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Abstract 

Anne Palmér, 2010: Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i 
gymnasieskolans nationella kursprov, Svenska B. Svenska i utveckling nr 26. 
Uppsala universitet, Uppsala. 

Assessing the oral presents an evaluation of an oral component of Sweden’s 
national upper secondary exam in the subject Swedish B. The bulk of the 
evaluation consists of a classroom study of different upper secondary 
programmes carried out during the autumn 2008 term. Practical execution of this 
exam component was studied in a number of classes, a number of presentations 
by pupils were recorded, and an assessment experiment was conducted. In the 
experiment, assessments by three independent assessors of 32 oral presentations 
were analysed in terms of agreement between the assessors’ marks. 
Conversations between the assessors were also recorded and briefly analysed. In 
the report, results from the classroom study are also compared with a study of 
nationwide surveys of Swedish teachers and a number of telephone interviews 
which were conducted in order to provide a more detailed analysis of the survey 
study. 

The evaluation shows that the oral component of the exam works well in 
general. It is positively viewed by a clear majority of the teaching profession. 
According to the assessment experiment, there is close agreement in the 
assessors’ marks, better than could be expected given previous studies of 
agreement among assessors on texts written by pupils. It is apparent from the 
evaluation that there are some minor problems with the oral component, for 
example with regard to assessment criteria and practical execution of the exam.    
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Förord 

Svenska i utveckling, en underserie i FUMS (Forskning och utbildning i Modern 
Svenska) rapportserie, redovisar främst studier som utförs med de nationella 
proven i svenska som underlag men även andra arbeten med anknytning till 
skola och utbildning. Forskare och studenter har möjlighet att använda det 
material i form av elevarbeten och lärarenkäter som skickas in till den projekt-
grupp som ansvarar för de nationella proven. Projektgruppen verkar inom 
forskningsavdelningen FUMS vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
universitet. 

Föreliggande rapport är skriven av universitetslektor Anne Palmér och har 
titeln Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i gymnasieskolans 
nationella kursprov, Svenska B. I provsammanhang diskuteras ofta hur överens 
lärare är om bedömning, och undersökningar har gjorts på samstämmigheten i 
bedömningen av skrivna texter. Anne Palmér har i sin doktorsavhandling 
Samspel och solostämmor skrivit om muntligheten i gymnasieskolan, där ett 
kapitel berör det muntliga delprovet inom kursprovet för Svenska B. Hon har nu 
gjort en studie av bedömaröverensstämmelse när det gäller gymnasieelevers 
muntliga anföranden inom det nationella provet. Både en kvantitativ och en 
kvalitativ delstudie ingår, och resultatet är överraskande positivt: lärare är väl så 
överens om bedömningen av muntliga prestationer som av skriftliga. 

Lärare behöver alltid hålla en bedömningsdiskussion igång, och i alla 
nationella prov rekommenderar vi att lärare sambedömer både muntliga och 
skriftliga prestationer. Anne Palmérs studie kan fungera som en användbar 
modell för hur sambedömning kan organiseras, så att likvärdigheten i bedöm-
ningen blir så god som möjligt. 

 

Uppsala i februari 2010 

Eva Östlund-Stjärnegårdh 
universitetslektor 
projektledare för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
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1 Inledning 

När svensklärare bedömer elevers produktiva språkförmåga arbetar de med hel-
heter, muntliga eller skriftliga texter av olika slag. De muntliga texterna kan 
utgöras av dialoger, samtal mellan två eller flera personer, men de kan också 
vara monologer, muntliga anföranden av olika slag. Vare sig bedömningen 
gäller en skriven eller talad text måste läraren arbeta kvalitativt. Den bedömande 
läraren analyserar den aktuella texten och gör därefter en uppskattning av hur 
väl den motsvarar de krav som ställts. Att en sådan bedömande analys är en 
kvalificerad uppgift för läraren råder det inget tvivel om.  

