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Sammandrag 
 
Den muntliga framställningen ställer höga krav på lärarnas bedömnings- och 

undervisningsarbete. I denna studie undersöks svensklärares uppfattningar kring 

bedömningsprocessen i undervisningen utifrån teman som formativ bedömning, likvärdighet 

och sambedömning. Undersökningen utförs genom kvalitativa intervjuer med fyra 

svensklärare på gymnasiet.  

Resultaten visar att lärarna genomför bedömningen under elevens anförande med hjälp av 

bedömningsmatriser. Den respons lärare och klasskamrater ger efter anförandet är ofta 

salutogen, alltså enbart positiv. Avseende att främja likvärdighet nämns metoden att spela in 

elevers anföranden för att lyssna igen och sambedöma. Resultatet visar att lärarna har 

erfarenheter av sambedömning vid skriftlig framställning, men att färre har fördjupad 

erfarenhet av sambedömning vid muntlig framställning. Undersökningen visar även att lärares 

tidsbrist försvårar möjligheterna till en mer likvärdig bedömning, med hjälp av exempelvis 

sambedömning.  

Den slutsats som dras är att den komplexa bedömningssituation som muntlig framställning 

skapar medför svårigheter avseende likvärdigheten. Gymnasieskolorna behöver göra mer för 

att öka lärares förutsättningar till att genomföra mer rättssäkra bedömningar. Lärarna behöver 

i sin tur arbeta för ett tryggt klassrumsklimat i syfte att avdramatisera den muntliga 

framställningen och möjliggöra utvecklande formativ bedömning. 

 
Nyckelord: bedömning, muntlig framställning, formativ bedömning, likvärdighet, 

sambedömning, svenskämnet 
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1 Inledning 
 
I samtliga av gymnasiets svenskkurser förväntas eleverna genomföra någon typ av muntlig 

framställning. Undervisningen ska leda till att eleverna får möjlighet att utveckla sina 

förmågor att kommunicera och kunskaperna ska kunna vara till användning i framtida studier 

och yrkesliv (Skolverket u.å.). Undervisning och övning i muntlig framställning är även en 

viktig förberedelse inför det nationella provet i svenska 1 och 3, där det muntliga delprovet 

innefattar ett anförande.  
Den muntliga framställningen har vissa likheter med den skriftliga då eleven ska leverera 

en monologisk och sammanhängande språkproduktion (Mark & Palmér 2017:13). Däremot 

inkluderar den muntliga framställningen även andra dimensioner. Lärare vittnar om elevers 

talängslan, något som kan bidra till svårigheter med att genomföra muntliga moment. Det 

muntliga anförandets unika utformning bidrar även till utmaningar för lärare ur 

undervisnings- och bedömningssynpunkt. Eleverna håller sina anföranden på plats under en 

specifik tidpunkt vilket kan försvåra sambedömning, tidsbrist kan innebära att eleven inte får 

utvecklad respons på sitt anförande och talets korta livslängd kan försvåra för läraren vid 

betygssättning i efterhand. Samtidigt saknas det inom bedömningsforskningen studier på hur 

muntlig språkförmåga bedöms (Mark & Palmér 2017:13). De svårigheter som den muntliga 

delen innefattar kan i sin tur leda till hinder för lärare att ge likvärdiga bedömningar, något 

som är väsentligt då elevers slutbetyg i gymnasiet ligger till grund för urvalsprocessen till 

universitet och högskola. 

Denna undersökning ämnar studera uppfattningar kring bedömningsprocessen i 

undervisning av muntlig framställning. För att få ta del av en praktiknära helhetsbild av 

momentet, bedömningen och likvärdigheten tillfrågas de som faktiskt ansvarar för 

undervisningen, nämligen svensklärarna.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Denna studie kommer att undersöka svensklärares uppfattningar om bedömningsprocessen 

vid undervisning av muntlig framställning i svenskämnet på gymnasiet. Syftet är att 

undersöka hur svensklärare går till väga för att göra bedömningen både utvecklande och 

likvärdig för eleverna. Med tanke på de rekommendationer som finns för bedömning av 

skriftlig framställning, från bland annat Skolinspektionen (2012:25), kommer uppsatsen även 

undersöka om svensklärare i praktiken använder sig av sambedömning vid bedömning av 

muntlig framställning. Undersökningen centreras kring följande forskningsfrågor: 

• Hur ser bedömningsprocessen ut vid undervisning av muntlig framställning i 

svenskämnet på gymnasiet? Vilken typ av respons får eleverna på sina 

framställningar? 

• Hur går svensklärare tillväga för att bedömning av muntlig framställning ska bli 

likvärdig? 

• Vilka möjligheter och vilka hinder finns för att sambedömning ska kunna bidra till en 

mer likvärdig bedömning av muntlig framställning? 

 
2 Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis den muntliga framställningens plats i 

svenskämnet, kopplat till de tre olika kursplanerna i svenska för gymnasiet. Fortsättningsvis 

introduceras tidigare forskning inom olika områden av den muntliga framställningen i 

svenskämnet i fyra kapitel. Avsnitt 2.2 fokuserar på undervisning och formativ bedömning av 

muntlig framställning, samt den respons som ges i anslutning till ett elevanförande. I avsnitt 

2.3 diskuteras likvärdighet och vikten av rättssäker bedömning, följt av avsnitt 2.4 där 

bedömning diskuteras utifrån de nationella proven. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 2.5 

sambedömningens funktion och möjligheter för ökad samstämmighet. 

 
2.1 Muntlig framställning i ämnesplanerna 
 
Elevers muntlighet i klassrummet förekommer på olika sätt och kan ha olika syften. I en 

muntlig redovisning, enskilt eller i grupp, kan syftet vara att presentera resultatet av ett arbete 
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(Palmér 2010:80). Vid ett muntligt anförande, som i denna uppsats likställs med begreppet 

muntlig framställning, är syftet att eleverna ska bli retoriskt medvetna talare. Dessa 

anföranden utförs oftast av en elev i taget. Funktionen kan vara att informera, övertyga eller 

att berätta i syfte att övertyga, underhålla eller informera åhörarna (Palmér 2010:80).  

Muntlig framställning har en plats i samtliga av gymnasiets tre svenskkurser, både i det 

centrala innehållet och i kunskapskraven. I det centrala innehållet för svenska 1 betonas 

mottagaranpassningen; elevens presentation ska vara intressant och övertygande för publiken. 

I fortsättningskursen svenska 2 läggs ett mer tekniskt fokus på innehållet; framställningen ska 

vara både utredande och argumenterande. Att eleverna ska lära sig grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen lyfts redan i svenska 1, men först i svenska 3 nämns den i samband med 

muntlig framställning. I svenska 3 ska de retoriska kunskaperna inte enbart finnas med i 

själva framställningen, utan vara närvarande som stöd för eleven i hela arbetsprocessen.  

I kunskapskravet för betyget E i svenska 1 krävs att eleven har viss åhörarkontakt, kan 

presentera en sammanhängande och begriplig framställning med en viss anpassning till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation. Det är även ett krav att eleven ska kunna använda 

presentationstekniska hjälpmedel. Progressionen i kunskapskraven för svenska 2 handlar 

främst om dispositionen av den muntliga framställningen, som måste vara ”tydligt urskiljbar” 

för att nå betyget E. Först i svenska 3 nämns retoriken i kunskapskraven och för betyget E ska 

eleven ”med viss säkerhet” kunna använda ”retoriska verkningsmedel”. För betyget A måste 

eleven kunna använda retorik för att göra framställningen effektfull (Skolverket u.å.).  

Enligt Palmér (2010:84) innebär det muntliga anförandet en komplicerad 

kommunikationssituation med dubbla syften eftersom eleven håller tal för att övertyga, men 

också för att få bra betyg. På samma sätt menar Palmér (2010:84) att det finns dubbla 

mottagare: både klasskamraterna och läraren. 

 
2.2 Formativ bedömning av muntlig framställning och 
implikationer för undervisning  
 
Den muntliga framställningens unika utformning möjliggör att eleverna får återkoppling på 

sitt anförande i olika led; både en direkt respons i anslutning till anförandet och en 

kompletterande utvidgad respons. För att kunna undersöka bedömning utifrån termer som 

likvärdighet och sambedömning krävs en förståelse för hela undervisningsprocessen och vilka 

möjligheter en viss typ av undervisning kan innebära för elevens resultat.  
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Två begrepp som ofta används i bedömningsforskningen är formativ och summativ 

bedömning. Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:136) syftar den summativa 

bedömningen till att mäta elevens kunskaper vid ett visst tillfälle medan den formativa 

bedömningen ska leda till utveckling av elevens kunskaper. Summativ bedömning kan 

därmed vara ett provbetyg, medan formativ bedömning beskriver vad eleven behöver 

förbättra för att nå kursmålen. Två begrepp, myntade av Jönsson 2013, som visualiserar detta 

är ”bedömning av lärande” och ”bedömning för lärande”, där den senare innefattar den 

formativa bedömningen (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:136).   

