanhang. Anonymiteten kommer 

att skyddas på ditt barn! 

Det resultat vi får fram kommer att presenteras vid ett seminarium på vår 

lärarutbildning inför våra kurskamrater, samt våra lärare och examinator. 

Examensarbetet kommer att tryckas upp. 

Om godkänner att ert barn är med i undersökningen, skriv då barnets namn nedan och ta 

med lappen tillbaks till skolan (senast den 13 april 2007). 

Vänliga hälsningar 

Jessika Andersson 

Nina Stenberg 

Anna Ågren 

 

Mitt barn heter _______________________________och jag ger mitt samtycke att hon/han blir 

intervjuad av er. 

 

_______________________________ 

Målsmans underskrift 

 

Är det något ni undrar över kan ni skicka ett mail till någon av oss: 

Jessika: Ld03jean@stud.hh.se

Nina: Ld03nist@stud.hh.se

Anna: Ld03anag@stud.hh.se 
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