I Skandinavien finns en hel del forskning kring bedömning av skrivna elev-
texter (t.ex. Larsson 1984, Berge 1996, Östlund-Stjärnegårdh 2002, Berge 2005, 
Vagle 2005). En pågående avhandling studerar bedömning av muntliga natio-
nella prov i engelska. (Projektet presenteras i Sundqvist 2008.) Forskning om 
bedömning av muntlig kompetens i svenska eller andra skandinaviska moders-
mål finns det däremot ganska lite av. Vissa resultat berör själva akten att 
bedöma elevers prestationer – om, när och hur läraren kommunicerar sin 
bedömning till eleverna. I en intervjuundersökning (Palmér 1999) om svensk-
undervisning i gymnasieskolan framkommer bilden att talundervisningen sna-
rare är sporadisk än systematisk och att det muntliga nationella provet ännu inte 
har någon självklar plats i lärarnas bedömning. Undersökningen tyder på att det 
råder olika förhållanden på olika program för såväl undervisning om talande 
som elevers möjlighet att träna på förberett tal. Generellt verkar undervisning 
om talandets metakunskap (Strömquist 1996) ha en undanskymd plats i under-
visningen. I den norska kartläggningen Klasserommets praksisformer konstate-
rar Hertzberg (2003:164) att explicit bedömning av elevers muntliga prestationer 
är mycket sällsynt i norska klassrum, vilket leder till att eleverna får liten väg-
ledning i att skapa muntliga texter. Denna slutsats kan ställas mot ett uttalande i 
min avhandling om muntlig kommunikation i gymnasieskolan (Palmér 2008), 
där en av de studerade svensklärarna förklarar att hon inte vill bedöma elevernas 
muntliga prestationer öppet, dvs. inför klasskamraterna, på grund av att situatio-
nen är för sårbar. Penne & Hertzberg (2008:86–87) diskuterar också elevers 
sårbarhet i öppna bedömningstillfällen men kommer till en annan slutsats än 
svenskläraren i min avhandling: ”Men nettop fordi situasjonen er sårbar – de har 
jo nettop uttrykt sig gjennom sin egen kropp og stemme – må det legges 
omtanke i måten vurderingen sker på.” De förordar en öppen bedömning, munt-
ligt kommunicerad till eleven, men de framhåller att bedömningen måste utfor-
mas så att eleven inte förlorar ansiktet. Genom fasta rutiner i klassrummet för 
bedömning av det muntliga kan bedömningen bli avdramatiserad och fylla sitt 
syfte som verktyg för elevers fortsatta utveckling.  

I min avhandling (2008) presenterar jag också en modell för bedömning av 
hur väl elever utvecklar ett resonemang i muntliga anföranden inom det natio-
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nella provet i gymnasieskolans kurs Svenska B. Jag visar att kvaliteten i elever-
nas resonemang kan beskrivas som beroende av dels hur väl elever fogar olika 
samtalsämnen – topiker – till varandra i en sammanhängande helhet, dels hur väl 
varje topik är utbyggd. Även om modellen är utarbetad med hjälp av anföranden 
inom det nationella provet berör jag i avhandlingen inte frågan om lärares 
betygssättning av muntliga anföranden. Denna fråga är i stället huvudsaken i 
föreliggande studie. 

Sedan införandet av Lpf 94 och Lpo 94 bedöms inte bara skriftliga utan också 
muntliga elevtexter i det nationella provsystemet i ämnena svenska och svenska 
som andraspråk. Den bedömning som görs i de nationella proven ska vara både 
valid, genom att proven prövar det de utger sig för att pröva, och reliabel eller 
pålitlig, genom att en prestation bedöms likadant av olika bedömare. I den här 
rapporten studeras bedömning av muntliga nationella prov i gymnasieskolans 
kurs Svenska B. Rapporten behandlar bedömningens pålitlighet och innehåll. 
Den beskriver vidare lärares syn på muntliga nationella prov. Bakgrunden är de 
förändringar av det muntliga delprovet i kursprovet för Svenska B som beskrivs 
i avsnitt 1.1. 

1.1 Förändringar av det muntliga nationella provet 

I det nationella provet i gymnasieskolans kurser Svenska B och Svenska som 
andraspråk B prövas elevers läsning, skrivande och talande. Provet behandlar ett 
tema, och arbetet med temat utgör en process i vilken eleverna läser och diskute-
rar ett häfte med blandade texter inom temat, förbereder och håller ett muntligt 
anförande samt skriver en längre text. Att inte bara skriftlig utan även muntlig 
förmåga prövas i ett övergripande, svenskt provsystem var en nyhet vid genom-
förandet av Lpf 94. År 2000 blev provet i sin helhet obligatoriskt. Det bestod då 
av två skriftliga uppgifter (A och B) och en muntlig uppgift (C). I den muntliga 
uppgiften skulle varje elev hålla ett anförande på cirka 5 minuter över ett fritt 
valt ämne inom provets tema. Uppgift C var alltså från början relativt fri. 

År 2007 genomfördes en förändring av kursprovet. Den tidigare A-uppgiften 
slogs ihop med C-uppgiften. Syftet med förändringen var att det ganska omfat-
tande provet skulle ta mindre tid i anspråk för lärare och elever och att betydel-
sen av elevers muntliga kompetens skulle öka proportionellt i förhållande till 
den skriftliga förmågan. Den tidigare A-uppgiften hade varit en bunden uppgift 
där eleven i en kort text skulle presentera och diskutera två texter eller bilder 
alternativt en text och en bild från provets texthäfte. Genom sammanslagningen 
av uppgift A och C lades momentet text- eller bildpresentation till den muntliga 
uppgiften.  