Att bedömning ska ske löpande i undervisningsprocessen är något Maria Brännström 

(2012) förespråkar i sin forskning. Brännström har deltagit i bedömningssamtal mellan lärare 

och elever för att undersöka hur lärare talar med elever om muntlighet och bedömning. I 

Brännströms studie diskuteras inte enbart bedömningen i sig, utan även hur bedömningen 

förmedlas till eleverna. Brännström hävdar att svensklärare är i behov av didaktiska 

kunskaper om muntlig framställning, då en brist på dessa kunskaper dels försvårar samtal 

med andra lärare om bedömning, likväl de bedömningssamtal som sker mellan lärare och elev 

(Brännström 2012:26). För att uppnå en högre interbedömarreliabilitet behöver både lärare 

och elever ha tillgång till ett metaspråk; alltså ord och begrepp som rör muntlighet och 

bedömning av muntlighet. Ifall detta metaspråk saknas kan det försvåra lärares arbete med att 

förklara sina bedömningar för eleverna (Brännström 2012:26). Brännström utvecklar en 

modell för undervisning och bedömning av muntliga anföranden, där fokus inledningsvis 

ligger på att eleverna ska förstå den retoriska arbetsprocessen innan de själva producerar ett 

talmanus. Brännström hävdar att bedömning ska förmedlas fortlöpande i 

undervisningsprocessen och inte för första gången i det summativa provbetyget (Brännström 

2012:32). Under lektionsmomentets gång besvarar läraren frågor, utvecklar övningar och 

både lärare och klasskamrater ger respons (Brännström 2012:34). Brännström hävdar dock att 

denna typ av lärande bedömning inte ska tolkas som ett tillägg i undervisningen och därmed 

en ytterligare arbetsbörda för läraren, utan snarare fungera som en naturlig del av 

arbetsprocessen (Brännström 2012:34). Brännströms modell centreras kring att lärare ska 

inneha retoriska kunskaper och sedan förmedla dessa till eleverna. Edander och Uddhammar 

(2016:31) framhåller i en artikel i tidningen Svensklärarna att kunskaper i retorik kan bidra till 

mer likvärdig bedömning. De menar att ett utvecklande av lärares retoriska kunskaper ska 

bidra till en mer rättvis bedömning av muntliga presentationer. Deras studie visar att elever 

dessutom lyckas bättre på det muntliga nationella delprovet när undervisningen inkluderat 

retoriskt arbete (Edander & Uddhammar 2016:31).  
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Trots flera likheter med den skriftliga framställningen skiljer sig den muntliga därifrån i 

flera aspekter och bedömningen kan se ut på olika sätt, samt ske vid olika tidpunkter. I sin 

avhandling om muntlighet i klassrummet skriver Cecilia Olsson Jers (2010:168) om 

Hertzbergs idé kring den muntliga textens korta livslängd och dess implikationer för en 

givande respons. Den skriftliga texten anses leva längre, då läraren kan återkomma till den 

och styrka sin respons i efterhand (Olsson Jers 2010:168). Respons på den muntliga texten 

kommer däremot ofta i direkt anslutning till elevens framförande. En sådan form av direkt 

respons verkar dessutom vara mest lämplig för formativ bedömning, eftersom den enligt 

Hertzberg är mest utvecklande för eleven (Olsson Jers 2010:171). Olsson Jers hävdar däremot 

att den direkta responsen i anslutning till det muntliga anförandet ofta är salutogen, vilket 

innebär att den endast fokuserar på det positiva. En konsekvens av att endast ge positiva 

kommenterar oavsett var på betygsskalan eleverna befinner sig är att muntliga framställningar 

som upplevs starka får längre kommentarer, medan de svagare uteslutande får kommentarer 

centrerade kring ordet bra. Olsson Jers (2010:171) menar att lärare här ställs inför ett etiskt 

problem; de oroar sig nämligen för att negativ respons kan öka elevers talängslan. Denna 

översalutogena respons från läraren smittar sedan även av sig på eleverna, vars direkta 

kommentarer till sina klasskamrater också utgår från ordet bra (Olsson Jers 2010:171).  

Det Olsson Jers beskriver som utvidgad respons sker vanligtvis enskilt en tid efter det 

muntliga anförandet. Många gånger blir tiden som går mellan anförandet och responsen 

problematisk ur bedömningssynpunkt då eleverna kan ha glömt detaljer av sina anföranden 

(Olsson Jers 2010:173). Återigen finns här problem gällande det muntliga anförandets korta 

livslängd eftersom läraren måste motivera sin bedömning i efterhand enbart utifrån eventuella 

anteckningar som förts under presentationstillfället. Samtidigt blir tidsaspekten väsentlig även 

vid den direkta responsen. Hur mycket tid har lärare till förfogande för att kunna ge en 

formativ direkt respons innan nästa elev måste presentera?  

I den direkta respons Olsson Jers undersökt används inte ett utvecklat metaspråk, utan 

responsen är istället centrerad kring ordet bra. Även om det i den direkta responsen kan vara 

svårt att på detaljnivå förklara vad som kan utvecklas med tanke på situationen och den 

begränsade tiden, fastslogs i Olsson Jers avhandling att starkare framföranden fick längre 

kommentarer än svagare. Detta kan leda till att starka och svaga elever ges olika stora 

möjligheter till att få respons som leder till utveckling.   

 

 



 9 

2.3 Likvärdighet och vikten av rättssäker bedömning 
 
Anders Jönsson och Pia Thornberg definierar likvärdighet i bedömningsfrågor som att 

”likvärdiga elevprestationer förväntas få samma bedömning och betyg oberoende av vem som 

bedömer eller hur prestationen bedöms” (2014:388). I en rapport från 2020 hävdar Skolverket 

att dagens betygssystem inte leder till likvärdiga betyg. Bristerna i betygssystemet utgör 

svårigheter med att uppnå en nationell likvärdighet, vilket är nödvändigt då betygen ligger till 

grund för urval till högskola (Skolverket 2020:7). De lösningar Skolverket föreslår införa i 

syfte att öka interbedömarreliabiliteten minskar lärarens autonomi och innefattar 

förutbestämda formler, direktstyrning och att de nationella provens resultat får större inverkan 

på kursbetygen (Skolverket 2020:8).  

Brister i likvärdighet var anledningen till att Skolinspektionen i rapporten ”Lika för alla? 

Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år” (2012:23) 

föreslog att det skriftliga delprovet i svenska bör tas bort. I rapporten fastslogs att 

ursprungsrättarnas och Skolinspektionens bedömningar skiljde sig åt i nästan hälften av 

fallen, något som återigen konstaterats i en rapport från Skolinspektionen 2021. I den senare 

rapporten framgår att just svenskämnet är det ämne där lärarna oftast ger en mer generös 

bedömning än ombedömaren (Skolinspektionen 2021:9). I studierna från 2012 och 2021 

undersöks enbart skriftliga delprov eftersom muntliga prov är svåra att granska rent praktiskt. 

Ifall de skriftliga proven mot förmodan ska vara kvar rekommenderar Skolinspektionen bland 

annat sambedömning mellan lärare, då ”denna bedömningsform lämpar sig väl för essäfrågor 

och uppsatsskrivande” (2012:25). Som nämnts i inledningen av denna uppsats delar den 

muntliga och skriftliga framställningen flera drag. Essäfrågor och uppsatser liknar den 

muntliga framställningen till utformningen, vilket borde innebära svårigheter med att uppnå 

likvärdig bedömning även vid anföranden. Däremot föreslår inte Skolinspektionen ett 

borttagande av det muntliga delprovet.  

Betygssättning är en myndighetsutövning legitimerade lärare är ensamma om att bruka och 

Skolverket skriver att betygssättningen måste vara rättssäker då eleverna inte kan överklaga 

betyg på samma sätt som andra myndighetsbeslut (2020:22). Det finns i betygssättning ett 

maktförhållande mellan läraren och den enskilda eleven. En misstro till betygssättningens 

rättssäkerhet kan skada elevens tillit till samhället likväl som till skolsystemet (Skolverket 

2020:22-23). I just gymnasieskolan ligger betygen till grund för urval i sökandet till vidare 

studier. Betygen avgör om eleven är behörig eller ej, samt utgör urvalsgrunden när antalet 

sökande till en utbildning är fler än antalet platser (Skolverket 2020:23). Att ges för låga 
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betyg i förhållande till sin prestation kan alltså leda till att eleven inte blir antagen till sin 

valda utbildning. Däremot innebär inte generösa betyg fördelar på individnivå, då otillräckliga 

kunskaper kan leda till misslyckanden och avhopp från högskolan (Skolverket 2020:24).  

Att elevprestationer inte bedöms på samma sätt oberoende av vem bedömaren är innebär 

svårigheter med att uppnå likvärdighet, både mellan skolor och på nationell nivå. Olikvärdiga 

bedömningar kan i sin tur leda till att eleverna inte får rättssäkra betyg. Rapporter visar att 

lärare tenderar bedöma sina elever högre än ombedömare. Däremot saknas i 

Skolinspektionens rapporter analyser av bedömning av det muntliga delprovet. I nästa avsnitt 

diskuteras undersökningar av bedömning av muntliga nationella prov.   

 
2.4 Bedömning och betygssättning av det muntliga nationella 
delprovet i svenska 
 
I svenska 1 och 3 genomförs ett nationellt prov i tre delprov: muntlig framställning, 

läsförståelse och skriftlig framställning. Till proven finns lärarmaterial med bedömningsstöd 

tillgängligt; exempelvis tidigare inspelade elevanföranden till det muntliga provet. Det finns 

även bedömningsmatriser där kunskapskraven för kursens muntliga delar finns med. 

I Malin Mark och Anne Palmérs (2017) undersökning studerades bedömningssamtal, det 

vill säga samtal där bedömare samlas för att diskutera bedömningar, för det muntliga 

delprovet. Av undersökningen framkom att de bedömningssamtal som behandlar muntliga 

anföranden inte nämnvärt skiljer sig från de som behandlar skriftliga texter, vilket kan bero på 

att det i båda fallen handlar om sammanhängande texter (Mark och Palmér 2017:50). 

Undersökningen visade att lärare motiverar bedömningar av det muntliga nationella provet 

utifrån den matris som finns i lärarmaterialet. Enligt Mark och Palmér är lärarna flexibla i sin 

matrisanvändning: ”vid behov utvidgar eller kompletterar de matrisens givna normer med 

egna normer, hämtade från retorik och tidigare lärarerfarenhet” (2017:49). Matrisen verkar 

således utgöra en god grund för bedömningssamtalet samtidigt som lärarna ibland avviker om 

det anses behövas. Enligt Mark och Palmér tyder detta på ett kritiskt och självständigt 

matrisbruk, vilket de anser befogat för situationen (2017:50).  

Syftet med den matris lärare får inför det nationella provet är att den ska bidra till en 

tolkningsgemenskap bland lärare (Mark & Palmér 2017:7). Borgström och Ledin (2014:160) 

hävdar dock att tolkningsgemenskapen mellan svensklärare existerar redan utan matris. 

Svensklärare som grupp är lämpligast att bedöma vilka kvaliteter som innebär att elevtexter är 

bättre eller sämre. Detta beror bland annat på att de är vana vid att läsa elevtexter och har en 
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receptionskompetens som är unik för just tolkningsgemenskapen svensklärare (Borgström & 

Ledin 2014:160). Eventuellt blir bedömningsmatrisen ett sätt att styrka och bekräfta 

tolkningsgemenskapen, både när lärare bedömer enskilt och i samspel med andra lärare. 

Lärare kan överskåda kriterierna för de olika betygsstegen samtidigt som de lättare kan 

motivera sin bedömning, till både elever och andra lärare.  

När betygssättning av det nationella provets tre delar i svenska 1 och svenska som 

andraspråk 1 undersöktes 2011 framkom att det muntliga delprovet bedömdes högre jämfört 

med de andra delarna (Palmér et al. 2013:62). Av de undersökta resultaten fick 34% av 

eleverna något av de två högsta betygen, A eller B, medan 6% fick det underkända betyget F. 

Detta kan jämföras med det skriftliga delprovet där endast 18% av eleverna fick något av de 

två högsta betygen och 16,5% av eleverna fick betyget F (Palmér, et al. 2013:62). Att betygen 

generellt är högre för det muntliga delprovet har även kunnat påvisas vid tidigare undersökta 

provtillfällen. När kursproven i svenska B och svenska som andraspråk B undersöktes 

höstterminen 2011 fick 21,5 % av eleverna MVG i det muntliga delprovet, jämfört med 9,1% 

i det skriftliga delprovet. Även i denna undersökning fick en lägre andel elever underkänt 

betyg, IG, på det muntliga delprovet (4,8%) jämfört med det skriftliga (19,8%) (Uddhammar 

2013:73). Ingen av dessa undersökningar diskuterar eventuella orsaker till att de muntliga 

proven tenderar att betygsättas högre än de andra delproven i svenska. Proven som undersökts 

i dessa rapporter gavs 2011, vilket innebär att Palmér et al. studerat första omgången 

nationella prov i läroplanen Gy2011, medan Uddhammar studerat resultat från prov i den 

föregående kursplanen, Lpf 94. Tendensen att det muntliga delprovet bedöms högre än de 

andra delproven är däremot fortfarande aktuell och bekräftas bland annat i resultatrapporten 

för det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 från vårterminen 2019 

(Institutionen för nordiska språk 2019).  

I tidningen Svensklärarna skriver Edander och Uddhammar (2016:30-31) om undersökta 

betyg i nationella provet 2015. Undersökningen inriktades på interbedömarreliabiliteten för 

muntliga prov, med tanke på de påvisade utmaningarna vid bedömning av skriftliga prov. 

Eleverna framförde det muntliga nationella provet inför både lärare och provkonstruktörer, 

varefter bedömaröverensstämmelsen mellan undervisande lärare och provkonstruktörer 

undersöktes. Resultaten pekade på att undervisande lärare tenderade vara mer positiva i sin 

bedömning än provkonstruktörerna i alla aspekter utom Innehåll (det vill säga aspekterna 

Disposition, Framförande, Språk och stil). Artikelförfattarna menar att det inte är realistiskt 

att uppnå fullständig överenstämmelse vid muntlig framställning på grund av provets 

komplexitet (Edander & Uddhammar 2016:31). Orsaken till skillnader i bedömning kan enligt 
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Edander och Uddhammar dels vara att den bedömande läraren påverkas av tidigare 

prestationer, men också att bedömningsmaterialet från Skolverket är otillräckligt. Gällande 

det muntliga provet ansåg svensklärarna själva att det fanns tydliga kopplingar mellan prov 

och kursmål, samt att det fanns ett klart samband mellan bedömningsmatris och kunskapskrav 

för kursen. Trots att matriserna uppfattas som tydliga menar Edander och Uddhammar att 

skillnaderna i bedömning visar på att eventuella justeringar i bedömningsmaterialet för lärare 

kan behöva genomföras. För att uppnå en mer rättvis bedömning föreslår författarna bland 

annat ett organiserande av sambedömning (Edander & Uddhammar 2016:31).  

 
2.5 Sambedömning  
 
Sambedömning innebär att lärare diskuterar bedömning och/eller betygssättning tillsammans 

med andra lärare. Sambedömning kan ske på olika sätt och inte enbart genom att lärare 

bedömer sina elevers produktioner tillsammans. Sambedömningens syfte kan även vara att 

utveckla lärares bedömningskompetens genom att i kollegiet diskutera elevprestationer från 

exempelvis Skolverkets bedömningsportal (Skolverket 2013:17). Detta arbetssätt kan vara 

fördelaktigt för att introducera sambedömning, utan att lärare känner sig ifrågasatta i sin 

bedömning (Skolverket 2013:21).  

I rapporten ”Sambedömning i skolan – exempel och forskning” hävdar Skolverket att 

sambedömning kan leda till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning (Skolverket 

2013:7). Dock poängterar de i en rapport från 2020 att sambedömning bland lärare på en 

skolenhet inte bidrar till en ökad likvärdighet i bedömning på nationell nivå (Skolverket 

2020:35). När det kommer till sambedömning behöver det dock utredas ifall målet är att nå 

samsyn eller samstämmighet. Jönsson och Thornberg utgår från Royce Sadlers 

bedömningsprocess för att definiera begreppen, som innefattar att tolka en prestation, att 

värdera den och att betygssätta den. Samsyn, hävdar Jönsson och Thornberg, innefattar en 

överensstämmelse gällande tolkningen och värderingen, men slutar inte nödvändigtvis i 

samma betyg. Ifall lärarna däremot kommer överens om samma omdöme innebär det en 

samstämmighet i bedömningen (Jönsson & Thornberg 2014:388). I bedömningsforskningen 

har tidigare konstaterats att samstämmigheten mellan lärare är låg, vilket kan bero på att 

lärarna lägger betoning på olika kriterier när de sätter betyg. Även om samstämmigheten är 

låg kan den öka genom tillgång till detaljerade bedömningsanvisningar och övning (Jönsson 

& Thornberg 2014:389). Enligt Skolverket hävdas att forskning inte kunnat styrka att 

sambedömning leder till ökad samstämmighet vid enskilda elevprestationer, men kan leda till 
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ökad samsyn mellan lärare: ”dvs. vilka krav, kriterier eller kännetecken som bedömningen ska 

utgå från” (Skolverket 2013:7). Att sambedömning inte kan bidra till ökad samstämmighet 

motbevisas av Dalbergs (2019:36) undersökning av samstämmighet vid bedömning av 

elevtexter i nationella prov i svenska 1 och svenska 3. Resultaten visade nämligen att 

sambedömning kunde möjliggöra en högre samstämmighet, något Dalberg menar stärker 

argumenteten för fler bedömare per elevtext. Han föreslår därmed att Skolverket tydligare 

instruerar hur bedömning ska genomföras i de nationella proven i svenska (Dalberg 2019:36). 

I Mark och Palmérs undersökning studerades bedömningssamtal av muntliga prov mellan 

provkonstruktörer och bedömande lärare. Även om dessa samtal inte är direkt jämförbara med 

sambedömningssituationer mellan lärare, då provkonstruktörernas valideringsagenda kan 

påverka lärarna, kan de vara intressanta att nämna inför utforskandet av sambedömning (Mark 

& Palmér 2017:82). I studien kunde de konstatera att målen med samtalen alltid verkade vara 

att uppnå enighet i bedömningsfrågor, medan uttalad oenighet var mer ovanlig. Detta är enligt 

Mark och Palmér inte märkligt eftersom människor oftast strävar efter enighet i samtal. Även 

i själva begreppet tolkningsgemenskap finns en ”förväntan om en gemenskap i tolkningar och 

värderingar” (Mark & Palmér 2017:85). Mark och Palmér hävdar dock att bedömare inte ska 

vara rädda för uttalad oenighet. En kritisk diskurs är nödvändig vid bedömning av muntliga 

prov, på grund av provets utmaningar (Mark & Palmér 2017:86). Om strävan efter enighet i 

bedömningssamtal är så stark borde det innebära att lärare inte enbart vill uppnå samsyn utan 

även samstämmighet i betygssättning vid sambedömning.  

 
3 Metod och material 
 
I denna studie undersöks lärares uppfattningar om bedömningsprocessen vid undervisning av 

muntlig framställning utifrån olika teman. Att inledningsvis studera bedömning i 

undervisningsprocessen anses vara nödvändigt för att därefter kunna studera hur bedömning 

kan göras utvecklande och likvärdig för eleverna. Teman som undersöks är den direkta 

responsens formativa syfte, bedömningsprocessen i undervisningen, likvärdighet samt 

sambedömning. I intervjuerna definieras inte begreppen likvärdighet, respons, bedömning 

eller sambedömning. Syftet med att låta respondenterna associera fritt kring begreppen är att 

lämna utrymme för lärarnas egna uppfattningar kring hur de definieras. Vid exempelvis 

sambedömning av muntlig framställning är det intressant att undersöka vad respondenterna 

klassificerar som ett organiserande av sambedömning.  
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Undersökningen består av en kvalitativ intervjustudie med fyra verksamma svensklärare på 

gymnasiet. Den kvalitativa intervjuformens mål är enligt Kvale att ”erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens värld” (2014:47). Han hävdar 

att forskaren i den kvalitativa undersökningen söker ord, inte siffror (Kvale 2014:47). I denna 

undersökning tillämpas en halvstrukturerad kvalitativ intervjuform, vilket Kvale (2014:45) 

definierar som något mellan ett vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Till 

respondenterna ställs frågor som på förhand formulerats i en intervjuguide innehållande 

förslag på frågor och eventuella följdfrågor inom det aktuella området. Intervjumetoden ger 

utrymme för flexibilitet då det är möjligt att förändra både frågornas form och ordningsföljd 

vid behov (Kvale 2014:166). I intervjuguiden (se Bilaga 2) kategoriseras frågorna på följande 

vis: bakgrund, undervisning av muntlig framställning, bedömning av muntlig framställning, 

likvärdighet i bedömning samt sambedömning. Ifall en respondent naturligt växlar till ett 

tema efter att ha pratat om ett annat är kan ordningsföljden på frågorna ändras, men i de flesta 

fall ställs frågorna i ovan nämnda ordning.  

Till följd av pandemin Covid-19 hölls samtliga intervjuer över det digitala verktyget 

Zoom. Innan respondenterna bekräftade sin medverkan i intervjuerna fick de information om 

studiens syfte. Då de digitala intervjuerna innebar svårigheter med att skriftligt underteckna 

ett samtyckesavtal skedde detta muntligt. Respondenterna lovades anonymitet och fick 

godkänna sin medverkan samt att samtalet spelades in. Bell (2006:55) betonar vikten av att 

varje enskild respondent ska få möjlighet till att tänka igenom sin medverkan före intervjun. 

Ungefär en vecka före intervjutillfället klargjordes skriftligt syftet med uppsatsen och att 

materialet endast ämnas att användas i denna undersökning. Detta har gett respondenterna tid 

att överväga sin medverkan. 