I det nationella provets nya A-uppgift ska eleven alltså hålla ett muntligt an-
förande där två texter, två bilder alternativt en text och en bild presenteras och 
diskuteras. Minst ett av verken ska hämtas från texthäftet. Den nya A-uppgiften 
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ska framför allt pröva muntlig framställning men också läsning och bearbetning 
av texter och bilder i provets texthäfte, alternativt av andra texter och bilder. En 
kort skriftlig uppgift har också fogats till A-uppgiften: att författa ett pm där 
anförandets innehåll sammanfattas och där källor redovisas. Detta pm är ett krav 
för godkänt betyg men bedömningen av pm:et graderas inte. Skälet är att A-
uppgiften, trots detta skriftliga inslag, ska betraktas som en muntlig uppgift. I 
figur 1 (s. 8) återges instruktionen till en av A-uppgiftens varianter.  

Jämfört med tidigare år är den nya muntliga uppgiften mer styrd och något 
mer krävande genom att innehållet i anförandet stramas upp och ett skriftligt 
moment fogas till det muntliga. Det sammanräknade provbetyg som tas fram för 
varje elev grundas i den nya modellen till 40 procent på det muntliga provet, 
vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med tidigare. Med föränd-
ringen av provet har också det underlag som provet tillhandahåller som stöd till 
lärarna för bedömning av det muntliga provet utvidgats. En dvd med nio filmade 
elevanföranden har tagits fram. Dessa anföranden analyseras och bedöms i 
provets häfte med anvisningar till läraren. Ett av anförandena med betyget 
Mycket väl godkänt finns också tillgängligt för elever på provgruppens webb-
plats.1 

1.2 Syfte och disposition 

Den ovan beskrivna förändringen av det nationella kursprovets muntliga del 
borde utvärderas. En sådan utvärdering har varit huvudsyftet med den undersök-
ning som presenteras i den här rapporten. Eftersom betygssättning är central i ett 
nationellt prov är lärares bedömning och betygssättning också i fokus i två av 
undersökningens delstudier. I den första studeras bedömaröverensstämmelse 
med hjälp av statistiska metoder. I vilken mån är de betyg som sätts på muntliga 
anföranden samstämmiga, dvs. i vilken utsträckning sätter olika lärare samma 
betyg? Den andra delstudien undersöker bedömningen ur kvalitativ synpunkt, 
när lärare i efterhand jämför och diskuterar sina betyg. På vad grundar lärarna 
sina betyg? Om vad är de överens i betygssättningen och vilka överväganden 
skapar oenighet? Dessa bedömningsstudier har också ett syfte utöver utvärde-
ringen av det nya muntliga provet – att få fram ny kunskap om bedömning av 
muntlig språkförmåga. 

                                           
1 Benämningen ”provgruppen” syftar på den grupp som konstruerar de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk. Gruppen är stationerad vid Institutionen för nordiska 
språk, Uppsala universitet. Webbadressen är www.nordiska.uu.se/natprov. 
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Figur 1. Instruktion till det nationella provets A-uppgift. 
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Andra frågor som ställs i undersökningen rör lärares syn på det muntliga provet. 
Vad tycker lärarna om förändringen av provet som helhet? Hur ser de på det nya 
muntliga provet och på det utökade bedömningsunderlaget? Slutligen behöver 
provgruppen kunskap om hur det muntliga provet organiseras i olika klassrum, 
för att på bästa sätt kunna stödja lärarnas arbete via de anvisningar som ges till 
provet. Finns det goda exempel som kan vara värda att föra vidare i provets 
anvisningar? På vilka punkter borde anvisningarna förtydligas? Kunskaper om 
provets genomförande på olika program kan också komma till nytta inför de 
eventuella förändringar av provet som det nya gymnasiet kan medföra.  

Rapporten inleds i kapitel 2 med en presentation av material och metod för 
den klassrumsundersökning som ligger till grund för de båda första delstudierna. 
Därefter följer i kapitel 3 studien av bedömaröverensstämmelse för det muntliga 
provet och i kapitel 4 undersökningen av samtal mellan de bedömare som ingår i 
klassrumsundersökningen. Perspektivet breddas i kapitel 5 mot en rikskontext via 
en enkätundersökning av lärares syn på det nya muntliga provet. Kapitel 6, som 
redovisar telefonintervjuer med ett antal lärare, utgör en fördjupning av enkät-
undersökningen. Studien i sin helhet sammanfattas och diskuteras i kapitel 7. 
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2 Klassrumsundersökningens material  

I avsnitt 2.1 presenterar och diskuterar jag undersökningens materialurval och de 
metoder som använts för materialinsamlingen. En närmare beskrivning av de 
studerade provtillfällena och de muntliga anföranden som ingår i studien ges i 
avsnitt 2.2. 