Kvalitativa intervjuer tenderar att ta mycket tid i anspråk, både avseende genomförande 

och bearbetning. Vid ett kortare projekt innebär detta en viss begränsning i antal 

respondenter, vilket kan riskera leda till skevheter och subjektivitet i undersökningen (Bell 

2006:158). Det digitala mötets förtjänst har däremot möjliggjort ett urval där samtliga fyra 

respondenter arbetar på olika skolor i fyra olika kommuner. Detta skapar en bredd då 

skillnader mellan skolor kan vara särskilt märkbar. Respondenternas år som yrkesverksamma 

lärare sträcker sig från drygt ett till 21 år. Respondenterna undervisar dessutom på olika 

program, både yrkes- och högskoleförberedande, vilket innebär att deras undervisning och 

syn på bedömning kan skilja sig åt. I tabellen nedan ges en översikt av respondenternas år i 

yrket och nuvarande svenskundervisning.  
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Tabell 1: Respondenterna.  

 

Intervjuerna har i efterhand transkriberats för att sammanställas i resultatet. I diskussionen 

analyseras svaren utifrån tidigare presenterad forskning.  

 
3.1 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
Det kan vara värt att nämna eventuell problematik gällande studiens reliabilitet och validitet. 

Enligt Kvale (2014:295) handlar reliabilitet om resultatets tillförlitlighet; kommer 

intervjupersonerna ge samma svar oberoende av vem som intervjuar? I frågan om validitet är 

det viktigt att reflektera över om studiens metod undersöker vad som ursprungligen avsågs att 

undersökas (Kvale 2014:296). 

Den kvalitativa metoden har flera förtjänster i denna intervju. Genom att låta svensklärare 

associera och reflektera fritt över sin undervisning ges tillgång till analyser från de som 

faktiskt ansvarar för undervisningens utformning i klassrummet. Däremot grundar sig 

resultaten i att respondenterna även i praktiken undervisar och bedömer som de hävdar att 

göra. Studien har ej undersökt verkliga klassrumssituationer och har ej heller inkluderat svar 

från respondenternas elever. Då den aktuella studien åsyftade att undersöka just svensklärares 

Lärare År i yrket Program Nuvarande 
svenskkurser 

Lärare 1 2 Barn- och 
fritidsprogrammet 
Vuxenutbildningen 

1, 2, 3 

Lärare 2 19 Restaurang och 
livsmedelsprogrammet 
Byggprogrammet 
Naturvetenskapliga 
programmet 

1, 2 

Lärare 3 1-2  Barn- och 
fritidsprogrammet 
International 
baccalaureate 

Inga denna termin, 
tidigare 1, 2 & 3 

Lärare 4 21 Teknikprogrammet 2, 3 
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uppfattningar kan hävdas att den lyckats med detta, däremot krävs mer omfattande 

undersökningar för att kunna dra slutsatser om faktiska klassrumssituationer. 

 
4 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat i fyra avsnitt. Det första avsnittet 

behandlar respondenternas undervisning av muntlig framställning, medan det andra 

presenterar vilken typ av direkt respons lärarna brukar ge. De tre nästföljande avsnitten 

behandlar bedömning ur olika perspektiv. Först redogör lärarna för hur de går tillväga för att 

bedöma elevers muntliga framställningar, sedan diskuteras hur de arbetar för att bedömningen 

ska bli mer likvärdig. I det sista avsnittet behandlas respondenternas syn på sambedömning; 

hur den ser ut i praktiken och vilka indikationer som ges för ökad likvärdighet.  

 
4.1 Lärares undervisning i muntlig framställning 
 
När samtliga fyra lärare berättar om undervisning av muntlig framställning nämns retoriken. 

Det vanligaste verkar vara att låta eleverna hålla två anföranden per läsår som förberedelse 

inför det nationella provet. Lärare 1 berättar att hon i årskurs 1 inledde momentet muntlig 

framställning genom att diskutera med eleverna varför kunskaper i retorik är nyttiga att ha. 

Lärare 1 berättar att hon ”lite kort” går igenom etos, logos och patos och sedan presenterar 

den retoriska arbetsprocessen. Lärare 2 framhåller att det ska ske en tydlig progression genom 

kurserna och nämner även hon de tre retoriska greppen och stilfigurer i årskurs 1, något också 

Lärare 4 nämner. Lärare 3 nämner inte retoriken förrän när hon diskuterar årskurs tre, där hon 

menar att det är ”mycket fokus på retoriken”. Att retoriken är speciellt central i svenska 3 

betonar även Lärare 4: ”då är det ett stort retorikblock, då ska de ju kunna allt egentligen”. 

Lärare 3 nämner även att hon arbetar med modelltexter och att eleverna får analysera tal 

utifrån olika utgångspunkter. Lärare 4 nämner ett liknande arbetssätt och använder sig mycket 

av humor; hon visar exempelvis upp klipp på ståuppkomiker.  

Lärare 1 och Lärare 2 framhåller båda att de i svenska 1 arbetar med lekar och mindre 

omfattande övningar i syfte att göra eleverna mer bekväma med att tala inför klassen. Lärare 1 

nämner detta som ett av hennes favoritgrepp vid undervisning av muntlig framställning: ”att 

de på något sätt ska prata inför andra människor utan att de faktiskt tänker på att de pratar”. 

Lärare 2 säger att det i årskurs 1 ligger mycket fokus på att få eleverna att våga prata, att 
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avdramatisera och göra momentet ”kul”: ”jag brukar ta med mig disketter, kassettband och 

magneter, sen ska eleverna sälja in det som årets julklapp. Det blir jättekul”. När Lärare 4 får 

frågan om vad som är svårast vid momentet muntlig framställning nämner hon just att 

eleverna tycker det är läskigt. Lärare 4 nämner även att avdramatisera som ett av sina 

favoritgrepp i undervisningen, men utvecklar inte detta ytterligare.  

Det framgår av resultatet att det vid muntlig framställning är mycket fokus på att eleverna 

ska lära sig retorik och att det ska ske en tydlig progression mellan kurserna. Av resultatet att 

döma är det även centralt att motverka talängslan vid de muntliga momenten, speciellt i 

årskurs 1. 

 
4.2 Direkt respons 
 
Lärarna skiljer sig åt i vilken typ av direkt respons de ger i anslutning till det muntliga 

anförandet. Lärare 1 berättar att hon brukar lyfta två bra saker som eleverna gjort. Vid en 

följdfråga om hon brukar ta med något konstruktivt också säger hon att hon ibland försöker 

komma på något men att det beror på hur snabbt hon formulera sig: ”jag kan tycka det är 

svårt, just det här med att kunna formulera den konstruktiva kritiken på ett bra sätt så att det 

inte uppfattas som kritik”. Hos Lärare 1 får även klasskamraterna ge respons. Hon nämner 

metoden ”two stars and a wish”, alltså att eleverna får säga två saker de tyckte var bra och ett 

förbättringsområde. Däremot verkar eleverna ha lättare att nämna förtjänster om sina 

klasskamraters anföranden: ”jag ska säga att de har varit ganska blyga, så de har väl kanske 

mer fokuserat på att ge varandra två stjärnor, men det kan man nog utveckla sen. Men jag har 

jobbat med att eleverna får säga två saker som de tycker har fungerat bra”. För att förbereda 

eleverna inför kamratresponsen har de tilldelats ett papper med olika aspekter att iaktta under 

framförandet: ”om de håller ett argumenterande tal så står det kanske: tycker du att tesen var 

lätt att förstå?”. I Lärare 1:s fall har klasserna varit så pass små att samtliga elever kunnat ge 

den talande eleven respons.   

Lärare 2 ger ingen respons i anslutning till anförandet. Hon nämner att hon inte arbetar 

med metoden ”two stars and a wish”, med tanke på den känsliga situationen. Istället får varje 

elev respons av en förutbestämd klasskamrat. Kamratresponsen är endast centrerad kring 

innehållet och klasskamratens uppgift är att ställa en fråga om något i innehållet till den 

talande eleven. Syftet är enligt Lärare 2 att eleverna ska var förberedda på vilken typ av 

respons de kommer att få efter ett anförande. Lärare 2 förbereder inte eleverna särskilt mycket 

inför kamratresponsen, däremot pratar hon med eleverna om hur man är en god lyssnare.  
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Även Lärare 3 använder sig enbart av kamratrespons i anslutning till ett anförande. Hon 

menar att det kan vara jobbigt för eleverna om läraren ska bedöma direkt framför klassen: ”då 

väntar de bara på vad jag som lärare ska säga, tycka och känna”. Lärare 3 tycker därmed att 

det är bättre att uteslutande använda sig av kamratrespons. Klasskamraterna uppmuntras 

berätta något eleven gjort bra och något den kan förbättra. Lärare 3 menar att eleverna oftast 

är snälla mot varandra och ger bra feedback. Hon berättar däremot om ett mindre bra tillfälle 

när en elev vid kamratrespons kommenterat att den talande eleven sa ”eh” ofta i sitt tal, för 

det hade elevens grundskolelärare gett som feedback. Lärare 3 menar att det skiljer sig i olika 

grupper och klasser, men att hon brukar ge eleverna en instruktion för kamratresponsen. 

Lärare 3 poängterar dock att eleverna främst är duktiga på att i sin respons påpeka vad som är 

bra med anförandet.  

Lärare 4 är den enda av de fyra lärarna som uppger att hon alltid ger konstruktiv direkt 

respons: ”Jag säger alltid till dem hur de hanterade ämnet, för det vill ofta eleverna ha snabb 

feedback på. Sen brukar jag alltid vilja ge någon form av återkoppling på publikkontakten”. 

Lärare 4 säger att det beror på gruppen om hon ger någon positiv respons: ”finns det bra saker 

kan man säga det, men då behöver det ju vara en grupp där man kan säga bra saker till alla”. 

Lärare 4 betonar att alla ska få återkoppling, även de duktigaste eleverna: ”de behöver det 

mest faktiskt, annars fastnar de i fällan att de slutar utvecklas”. På frågan om hur Lärare 4 ser 

på ifall elever tar illa upp vid kritik vid muntliga anföranden säger hon:  

 
Då har jag misslyckats i grunden […]. Eleverna måste förstå att när de kommer till skolan är det 
100 timmars träning i svenska och det jag säger till dem är att de första 80 timmarna inte handlar 
om bedömning som i ”nu är du stämplad” […]. Man måste tala om det för eleverna, att ”du 
kommer bli sur av att jag påpekar brister i sånt som du tycker är jättebra”. Men det måste man ju 
säga innan. Det är ett grundläggande relationsbyggande […]. De måste förstå att det handlar om att 
de ska utvecklas, om en elev tar illa vid sig så har jag misslyckats på ett annat plan.  
 

Lärare 4 pratar om att hon tränar eleverna på att hantera kritik, både positiv och negativ. Även 

klasskamraterna ger respons, men hon menar att det inte alltid är jättestrukturerat. Lärare 4 

kan ge exempel på saker eleverna kan säga vid kamratrespons, ibland med hjälp av startrader 

eller färdiga formuleringar: ”men de får aldrig säga orden bra eller dåligt, den feedbacken 

behövs inte”. 

Resultatet visar att tre av fyra respondenter inte själva brukar lyfta konstruktiv feedback till 

eleverna i anslutning till ett anförande. Den främsta anledningen verkar vara att lärarna 

uppfattar talsituationen som extra känslig. Däremot använder sig samtliga lärare av 
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kamratrespons, även om den ser olika ut. Kamratresponsen skiljer sig både gällande hur 

många klasskamrater eleven mottar respons av, en utvald elev eller hela klassen, men också 

till innehållet. Sammantaget verkar kamratresponsen hos Lärare 1, 2 och 3 ej huvudsakligen 

syfta till att eleverna ska ge varandra konstruktiv respons, utan snarare fokusera på att ställa 

frågor till innehållet eller att lyfta bra saker med anförandet. Lärare 4 sticker därmed ut i 

undersökningen då hon är ensam om att alltid ge konstruktiv feedback till sina elever. Hos 

Lärare 4 övar eleverna tillsammans med läraren på att ta emot och ge konstruktiv feedback. 

 
4.3 Bedömning av muntlig framställning 
 
Utöver den direkta responsen tillfrågades respondenterna om hur de går tillväga för att 

bedöma muntlig framställning. Begreppet bedömning definierades inte innan eller under 

intervjun och det var därmed upp till lärarna själva att tolka bedömning som antingen 

summativ och/eller formativ. Användandet av matriser med beskrivningar av de olika 

kunskapskraven vid bedömning av muntlig framställning lyfts av samtliga lärare i denna 

studie, även om användningens bredd och matrisens utformning skiljer sig åt. 

Lärare 1 berättar att hon av en kollega fått en matris där kunskapskraven ”förenklats” eller 

”översatts”. Under anförandet sätter Lärare 1 kryss där hon tycker att eleven uppnår de olika 

betygsnivåerna: ”till exempel det här med presentationstekniskt hjälpmedel, då har han 

[läraren som gjort matrisen] hittat på tre olika formuleringar angående det”. Efter talet brukar 

Lärare 1 renskriva sina anteckningar och ge eleverna en matris där olika nivåer markerats med 

överstrykningspenna: ”det är bra att han översatt kunskapskraven så de blir lättförståeliga, då 

kan jag använda samma matris när jag går igenom talet med eleven”. Lärare 1 brukar ge 

återkoppling både skriftligt och muntligt i ett bedömningssamtal med eleven. Tillsammans 

med eleven förklarar hon vad i matrisen som är ifyllt och hur hon har tänkt. Lärare 1 säger att 

bedömningssamtalet brukar ske lektionen eller veckan efter.  

I årskurs ett och tre använder sig Lärare 2 av samma matris som till det nationella provet: 

”även om det är ett övningstal så är det målen vi jobbar mot”. I årskurs två använder sig 

Lärare 2 av de kunskapskrav som finns för kursen gällande muntlighet. Lärare 2 nyttjar ofta 

det bedömningsstöd för de nationella proven som finns tillgängligt från Skolverket. Innan 

elevernas framställningar brukar hon lyssna igenom några tal som finns tillgängliga på 

Skolverkets bedömningsportal och läsa igenom bedömningarna. De tal som finns tillgängliga 

på Skolverket är tillåtna att visas för eleverna, vilket Lärare 2 nämner att hon brukar göra 

inför elevernas anföranden.  



 20 

Även Lärare 3 använder sig av matriser, men inte de som finns för de nationella proven. 

Hon plockar istället ut de kunskapskrav som finns för muntlig framställning. Eftersom Lärare 

3 har matrisen framför sig vid anförandet menar hon att hon är färdig med sin bedömning när 

eleven har hållit sitt tal. På skolans lärplattform skriver Lärare 3 sedan en kommentar. Hon 

säger att ”de får veta sitt betyg om de tycker det är viktigt” och matriserna håller hon för sig 

själv: ”jag visar för eleverna när de vill, annars ger jag en ganska utförlig kommentar. Både 

för min skull och för deras”. Lärare 3 uttrycker att hon gärna hade visat matriserna för 

eleverna, men att hon rent tekniskt inte hittat en funktion på lärplattformen där det är möjligt 

att ladda upp matriser.  

Den bedömning Lärare 4 ger sina elever skiljer sig åt beroende på grupp. Hon säger att 

återkopplingen består av en skriftlig kommentar, kanske tre rader, och att de ibland får en 

matris. Under den största delen av kursen får eleverna inget betyg på enskilda uppgifter, utan 

enbart formativ feedback: ”det sammanvägda tänket är att vi under 80% av kursens gång 

bygger upp kunskaperna och tränar. I slutet av kursen har de tid på sig att revidera saker de 

gjort under kursens gång”.  

Samtliga lärare förmedlar formativ bedömning till eleverna i efterhand. Lärare 1 förmedlar 

feedback både muntligt och skriftligt. Det verkar vara vanligt att lärarna för 

minnesanteckningar under anförandet, ofta med hjälp av en matris. Ingen av lärarna nämner 

uttryckligen att de sätter summativa betyg på enskilda uppgifter, Lärare 3 nämner däremot att 

eleverna själva får välja om de vill veta sitt betyg. Något lärarna verkar ha gemensamt är 

användningen av matriser för att markera vilka kunskapskrav eleverna uppnår. Hur matriserna 

är utformade skiljer sig åt: de kan vara tagna från det muntliga nationella provet, 

kunskapskraven för kursen eller som i Lärare 1:s fall, omskrivna med egna ord utifrån 

kunskapskraven.  

 
4.4 Likvärdighet 
 
Respondenterna tillfrågades om hur de arbetar för att säkerställa likvärdig bedömning av 

muntlig framställning, en fråga som bemöttes med adjektiv som ”klurig”, ”svår” och 

”jättespännande” av Lärare 1, 2 och 3. Lärare 1 säger att hon är osäker på vad hon ska svara 

och frågar sig själv om det blir likvärdigt automatiskt eftersom alla elever bedöms efter 

samma matris. Då Lärare 1 även har relativt små elevgrupper hinner hon dessutom bedöma 

samtliga elever under samma tillfälle. På frågan om Lärare 1 anser att muntlig framställning 

är svår att bedöma då man som lärare färgas av elevens tidigare prestationer svarar hon både 
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ja och nej: ”det är klart att det är lätt att gå in med en bild av hur det gick förra talet, men jag 

kan känna att jag blir positivt överraskad för de elever som snäppat upp sig”. Lärare 1 

undervisar även på vuxenutbildningen och där menar hon att hon särskilt blir positivt 

överraskad när eleverna tagit till sig av de skriftliga kommentarerna de fått vid tidigare 

anföranden.  

Lärare 2 säger att likvärdighetsfrågan vid muntlig framställning är särskilt intressant, då ett 

tal är ett ögonblicksverk: ”jag har valt att inte spela in talen, det gör vissa kollegor. Det har ju 

helt klart sina fördelar men jag tycker, och det skriver också Skolverket, att det blir en 

förändrad talsituation som kan inverka negativt på elevens prestation”. Istället försöker Lärare 

2 vara så fokuserad som möjligt på anförandedagen: ”jag försöker vara pigg, utvilad, ha 

druckit kaffe och vara så alert som jag bara kan när jag bedömer”. Angående om lärare färgas 

av tidigare prestationer säger Lärare 2 att det vore dumt att påstå något annat: ”man sitter med 

elever som man har en relation till, mina svenskelever är jag dessutom mentor för. Jag känner 

dem väldigt väl […]. Just därför har matrisen en sån viktig funktion. Det hjälper mig att se de 

olika delarna för att kunna se helheten”. 

Lärare 3 ger inte betyg direkt efter att eleverna har haft sina muntliga framställningar, 

vilken hon menar gör bedömningen mer likvärdig:  

 
Jag vill sitta efter att jag hört alla tal och säkerställa att jag gjort likadant […]. Jag brukar ta en 
stund efter att eleverna är klara och kolla tiden, strukturen, jämföra sådana basala saker först. 
Sen kollar jag att jag gjort likadant på alla. Jag brukar för min egen skull ibland renskriva 
kunskapskraven, att på en C-nivå då har du tre argument och ett motargument, men på E-nivå 
är det kanske okej att argumenten är lite otydliga. 

 
På så sätt menar Lärare 3 att bedömningen blir mer likvärdig. Dessa renskrivna 

kunskapskrav med tydliga steg eleven måste nå för de olika nivåerna brukar Lärare 3 även 

visa upp innan eleverna har sina anföranden. Att lärare kan färgas av tidigare prestationer 

vid bedömning tycker inte Lärare 3 är konstigt: ”vi ska ju också bedöma progression […]. 

Det är inte objektivt att vara lärare, vi är ju subjektiva. Jag brukar försöka rätta prov 

anonymt, men det går ju inte vid muntlig framställning”. Det är viktigt att vara transparent 

med svårigheterna med att vara objektiv i sin yrkesutövning, menar Lärare 3: ”du kommer 

alltid att ha elever som du gillar mer än andra. Så länge man är medveten om det tror jag 

man kan vara mindre partisk […]. Jag litar inte på mig själv, jag tror det är viktigt att man 

dubbelkollar sig själv ibland”. 

Lärare 4 arbetar för en mer likvärdig bedömning genom att spela in elevernas 

anföranden. Hon är den enda som nämner sambedömning i frågan om att säkerställa 
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likvärdighet. Tillsammans med sina kollegor lyssnar hon på ett urval av talen och 

diskuterar bedömning. Lärare 4 nämner inte något om att eleverna skulle påverkas 

negativt av att bli inspelade, så som Lärare 2 talade om: ”eleverna får tydlig information 

om att det ska vara rättssäkert, jag berättar att jag kommer spela upp detta för att vi 

[lärare] ska diskutera”. Lärare 4 nämner även att likvärdigheten ökar i och med att hon 

inte bedömer alla kunskapskrav i en enda uppgift, utan försöker få in olika 

bedömningssituationer där eleverna har chans att visa sina kunskaper. Angående att lärare 

blir färgade av tidigare elevprestationer säger Lärare 4 att man måste skilja på bedömning 

för utveckling, bedömning för att lära sig mer och bedömning som betygssättning: 

 
Elever ska betygssättas i slutet av kursen, all annan bedömning syftar på att de ska lära sig mer 
[…]. Jag ska inte tänka ”ja, det gjorde eleven dåligt förra gången”, poängen är ju att jag ska se 
att eleven rör sig framåt. Jag ska färgas men inte fastna i det.  