2.1 Materialurval och materialinsamling 

Klassrumsundersökningens material samlades in under cirka en månad höst-
terminen 2008 i samband med det ordinarie muntliga provets genomförande på 
fyra olika skolor. Inför materialinsamlingen kontaktades tio lärare som arbetade 
på olika gymnasieprogram och på komvux. Dessa lärare hade alla haft kontakt 
med provgruppen, exempelvis som referenspersoner i bedömningsarbetet, 
genom utprövningar av skrivuppgifter till proven eller på annat sätt. Tanken var 
att lärare som tidigare visat särskilt intresse för bedömningsfrågor skulle kunna 
tänka sig att också öppna sina klassrum för ett forskningsprojekt om bedömning 
av muntliga prov. Medan vissa av de tillfrågade lärarna föll bort därför att deras 
elever inte skulle göra provet under höstterminen tackade någon nej med hänsyn 
till sina elever; ytterligare någon genomförde provet vid tidpunkter då jag inte 
hade möjlighet att besöka klassen. Till slut kom jag att besöka fem olika lärare 
som undervisade på Naturvetenskapsprogrammet (NV), Samhällsvetenskaps-
programmet (SP), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Fordonsprogrammet 
(FP) och komvux (KV). På både HR och FP besökte jag två klasser på vardera 
program, varför jag sammanlagt besökte sju klasser. De lärare som besöktes 
intervjuades, men intervjuerna analyseras inte i denna rapport. 

Lektionsbesöken förlades till ordinarie nationella muntliga prov, dvs. till 
svensklektioner som läraren hade vikt för provtillfällen i form av ett antal elev-
anföranden. Då det muntliga delprovet kan ta ganska många lektioner i anspråk 
för varje klass var det nödvändigt för mig att välja mellan att antingen besöka 
bara ett fåtal klasser under klassens samtliga provtillfällen eller att besöka ett 
större antal klasser under en eller ett par provtillfällen per klass. Jag valde att 
sprida mina besök mellan flera klasser för att kunna bilda mig en uppfattning om 
hur provets genomförande och utfall kunde variera. Inför besöken uppmanades 
lärarna att organisera lektionen som ett ”vanligt” provtillfälle. De lektioner som 
jag besökte blev dock inte fullt ut vanliga provtillfällen, eftersom jag arrange-
rade situationen så att tre bedömare i stället för normalt en fanns på plats: 
elevens lärare, jag och ytterligare en kollega till läraren eller från provgruppen. 
Varje elevanförande bedömdes därmed av tre bedömare. I normala fall bedöms 
det muntliga delprovet av endast elevens lärare. 

En annan skillnad var att jag i samtliga klasser fick en stund vid lektionernas 
början för att presentera mig själv och min undersökning. Eleverna kunde ställa 
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frågor och de elever som skulle framträda den aktuella lektionen fick skriftligt ta 
ställning till om de accepterade ett deltagande i studien (se blankett för med-
givande Bilaga 1). Läraren hade i förväg fått bestämma om jag fick lov att ta 
med en videokamera till lektionsbesöken. I blanketten för medgivande kunde 
eleven välja mellan att låta mig videoinspela sitt anförande och att bara accep-
tera att anförandet blev en del av studien, utan inspelning. Sammanlagt ingick 32 
anföranden i undersökningen. Av dessa videoinspelades 15 anföranden. Dessutom 
fick jag kopior på de pm eleverna lämnat in i samband med det muntliga provet. 

De bedömarsamtal som ingår i undersökningen organiserades enligt följande 
modell: När eleverna lämnat klassrummet sammanfattade varje bedömare sin 
bedömning på ett bedömningsprotokoll (se bilaga 2). Därefter kommenterade 
och jämförde bedömarna sina iakttagelser och slutsatser i ett samtal som audio-
inspelades. Sammanlagt sju bedömarsamtal ingår i studien och dessa pågår i de 
flesta fall i en halv till en hel timme. 

Efter varje lektionsbesök gjorde jag fältanteckningar, delvis ur minnet, delvis 
baserade på anteckningar gjorda på plats. I fältanteckningarna beskrev jag 
lektionerna som helhet, t.ex. stämningen i klassrummet och hur lärare och 
kamrater tog emot varje anförande. Dessutom beskrev jag de anföranden som 
inte spelats in.  

Min ambition att få besöka ordinarie provlektioner i ett flertal klasser innebar 
att jag skulle begära tillträde till lektioner då mycket stod på spel, lektioner där 
framför allt eleverna kunde vara verkligt nervösa. Bedömningsjämförelsen efter 
lektionen innebar också en situation som kunde kännas svår för lärarna, eftersom 
deras bedömning skulle visas upp och kanske ifrågasättas av andra bedömare. 
Min position som forskare och medlem av provgruppen gjorde också att det 
fanns en risk att lärarna skulle uppfatta det som att jag kontrollerade deras 
bedömning, något som definitivt inte var undersökningens syfte. Det var sådana 
skäl som gjorde att jag gjorde ett strategiskt urval av lärare. Jag valde att vända 
mig till sådana lärare som tidigare haft kontakt med provgruppen. Dessa lärare 
borde redan från början känna ett visst förtroende för mig, och möjligheten var 
god att de inte skulle se mina besök som kontroll. Jag räknade också med att 
dessa lärare skulle kunna organisera provet så att elevernas förutsättningar att 
lyckas inte påverkades negativt av undersökningen. Det urval av lärare och 
elever som ingår i materialinsamlingen kan alltså inte betraktas som i statistisk 
mening representativt. Sannolikt är dessa lärare i stället något mer medvetna 
bedömare än den samlade lärarkåren. Också de elever som ställde upp på under-
sökning och videoinspelning torde utgöra ett positivt urval, särskilt de som 
accepterade videoinspelning.  
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2.2 Beskrivning av provtillfällena  