 

Genomgående för intervjun är att begrepp som likvärdighet inte definieras innan frågan 

ställs. Vid denna fråga kan det tolkas som att lärarna uppfattar likvärdighet på olika sätt, 

likväl frågan om att färgas av elevers tidigare prestationer. Lärarna förnekar inte att de 

färgas, men lyfter inte nödvändigtvis detta som något negativt. Att inte färgas av tidigare 

prestationer handlar snarare om att inte fastna vid vilka svagheter eleven uppvisat tidigare 

och att istället titta på progressionen. Lärare 1 nämner endast att hon bli positivt 

överraskad och Lärare 3 hävdar att det är lärares uppgift att bedöma elevers utveckling. 

Lärare 1, 2 och 3 nämner strategier som att bedöma alla elever under samma tillfälle och 

att vara alert som positiva för likvärdigheten. Endast Lärare 4 nämner ett utarbetat 

arbetssätt med syfte att öka likvärdigheten i bedömningen; nämligen att spela in talen och 

att sedan diskutera vissa av dem tillsammans med lärarkollegiet.  

 
4.5 Sambedömning 
 
Samtliga respondenter har erfarenhet av sambedömning i svenskämnet men uppger att det är 

vanligast vid bedömning av skriftlig framställning. Lärare 1 har erfarenhet av sambedömning 

vid muntlig framställning på vuxenutbildningen men inte på gymnasiet. Anledningen till att 

hon använt sig av sambedömning på vuxenutbildningen är att de är två undervisande lärare på 

varje kurs. Sambedömningserfarenheten anser Lärare 1 ha varit positiv: ”vi är alltid två lärare 

som lyssnar på talen, vilket är en fördel. Det blir ju ofta att jag ser saker som den andra 

läraren inte ser och tvärtom”. Lärare 1 tycker det är skönt att kunna diskutera med en annan 
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lärare, eftersom det är lätt att glömma vissa saker: ”bedömning av tal är ju så himla mycket att 

det ska ske en bedömning här och nu”. Lärare 1 har även använt sig av sambedömning vid 

skriftliga uppgifter, något som kan ske både tillsammans med en kollega eller på en 

ämneskonferens. Lärarna har vid de tillfällena gjort en bedömning på egen hand och sen 

diskuterat tillsammans. På frågan om sambedömning kan leda till mer likvärdig bedömning 

säger Lärare 1 att hon tror det kan vara fördelaktigt.  

På skolan där Lärare 2 arbetar har kollegiet fört fram som önskemål att få sambedöma 

muntlig framställning, men fått avslag från skolledningen: ”på vår skola tycker de att de är så 

pass schyssta att de gett oss tid för sambedömning i det skriftliga så de tänker att ’nu får det 

vara någon måtta på det här’”. Att på eget initiativ organisera så att flera lärare lyssnar på 

samma anföranden blir inte hållbart enligt Lärare 2: ”man får tänka att man gör sitt bästa och 

det får helt enkelt räcka. Det är vad jag fått tid och möjlighet till”. Även om Lärare 2 inte 

använder sig av sambedömning vid muntlig framställning har svensklärarna på skolan arbetat 

med sambedömning av tidigare muntliga nationella prov som finns tillgängliga på 

Skolverkets bedömningsportal. Hon berättar att bedömning av anföranden i årskurs 2 varit 

svensklärarnas fokusområde under året, men att allt utvecklingsarbete pausat i och med 

coronapandemin och distansstudier. Anledningen till att fokus legat på svenska 2 säger Lärare 

2 är på grund av att kursen ofta blir bortglömd i och med att det inte genomförs något 

nationellt prov. Gällande sambedömning av skriftliga prov är Lärare 2 stolt över den modell 

som lärarna utvecklat på skolan. Samma dag som intervjun genomförs publiceras en artikel på 

Dagens Nyheter. I artikeln behandlas Skolinspektionens rapport från 2021, som fastställer att 

lärare sätter högre betyg på sina elever än omrättare (Letmark 2021). Lärare 2 återkommer till 

artikeln flera gånger under intervjun:  
 

Jag tror det stod i DN om att när man rättar sina egna elevers texter blir betygen högre. Då 
kände jag bara yes, vi har gjort rätt […]. Våra elever skriver provet digitalt i Dugga, sen får 
varje lärare en hög med anonyma texter, det kan vara mina egna elever eller inte. Vi bedömer 
och sedan väjer vi ut 3-4 stycken som behöver diskuteras. På det sättet är ju samtliga bedömda 
av en lärare och vissa av flera.  

 

På frågan om sambedömning kan leda till mer likvärdig bedömning svarar Lärare 2 jakande 

eftersom: ”man kan ju aldrig prata garantier i den här branschen”. Hon anser att 

sambedömningen är ett sätt att garantera eleverna en rättssäker bedömning. Lärare 2 tar även 

upp att Skolinspektionen anser att de nationella proven ska ha större tyngd i betygssättningen: 

”så det är något vi håller och är stolta över”. Som svensklärare varnar Lärare 2 för att lita på 
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en första magkänsla gällande en text och att matrisen till det nationella provet underlättar 

arbetet: ”det är ju den bästa fortbildningen vi får på hela året, vi får material som är 

professionellt framtaget och testat som kan ge oss ett kvitto på hur vi lyckats med 

undervisningen”. Lärare 2 säger att det är väldigt sällan det finns möjlighet för två lärare att 

bedöma. Hon berättar däremot att en lärare som för tillfället inte hade några egna kurser 

nyligen var med och bedömde muntliga framställningar i klassrummet tillsammans med 

Lärare 2. Hon säger att det var en positiv erfarenhet eftersom de två då kunde göra ”ordentliga 

avstämningar”. 

Lärare 3 hävdar att sambedömning sker per automatik i läraryrket och att det är vanligt att 

hon diskuterar elevprestationer med kollegor i efterhand. Tillsammans med kollegor som har 

klassen i andra ämnen kommer samtalet ofta naturligt, som en indirekt sambedömning: ”man 

kan diskutera till exempel muntlig framställning med engelsklärare, där håller man ju också 

tal. Har eleven gjort såhär hos dig? […] Det är också ett sätt att säkerställa att jag inte är 

partisk mot en elev”. Lärare 3 har ingen erfarenhet av att vara två lärare i klassrummet när 

eleverna håller tal. Hon menar att det kanske är att föredra, men att det inte hinns med. 

Däremot har Lärare 3, likt de andra lärarna, erfarenheter av sambedömning vid skriftlig 

framställning. I de fallen har det organiserats gemensamma skrivningar. Lärare 3 har även fått 

rätta texter anonymt: ”på min gamla skola fick jag rätta en annan klass för att säkerställa att 

ordinarie lärare inte var partisk”. Lärare 3 anser att sambedömning kan leda till en ökad 

likvärdighet, men påpekar att det också kan vara negativt att diskutera elevtexter för mycket. 

På skolan Lärare 4 arbetar används sambedömning alltid i någon mån. I svenskan har hon 

ingen erfarenhet av att vara fler än en lärare som lyssnar på elevers anföranden, en erfarenhet 

hon däremot har i engelskämnet. På engelskan har Lärare 4 en kollega som hon brukar byta 

plats med eftersom hon alltid spelar in talen och kan lyssna på dem i efterhand. Hon menar att 

det annars helt enkelt inte finns tid till att vara fler lärare i klassrummet samtidigt. Även 

Lärare 4 har mer erfarenhet av sambedömning vid skriftlig framställning och berättar att den 

vid muntlig framställning ofta sker innan eleverna håller sitt anförande: ”det handlar mer om 

att vi strukturerar upp innan talen, vad vi ska bedöma, snarare än i efterhand. Det ger lite 

bättre samsyn innan, man färgas inte lika mycket och man vet vad man ska leta efter”. Lärare 

4 berättar att svensklärarna har ämneskonferenser där det finns möjlighet till att arbeta med 

sambedömning. På frågan ifall sambedömning kan leda till en mer likvärdig bedömning 

svarar Lärare 4: ”ja, men samtidigt är vi sällan oeniga, även om vi inte sambedömt på länge. 

Det är skillnad på de tre betygsstegen E, C och A så det är inte speciellt svårt”. Däremot 

verkar Lärare 4 tycka att sambedömning kan vara värdefullt vid de två andra betygsstegen, B 
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och D, som inte har några specifika kriterier. Detta till trots säger Lärare 4 att det inte är just 

sambedömningen som har effekt på likvärdigheten, utan förarbetet lärarna tillsammans i 

arbetslaget utför innan elevernas anföranden.  

Ingen av lärarna har på gymnasiet erfarenhet av att vara fler än en lärare i rummet vid 

muntlig framställning, förutom Lärare 2 vid ett enstaka tillfälle. Anledningen är att det inte 

organiseras på skolan och att lärarna själva saknar tid för att organisera sådant på egen hand. 

Lärare 1, som använt sig av sambedömning vid muntliga framställningar på 

vuxenutbildningen, talar om det som en positiv erfarenhet att vara två lärare på plats. 

Anledningen är bland annat att då talet, som nämnts av Lärare 2, är ett ögonblicksverk kan det 

vara lätt att glömma detaljer. Lärare 4 spelar som tidigare nämnts in elevernas tal för att 

kunna diskutera dem med kollegorna. Om alla svensklärare på hennes skola arbetar på samma 

sätt nämns inte. Värt att nämna är även att ingen av lärarna diskuterade om målet med 

sambedömning var samsyn eller samstämmighet.  

 
5 Diskussion av resultat 
 
5.1 Undervisning och bedömning av muntlig framställning 
 
I detta avsnitt diskuteras respondenternas uppfattningar om undervisning och bedömning av 

muntlig framställning i syfte att besvara uppsatsens första frågeställning. 