Hur organiserades provtillfällena i de besökta klasserna? I stora drag bestod alla 
de besökta lektionerna av lärarens introduktion, min information om undersök-
ningen, elevanföranden med kort respons från publiken och lärarens avslutning. 
Flera skillnader fanns emellertid också mellan provtillfällena i de olika klas-
serna.  

I samtliga klasser hade eleverna i förväg anmält sig alternativt av läraren fått 
tid som talare den aktuella lektionen. Antalet talare varierade från en enda elev 
till som mest sju elever. Det hände ofta att en elev som fått tid för sitt anförande 
den aktuella lektionen uteblev eller meddelade att han eller hon inte hunnit 
förbereda sig. I en klass hade läraren på elevernas i förväg inlämnade pm sett att 
två elever missuppfattat uppgiften, varför hon gav dem chansen att göra om sina 
anföranden vid ett annat tillfälle. Följden av dessa omständigheter blev att rela-
tivt få elever framträdde vid varje provtillfälle. De besökta lektionerna utnyttja-
des alltså inte fullt ut för det muntliga delprovet, vilket ledde till att provet tog 
många lektioner i anspråk. Eftersom inga andra undervisningsaktiviteter före-
kom de aktuella lektionerna förlorade eleverna dessutom en hel del undervis-
ningstid under provperioden.  

Gemensamt för de besökta klasserna var att eleverna i efterhand skulle få sitt 
betyg muntligt motiverat i ett enskilt samtal med läraren. Den respons de fick 
omedelbart efter anförandet kom i de flesta fall från kamraterna. Kamraternas 
respons varierade i de olika klasserna – från enbart applåder, via pliktskyldiga 
frågor eller förströdda synpunkter till engagerad och varierad respons. Också 
lärarnas roll som samtalsledare utfördes på olika sätt. I någon klass inskränktes 
lärarens roll till den som höll i talarlistan och satte betyg, i en annan klass ställde 
läraren frågor till publiken efter anförandet. I några klasser fick eleverna i upp-
gift att ge kamraterna respons, medan läraren höll sig i bakgrunden. I två av 
dessa klasser blev resultatet att talarna nästan inte fick någon direkt respons av 
publiken.  

Helt annorlunda var det i den tredje klassen, där eleverna uppenbarligen var 
vana vid att ge varandra respons efter framträdanden. Läraren hade vid lektio-
nens introduktion sagt att varje anförande skulle följas av samtal om sådant som 
kamraterna ville lyfta fram som lyckade inslag. Talarna i denna klass fick 
respons i form av uppskattande synpunkter av varierat innehåll. Kamraterna 
kommenterade budskap, ämnesval, talarens kunskaper, taltempo, hjälpmedel etc. 
Läraren ingrep bara när diskussionen vid ett tillfälle blev ganska ingående och 
en av kamraterna ställde en fråga som kunde tolkas som att talaren ställdes till 
svars, något som inte var meningen enligt läraren. Så här kunde en sådan 
kamratrespons utvecklas (för en redovisning av principer vid transkription, se 
bilaga 4): 
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Läraren: så (.) vad uppskattade ni mest 
Elev 1: (…) SKRATT engagerad 
Elev 2:  jag tycker att du pratade väldigt lugnt och (.) det
  är väldigt skönt och behagligt att lyssna på dig 
Elev 3: så du passade precis efter ee SKRATT 
Elev 4: (…) om vi uppträder tillsammans så balanserar vi 
  upp (…) SKRATT 
Elev 3: nej vi lugnade ner oss efter dig (.) men det blir 
  inte bra om vi alla är lika  
Elev 5:  ee jag gillade din röda tråd (.) den är tydlig 
  (.) du flät- liksom flätade ihop allting på ett 
  väl- väldigt bra sätt (.) väldigt bra slutpunch  
Talaren:  tack APPLÅDER 

Läraren står endast för öppningsrepliken, resten av responsen kommer naturligt 
och relativt snabbt från eleverna i denna komvux-klass. Elev 4, som skämtar om 
att han för balansens skull borde uppträda tillsammans med talaren, har tidigare 
fått veta att han kan tala lite väl intensivt. Skratten är många under kamrat-
responsen, vilket bidrar till den positiva stämningen i klassrummet. Nästa talare 
får också beröm för sitt anförande och dessutom en kompletterande synpunkt, 
vilket leder till ett meningsutbyte mellan talaren och elev 2: 
 