 
5.1.1 Undervisning 
 
Att samtliga lärare undervisar eleverna i retorik är i enlighet med det centrala innehållet för 

gymnasiets tre svenskkurser. Edander och Uddhammars (2016:31) konstaterande om att 

elever som blivit undervisade i retorik lyckas bättre på det muntliga nationella provet är 

omöjligt att påvisa i denna studie då elevresultat inte analyserats. Däremot kan slutsatsen dras 

att samtliga respondenter, i och med inkluderandet av retorik i undervisningen, ger eleverna 

ökade möjligheter till att lyckas med muntlig framställning. Respondenterna har svarat olika 

utförligt gällande hur undervisningen i moment om muntlig framställning ser ut, men lärarnas 

arbetssätt verkar ha flera likheter med den modell Brännström (2012:32) presenterat. Lärarna 

arbetar med en successiv progression genom kurserna. Genom att låta eleverna utföra två 
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anföranden per läsår exklusive det muntliga nationella provet ges de möjlighet till att förbättra 

sina kunskaper i muntlig framställning under kursens gång. Arbete med modelltexter och 

talanalys, som nämns av flera lärare, ökar även elevernas förståelse av framställningens form 

och funktion. Samtliga fyra lärare nämner att de försöker avdramatisera elevers tal i 

klassrummet, exempelvis genom lekar. Det metodiska arbete lärarna genomför vid muntlig 

framställning bör därmed ge eleverna ökade förutsättningar till att nå kunskapskraven.  

 
5.1.2 Den direkta responsen 
 
Av lärarna konkluderas att muntlig framställning är ett känsligt moment i svenskan. 

Respondenterna i denna studie utgår från att eleverna kopplar muntlig framställning till 

talängslan och nervositet. Till följd av lärarnas oro över att öka elevers talängslan blir den 

direkta responsen i tre av fyra fall i denna studie salutogen, precis som tidigare fastställt av 

Olsson Jers (2010:171). Lärare 2 och Lärare 3 använder sig även endast av kamratrespons, 

något Lärare 3 hävdar kan minska elevers nervositet. 

Olsson Jers (2010:171) menar att en konsekvens av den översalutogena responsen är att 

starka elever får längre kommentarer medan svagare prestationer endast får kommentarer 

centrerade kring ”bra”.  När Lärare 1 nämner att hon endast ger konstruktiv kritik när hon 

formulerar sig så kritiken inte uppfattas som kritisk, kan det tolkas som att hon anpassar sitt 

responsgivande efter elevers nivåer. När Lärare 1 enbart ger positiv respons smittar denna, 

precis som Olsson Jers nämnt, av sig på kamratresponsen som också enbart utgörs av positiva 

kommentarer. Lärare 1 hävdar att detta beror på att klasskamraterna är blyga. Även Lärare 3:s 

svar tyder på att kamratresponsen tenderar bli enbart salutogen.  

Varken Lärare 1, Lärare 2 eller Lärare 3 lyfter bristen på konstruktiv direkt respons som 

något negativt. Förmodligen beror detta på att de alla vid ett senare tillfälle ger formativ 

återkoppling, skriftligt eller muntligt. Det kan antas att skriftlig eller muntlig återkoppling i 

efterhand är det arbetssätt lärare är vana vid – både vid skriftlig och muntlig framställning. En 

anledning till detta kan vara det som Lärare 3 nämner gällande bedömning, att hon vill ha tid 

till att tänka igenom och jämföra hur hon bedömt olika elevers prestationer i syfte att 

säkerställa likvärdighet. Däremot kan det ur ett formativt perspektiv vara fördelaktigt att ge 

konstruktiv respons i anslutning till ett anförande, vilket innebär att lärare måste bedöma 

vilken typ av feedback som är mest utvecklande i olika moment av svenskämnet. Trots flera 

likheter skiljer sig muntlig framställning från den skriftliga och innefattar andra 

bedömningspunkter (exempelvis åhörarkontakt och användning av presentationstekniska 
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hjälpmedel). Då forskning (Olsson Jers 2010:171) visat att den direkta responsen är den mest 

utvecklande vid muntlig framställning borde lärare arbeta för att skapa ett klassrumsklimat 

där konstruktiv feedback välkomnas. Även om det enligt lärare är vid ett anförande elever är 

mest ängsliga är det trots allt då de är som mest mottagliga för att ta till sig formativ feedback 

som leder till utveckling. 

Lärare 4, som är den enda av respondenterna som alltid ger konstruktiv direkt respons, 

lyfter trygghet och relationsskapande som väsentligt för att skapa ett klassrum där konstruktiv 

feedback mottas väl. Lärare 4 ger dessutom eleverna verktyg att själva förbättra sina förmågor 

att formulera feedback till sina klasskamrater, med hjälp av exempelmeningar. Elever kan 

vara ovana vid formativ återkoppling oavsett moment eller skolämne, därmed bör det 

genomsyra hela kursen. Att arbeta med att motverka talängslan och nervositet gällande 

muntlighet i klassrummet genom lekar och mindre omfattande övningar, som Lärare 1 och 

Lärare 2, kan leda till ett tryggare klassrumsklimat. Om lärare samtidigt arbetar likt Lärare 4 

och gör lärande bedömning och återkoppling till ett naturligt inslag i undervisningen kan detta 

vara ett steg i att anpassa den direkta responsen efter hur den gynnar den muntliga situationen. 

Lärare behöver inte sluta ge längre, skriftliga kommentarer utifrån kunskapskraven efter 

elevers anföranden, men för att verkligen arbeta för att gynna elevers progression bör viss 

konstruktiv respons även ges i anslutning till anförandet.  

 
5.1.3 Bedömning 
 
Då den muntliga framställningens konstruktion innebär att den övervägande delen av 

bedömningen måste ske i undervisningssituationen krävs ett utvecklat arbetssätt av lärarna. 

Det ter sig vanligast att arbeta med matriser vid bedömning av muntlig framställning, men av 

studien framkom att lärarnas matriser skiljer sig åt i utformning.  

Brännström (2012:26) hävdar att både lärare och elev i ett bedömningssamtal behöver 

tillgång till ett metaspråk för att kunna diskutera bedömning av muntlighet. Utifrån denna 

slutsats är det särskilt intressant att analysera matrisanvändningen hos Lärare 1. Omedveten 

om matrisens exakta utformning är det omöjligt att veta hur den ser ut, men Lärare 1 talar om 

en förenklad version, där kunskapskraven är ”översatta”. Det kan tolkas som att Lärare 1 

anser kunskapskraven för kursen vara svåra för eleverna att förstå och applicera på sina egna 

prestationer. Risken vid en förenkling av kunskapskraven är att eleverna går miste om det 

metaspråk om muntlighet som Brännström nämner. Brännström menar att ifall lärare och 

elever inte använder sig av samma språk om muntlighet kan det innebära svårigheter för 
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lärare att förklara sina bedömningar för eleverna (Brännström 2012:26). Istället för att 

förenkla kunskapskraven kanske ett större arbete behöver genomföras för att öka elevers 

förståelse av dem. Ifall en tanke om att kunskapskraven inte är tillgängliga för eleverna 

genomsyrar hela kursen utgör detta svårigheter att motivera inte enbart bedömning av muntlig 

framställning utan även slutbetyg för kursen. Detta innebär inte att det flexibla matrisbruk, där 

lärare kompletterar efter behov, som Mark och Palmér (2017) förespråkar dementeras, men att 

det fortfarande finns ett syfte med att genomgående arbeta med elevernas förståelse för 

kunskapskraven och därmed deras egna prestationer utifrån dem. Att arbeta likt Lärare 2, som 

för eleverna visar och diskuterar några tidigare anföranden från Skolverkets 

bedömningsportal, kan därmed vara fördelaktigt för att öka elevernas förståelse för kriterierna 

de bedöms efter. Att även ge eleverna exempelmeningar på hur de kan ge kamratrespons, som 

Lärare 4, kan utveckla deras metaspråk för bedömning av muntlighet. 

Samtliga lärare ger eleverna återkoppling antingen skriftligt eller muntligt, eller som 

Lärare 1, både och. Denna återkopplings syfte är formativ och ska verka för elevernas 

utveckling. Omfattningen på återkopplingen kan skilja sig åt; Lärare 4 menar att den ibland 

består av tre rader skriftligt och ibland ges i samband med en matris. Det problematiska med 

den utvidgade responsen är enligt Olsson Jers (2010:73) tidsaspekten; både elever och lärare 

kan glömma delar av talet innan återkopplingen förmedlas. Lärare 1 nämner att hon blir 

positivt överraskad när eleverna förbättrat sina prestationer utifrån hennes feedback, vilket 

tyder på att hon inte förväntar sig att eleverna tar till sig återkopplingen. Detta är intressant att 

lyfta då syftet med att ge formativ återkoppling bör vara att eleverna förväntas utvecklas.  

 
5.1.4 Slutsats forskningsfråga om bedömningsprocess och respons 

 
Avseende studiens första frågeställning om hur bedömningsprocessen samt respons vid 

undervisning av muntlig framställning ser ut kan några slutsatser dras. Lärarna skapar genom 

sin undervisning förutsättningar för att eleverna ska utvecklas och lyckas med moment om 

muntlig framställning. Samtliga respondenter har ett utarbetat arbetssätt där retoriken får ta 

stor plats. Gällande bedömning använder sig lärarna av matriser för att bedöma elevers 

anföranden. Lärarna förmedlar i efterhand bedömning med ett formativt syfte till sina elever. 

Angående den direkta responsen kan konstateras att eleverna i tre av fyra fall ges en salutogen 

respons, av både lärare och klasskamrater eller endast av klasskamrater. Orsaken till detta är 

den känsliga situation det muntliga anförandet utgör för eleverna. Lärare 4 är ensam om att 

alltid ge konstruktiv, formativ återkoppling i anslutning till anförandet. För att möjliggöra ett 
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klassrumsklimat där konstruktiv återkoppling inte blir känslig arbetar Lärare 4 med 

kontinuerligt relationsbyggande tillsammans med eleverna. 

 
5.2 Likvärdighet 
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån den andra forskningsfrågan: hur svensklärare går till 

väga för att bedömningen ska bli likvärdig. Likvärdig bedömning innebär att likvärdiga 

prestationer bedöms på samma sätt oavsett bedömare, något Sverige uppvisat brister i enligt 

Skolverket (2020:7). Analyser har visat att det muntliga nationella delprovet bedöms högre än 

de andra, samt att lärare i allmänhet bedömer högre än provkonstruktörer. Respondenterna 

tillfrågades om de påverkades av elevernas tidigare prestationer vid bedömning, då Edander 

och Uddhammar (2016:31) nämner detta som en bidragande orsak. Lärarna i undersökningen 

förnekar inte att de färgas av tidigare prestationer men menar att deras uppgift som lärare är 

att bedöma progression. Lärare 1 nämner att hon bara blir positivt överraskad när eleverna 

utvecklats sedan tidigare anförande. Att under läsårets gång lära känna sina elever bättre och 

bli positivt överraskad när elever presterar bättre kan innebära svårigheter för likvärdig 

bedömning av undervisande lärare. Även om en elev utvecklas behöver inte detta innebära att 

den även höjer sig i kunskapskraven. 

Lärare 4 spelar in elevernas anföranden och uttrycker inte, som Lärare 2, någon oro för att 

detta påverkar elevernas framställningar negativt. Lärare 4 tydliggör för eleverna att det är en 

fråga om rättssäkerhet. Då lärarna inte anser att det är möjligt att vara fler lärare som lyssnar 

till elevernas anföranden med tanke på tidsbrist, är inspelningar ett alternativ för att skapa 

ökade förutsättningar för likvärdig bedömning. Med inspelningarna kan den undervisande 

läraren inte enbart diskutera med andra kollegor, utan även själv lyssna igen vid osäkerhet på 

bedömning. Det senare är fördelaktigt på grund av den tidigare nämnda korta livslängd 

muntlig framställning har. 

Att elever bedöms högre av undervisande lärare (noterat av bl.a. Edander & Uddhammar 

2016 och Skolverket 2020) beror sannolikt dels på att lärarna påverkas av elevernas tidigare 

prestationer. Som Lärare 3 nämnt kan detta möjligtvis dels motverkas genom en medvetenhet 

över komplexiteten gällande lärares möjligheter till ett objektivt förhållningssätt vid 

bedömning. Däremot bör denna medvetenhet leda till ett mer aktivt arbete för hur man kan 

motverka olikvärdig bedömning i praktiken. Detta uppdrag bör inte läggas på de undervisande 

lärarna, utan kräver att gymnasieskolorna organiserar både fortbildning och sambedömning.  
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Angående studiens andra frågeställning kan konkluderas att det finns en del olika strategier 

för att öka likvärdighet i bedömning. Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 talar om att försöka 

lyssna till alla anföranden under samma tillfälle, att vara vaken och alert eller att tänka 

igenom och jämföra sina bedömningar i efterhand innan den förmedlas till eleverna. Endast 

Lärare 4 arbetar med inspelningar för att kunna sambedöma och lyssna på anförandena igen. 

De tre första lärarnas initiala respons om att frågan om likvärdighet är spännande men svår 

vittnar om att de möjligtvis inte aktivt funderar över frågan om likvärdighet i undervisning 

och bedömning. Däremot tyder deras svar på att de förmodligen arbetar på ett sätt som 

åtminstone kan gynna likvärdigheten, även om det sker omedvetet. 

 
5.3 Sambedömning 
 
Det saknas inom bedömningsforskningen studier på sambedömningens effekt inom muntlig 

framställning. Däremot är det inte orimligt om den kan ha samma resultat som bekräftats 

gällande skriftlig framställning, av exempelvis Dalberg (2019:36). Med tanke på de 

rekommendationer som finns gällande användning av sambedömning för att öka 

interbedömarreliabiliteten tillfrågades respondenterna om det används i praktiken. En 

sambedömning där flera lärare lyssnar på elevernas muntliga framställningar verkar enligt 

respondenterna vara svår att utföra – det finns helt enkelt inte tid. Lärare 2 uttrycker att det 

fanns en önskan om att implementera en sådan sambedömning på sin arbetsplats, men att 

skolan nekade. Däremot nämner Lärare 2 att svensklärarna på skolan diskuterat och 

sambedömt tidigare nationella prov på Skolverkets bedömningsportal, något Skolverket 

menar kan utveckla lärarnas bedömningskompetens (2013:17). Detta kan, som även nämnt av 

Skolverket (2013:21), vara en god introduktion till sambedömning.  

De lärare som hade enstaka erfarenheter av att två lärare befinner sig i klassrummet under 

anföranden lyfte detta som en positiv erfarenhet, med tanke på att en stor del av bedömningen 

måste ske i klassrummet. Samtliga lärare i studien hade erfarenheter av sambedömning av 

skriftlig framställning. Med tanke på de likheter den skriftliga framställningen har med den 

muntliga till formen – att vara en monologisk och strukturerad elevproduktion – kombinerat 

med de olikheter, och svårigheter, som är utmärkande för den muntliga framställningen – 

exempelvis bedömning av åhörarkontakt – bör sambedömningen vara en mer utbredd praktik. 

Ifall skolan inte har möjlighet till att organisera sambedömning av muntlig framställning 

verkar inspelningar vara det fördelaktigaste sättet att möjliggöra sambedömning vid muntlig 
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framställning sett till tidsbristen. På så sätt kan muntliga framställningar diskuteras på 

liknande vis som skriftliga, exempelvis på ämneskonferenser.  

 
6 Avslutning 
 
Den muntliga framställningen i svenskämnet innebär flera utmaningar. Lärare vittnar om att 

elevers nervositet och talängslan leder till etiska problem. Är det lämpligt att som lärare ge 

konstruktiv direkt respons när eleven redan överkommit stora rädslor genom att tala framför 

grupp?  

En viktig uppgift i läraryrket är relationen till eleverna då den ofta är en förutsättning för 

att ett lärande kan äga rum. Relationsbyggandet kanske därmed utgör svårigheter i att kunna 

distansera sig från eleven bakom prestationen. Även om forskningen förespråkar ett visst 

arbetssätt är det troligtvis så som Lärare 3 påpekar: lärare kan inte vara helt objektiva och en 

medvetenhet kring detta är nödvändig. 

För att arbeta i riktning mot mer likvärdig bedömning behöver mer göras från 

gymnasieskolornas håll. Det är inte möjligt att bedöma muntliga framställningar anonymt –

eleven som person kan inte frånskiljas sin prestation. Därmed borde muntliga framställningar 

vara extra utsatta i frågan om likvärdighet. Vid skriftlig framställning är redan sambedömning 

en utbredd praktik, men den muntliga framställningen bortprioriteras ofta.  

I bedömningsforskningen ges inget svar på frågan varför det muntliga nationella delprovet 

i svenskämnet på gymnasiet bedöms högre än de andra två. Kanske kan en anledning vara att 

bedömningssituationen ofta skapar mindre förutsättningar till likvärdighet. Trots sin relativt 

omfattande plats i ämnesplanerna åsidosätts den muntliga framställningen och förblir ett kort 

ögonblicksverk i svenskämnet. 

 
6.1 Vidare forskning 
 
I framtida studier borde frågan om likvärdighet vid svenskämnets muntliga delar utforskas 

ytterligare. När exempelvis Skolinspektionen (2012, 2021) studerat likvärdig betygssättning 

väljs den muntliga delen bort i fördel för den skriftliga, då den skriftliga framställningen anses 

enklare att undersöka rent praktiskt. Detta bör dock snarare ses som en anledning till att i 

framtiden särskilt studera den muntliga delen.  
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I frågan om likvärdighet kan sambedömning vid muntlig framställning även undersökas 

vidare. Då få respondenter i denna undersökning har erfarenhet av att fler än en lärare 

befinner sig i klassrummet under elevers anföranden kan det vara lämpligt att studera vilken 

effekt ett sådant upplägg skulle ha till förmån för ökad likvärdighet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Brev till intervjupersoner 
Hej!   
 
Mitt namn är Sandra Johansson och jag läser sista terminen på ämneslärarprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Just nu skriver jag min c-uppsats i svenska vars syfte är att undersöka 
svensklärares uppfattningar kring undervisning och bedömning av muntlig framställning i 
svenskämnet.   
  
Jag söker därmed 2-3 svensklärare som undervisar i svenska på gymnasiet att intervjua. 
Intervjun kommer att behandla hur undervisnings- och bedömningsprocessen i muntlig 
framställning går till och hur du som lärare arbetar för att bedömningen blir likvärdig. Jag 
kommer även att undersöka huruvida sambedömning används vid bedömning av muntlig 
framställning.  
  
Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och sker helst under v. 17, men jag är flexibel. Du är 
självklart garanterad anonymitet i studien. Jag genomför gärna intervjun digitalt, men 
eftersom jag även arbetar på xx-skolan kan jag göra den på plats, beroende på vad du 
föredrar.   
  
Vänliga hälsningar,  
Sandra Johansson   
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Bakgrund: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat på skolan? 

3. På vilka program undervisar du?  

4. Vilken/vilka svenskkurser undervisar du i?  

 

Undervisning av muntlig framställning: 

5. Hur brukar du undervisa moment om muntlig framställning? 

a. Hur skiljer sig undervisningen i de olika kurserna?  

b. Vad är svårast med att undervisa muntlig framställning?  

c. Har du några favoritgrepp som fungerar särskilt bra i undervisningen? 

 

Respons och bedömning: 

6. Vilken typ av respons ger du som lärare till eleverna efter att de hållit ett tal?  

a. Har du någon särskild strategi i responsgivandet efter ett tal?  

b. Hur ser du på om eleven tar illa upp vid kritik? 

c. I vilken mån är det möjligt att anpassa den direkta responsen till den aktuella 

elevens nivå?  

7. Ger även klasskamraterna respons i anslutning till elevers tal? 

a. Hur hjälper du eleverna att ge respons med kvalitet? 

b. Hur väl tycker du att du lyckas med detta mål? 

8. Hur går du tillväga för att bedöma muntlig framställning?  

 

Likvärdighet: 

9. Hur arbetar du för att säkerställa att din bedömning blir likvärdig?  

10. Det sägs ibland att bedömning av muntlig framställning skulle vara svår för att den 

färgas av elevens övriga prestationer. Vad är din åsikt om detta?  

a. Är risken större i bedömning av det muntliga än i övrig bedömning?  

 

Sambedömning: 

11. Har du någonsin använt dig av sambedömning vid bedömning av muntlig 

framställning? 
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a. Om ja: hur gick det till? 

12. Används sambedömning vid bedömning av andra elevprestationer i svenskämnet på 

din skola?  

a. I så fall vilka?  

b. Hur brukar ni organisera sambedömningen? 

c. Vilka villkor behöver vara uppfyllda för att den ska fungera?  

13. Anser du att sambedömning kan leda till att bedömning blir mer likvärdig? 

a. Varför/varför inte? 

 