Läraren: vad vill ni lyfta fram (.) Mia 
Elev 1: jag tyckte du gjorde jättebra (.) synpunkter det 
  var jättebra information och (.) du var   
  jättetydlig 
Talaren: tack 
Elev 2:  väldigt bra (.) personligt präglat (.)   
  framträdande (.) mycket fint (.) men jag vill  
  bara påpeka att Hitler byggde sin ideologi på  
  Nietzches filosofi  
Talaren: ja men också på (.) på dom rasbiologiska  
Elev 2: ja men Nietzche tänkte på (.) på Darwin och  
  Hitler tänkte på Nietzche och 
Talaren: ja i slutändan så kom han tillbaka till Darwin 
  och darwinismen (.) socialdarwinismen tror jag 
  det heter 
Elev 2:  väldigt personligt präglat  
Läraren: ee (.) fler som vill 
Elev 3: jag tyckte hon påvisade bra (.) liksom olika  
  vinklar och (.) olika syner och (.) fördomar och 
  så vidare (.) det tycker jag var många bra  
  exempel  
Elev 2: får jag bara tillägga (.) sanningen är inte svart 
  eller vit (.) den är mer gråzon (.) liksom du  
  säger (.) varken det extrema är inte bra (.) det 
  måste vara en syntes mellan dom 
Talaren: därför eller så som du sa i ditt föredrag också 
  (.) vi köper ofta saker rakt av bara för att  
  många säger det utan att det faktiskt (.) finns 
  nånting i det (.) man behöver tänka efter (.) vad 
  saker och ting verkligen står för och (.) vad det 
  handlar om (.) det tycker jag är viktigt att  
  belysa även från en (.) annan synvinkel (.)  
  APPLÅDER 
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I talarens slutreplik drar hon en parallell mellan sitt eget och elev 2:s anförande, 
som enligt talaren har det gemensamt att de visar på vikten av att tänka efter vad 
saker och ting egentligen står för. 

De tre bedömarna var vid framförandena placerade bland den övriga publi-
ken. Oftast placerade bedömarna sig tillsammans. I en klass fällde en elev den 
skämtsamma kommentaren: ”Ni är ju som värsta idoljuryn!” En skillnad mellan 
bedömarna och idoljuryn var dock att vi bedömare inte fällde några omdömen 
offentligt. Ett undantag var vid det provtillfälle där bara en elev framträdde, då 
bedömarna gav uppskattande respons. 

2.3 Elevernas anföranden – innehåll och tre närstudier 

Provets tema ht 2008 var Intryck och avtryck – hur vi påverkas av och själva 
påverkar diverse fenomen. Vad valde eleverna att tala om och hur utformade de 
sina anföranden? I avsnitt 2.3 redogör jag för ämnesvalen i det insamlade mate-
rialet. Vidare presenterar och analyserar jag tre anföranden som representerar 
olika betygsnivåer. Syftet är att ge en bild av innehåll och kvalitet i elevernas 
anföranden. 

Det förhållandevis breda temat ledde i mitt material till anföranden med ett 
varierat innehåll. (För en fullständig förteckning av ämnesval med en indelning i 
kategorier, se bilaga 3.) Bland de studerade anförandena var en diskussion av 
klimatet ett vanligt ämne. Andra ämnen som behandlades av flera elever i mate-
rialet var familjens betydelse för barns uppväxt och hur vi påverkas av religion. 
Enskilda elever valde dessutom att tala om t.ex. normer, livsval, våld, handikapp, 
identitet, reklam och förändringar i livet. Om de 15 eleverna på yrkesförberedan-
de program (FP och HR) ställs mot de 17 eleverna på studieförberedande program 
och komvux (KV, NV, SP) framkommer det att variationen av ämnesval är 
större bland eleverna från studieförberedande program och komvux.  

Vilka ämnen väljer kvinnliga och manliga elever? Hela nio elever i materialet 
talar om klimat och av dessa är sju unga män. Sex av sju elever som talar om 
familj är kvinnor. De kvinnliga eleverna dominerar också i gruppen som be-
handlar frågor om religion, med fem elever varav fyra kvinnor. Klimat är alltså 
ett främst manligt ämnesval i materialet, medan familj och religion är ämnesval 
som oftare görs av unga kvinnor.  

De följande analyserna av elevanföranden utgår från bedömarsamtalen, provets 
bedömningsunderlag och den modell för bedömning av elevanföranden som 
presenteras i min bok om muntlighet i klassrummet (Palmér, kommande). Inför 
analysen har de aktuella anförandena transkriberats enligt beteckningssystemet 
redovisat i bilaga 4.  

Presentationerna inleds av ganska detaljerade referat. Därefter följer analyser 
med bedömning av kvaliteten på varje anförande. I analyserna granskas an-
förandet i sin helhet, innehåll och textanvändning, disposition, framförande och 
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språk. Jag redogör för det betyg som anförandet fick av de tre bedömarna. Dessa 
betygssatte varje anförande enligt en 10-gradig skala bestående av de fyra 
betygsstegen (IG, G, VG och MVG) med möjlighet till plus och minus på varje 
betyg (se figur 2, s. 26). 

2.3.1 Bluff eller sant om klimatfrågan 

Det första talet framförs av en manlig elev från Fordonsprogrammet som jag 
kallar Joakim. Han har placerat sig stående bakom katedern. Innan han börjar 
lägger han på en stordia med texten ”Bluff – Sant” skrivet med stora bokstäver. 
”Ja (.) det var allt då” sammanfattar han sina förberedelser, vänder kep-
sen bak och fram och inleder anförandet som ska handla om ”två miljöar-
tiklar (.) den ena som säger att miljöhotet är sant (.) den 

andra som säger att det är falskt”. Han vänder sig till publiken, frågar: 
”hur många här inne tror att miljöhotet är sant” och uppmanar: 
”upp med en hand”. Några av kamraterna räcker upp handen, varefter Joakim 
fortsätter: ”hur många tror det är falskt”? Han väntar en kort stund, 
noterar att något fler kamrater räcker upp handen denna gång och konstaterar att 
det är majoritetens åsikt. En av kamraterna protesterar men avfärdas med orden 
”ja det kanske det är men (.) det är inget av det jag tar upp”. 

Den första artikeln Joakim presenterar är Miljöflyktingar att vänta av Lars 
Olert från Östgötakorrespondenten den 25/9 2006. Joakim förklarar att Olert 
menar att koldioxidutsläpp från motorer, industrier och kraftverk gör att ”växt-
huseffekten ökar”. Enligt Olert bör vi använda oss av ”filter och kata-
lysatorer” för att skydda oss från utsläppen, säger Joakim, och lägger på en 
stordia med en bild på en etanolfabrik i Brasilien som tydligt gör stora utsläpp. 
Via Olert refererar Joakim också till Al Gores film En obekväm sanning som 
”visar hur katastrofen är på väg” när glaciärer på olika håll smälter. 
Exakt vilka effekter de smälta glaciärerna kommer att ha för ”byarna nedan-
för dessa berg” säger Joakim inte, men han är tydlig med att följden kan bli 
”hundra tusentals miljoner miljöflyktingar som försöker ta sig 
illegalt in i Sverige”. Även hotet från metangasen, ännu farligare än 
koldioxid, nämns. Därefter refererar han flera förslag för att råda bot på klimat-
hotet, förutom de redan nämnda filtren bränslesnålare bilar, bättre isolering i 
hemmen och färre utlandsresor. Referatet avslutas med orden: ”det var den 
första artikeln”. 

Innan han påbörjar presentationen av den andra artikeln gör han en enkel 
övergång: ”den första var väl den kanske att det är sant (.) den 
andra det är att miljöhotet är bara en bluff”, varefter han åter 
byter till stordian med texten ”Bluff – Sant”. Artikel nummer två är skriven av 
Jonas Pettersson och ”producerad” i Aftonbladet den 20/8 2006. Joakim fram-
håller att Pettersson refererar till andra artiklar som felaktigt beskriver hur 
”isbjörnarna dör” och ”öknarna breder ut sig”. ”Dessa artiklar 
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saknar vetenskaplig förankring”, enligt Pettersson, de ”bygger på helt 
orimliga ee (.) spekulationer”. Han fortsätter: 

människans påverkan på uppvärmningen är helt överdriven (.) 
allting beror på naturliga faktorer (.) ee det går i vågor 
så att säga. 

Han exemplifierar med historiskt tjocka isar, vindruveodling i Skåne och ett 
grönskande Öland under vikingatiden. Det är FN:s klimatpanel som skrämmer 
upp oss med falsk och manipulerad forskning hämtad från Michael Manns, fort-
sätter han. Svenska nyhetsmedier är svaga för larmrapporter och hela Sverige 
kan vinna på rädslan, genom att skatter höjs i samband med ”massor” av 
”illegala invandrare”. Men det kanske blir ändring, fortsätter Joakim, ”för 
nu börjar många forskares röster bli hörda”. En ny bild på tre isbjör-
nar läggs på OH:n och Joakim berättar bland annat att antalet isbjörnar enligt 
Världsnaturfonden ökar. Referatdelen av anförandet avslutas med orden ”det 
var artiklarna det”. 

Joakims personliga åsikt är ”mer på den andra artikelns sida”. Han 
fortsätter:  

jag tror att det här är naturens jordens gång (.) det blir 
varmare det blir kallare det är (.) inte mycket vi har 
gjort (.) okej att vi kanske bidrar med lite men (.) det 
går i vågor det gör det.  

Efter denna åsikt avslutar han kort: ” jag tror att det var (.) allt (.) 
tack”. 

En helhetsbedömning av Joakims anförande ger resultatet att det fungerar 
någorlunda i den aktuella situationen. Anförandet behandlar en infallsvinkel av 
temat Intryck och avtryck, nämligen motsägande intryck av ett eventuellt miljö-
hot, men anknytningen till temat är inte särskilt tydlig. Instruktionens krav att 
presentera två texter, varav minst en från provets texthäfte, uppfylls. (Båda 
artiklarna är hämtade från texthäftet.) Kravet att förklara vad texterna säger tala-
ren och att motivera valet av texter uppfylls dock bara nätt och jämnt genom den 
korta avslutningen med Joakims åsikt.  

Vid granskningen av innehåll och textanvändning i anförandet konstaterar jag 
att innehållet är passande för uppgiften. Det kan däremot inte kallas självstän-
digt, eftersom så stor del av anförandet består av referat av andras åsikter. Med 
tanke på att åhörarna sannolikt har läst de presenterade texterna är referaten väl 
detaljerade. Är de tydliga och rättvisande? Korrekta källhänvisningar finns och 
åhörarna behöver aldrig tveka om det är andras texter eller Joakims egna tankar 
som behandlas. Referaten går oftast att följa, men sammanhanget blir otydlig i 
referatet av Olerts beskrivning av de smälta glaciärernas effekter för människor i 
dess närhet. Dessutom gör Joakim ett par tillägg som inte motsvaras av innehål-
let i artiklarna: Olert säger inget om att de väntade miljöflyktingarna kommer att 
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ta sig in ”illegalt” i Sverige. Pettersson påstår vidare inte att skattehöjning-
arna som kan tas ut på grund av skräcken för miljökatastrofen kan kopplas till 
”illegala invandrare”. I stället nämner Olert ”klimatflyktingar”, men inte i 
samband med diskussionen om eventuella skattehöjningar. Vid provtillfället 
uppmärksammade inte bedömarna dessa glidningar i textåtergivningen.  

Anförandets disposition är tydlig och klar. Klarheten stärks genom de enkla 
metakommentarer som görs vid både start och avslutning av referaten, t.ex. ”det 
var den första artikeln”. Den kontaktskapande inledningen bör stärka publikens 
förtroende för talaren (talarens ethos). Möjligen minskas inledningens positiva 
effekt något med det avvisande svar som Joakim ger den kamrat som har 
invändningar mot majoritetens åsikt. Att i ett anförande föra en dialog med 
publiken och samtidigt behålla den egna röda tråden är inte helt lätt! Anföran-
dets huvuddel utgörs av de två referaten, som är ungefär lika långa. Här finns 
alltså en balans, men balansen framstår som betydligt sämre om talarens egna 
tankar ställs mot andras synpunkter. Talarens egna reflektioner borde ha utgjort 
en betydligt större del av talet i stället för att fungera som en avslutning. I 
förhållande till instruktionens tidsramar är anförandet för långt, ca 9 minuter i 
stället för det idealiska 5. 

Framförandet är ledigt. Joakim ser relativt säker ut där han står bakom kate-
dern. Att han behåller kepsen på kan tyckas anmärkningsvärt i ett anförande, 
men i det aktuella klassrummet med fordonselever är kepsar inomhus inget man 
reagerar negativt över; i stället får man se placeringen av kepsen med skärmen 
bak som en anpassning till situationen – genom att publiken därmed bättre kan 
se talarens ansikte. Inledningsdialogen med publiken är ett tecken på Joakims 
säkerhet, liksom hanteringen av OH:n med flera bildbyten. Sannolikt har Joakim 
en relativt stark ställning i kamratgruppen, och hans ethos stärks också genom 
att han så tydligt tar sin talarroll på allvar. Han använder ett manus men är inte 
särskilt bunden av detta utan ögonkontakten med publiken är god. Taltempot är 
lugnt och rösten oftast bärande, bortsett från enstaka ord som blir otydliga. OH-
bilderna stärker anförandets budskap: inledningsbilden med texten ”Bluff – 
Sant” gör talets poäng tydlig. De två fotona fungerar som illustrationer till 
respektive texter som bör öka publikens inlevelse (pathos i anförandet). 

Joakims språk är fungerande om än inte särskilt precist eller elegant. En 
vardaglig men vårdad stil används i inledning och avslutning. Språket i textpre-
sentationerna är mer influerat av skriften, t.ex. i formuleringar som: ”öar i 
Atlanten kommer att försvinna på grund av detta” och ”dom har 
även visat fotografier på”. Vissa passager är också här vardagligt och 
elliptiskt formulerade: ”sätt att minska det här då (.) ja som jag sa 
på bilden (.) bättre filter och katalysatorer”. Referatmarkörerna 
är stundtals korrekta, t.ex. ”han menar att” och ”han ställer då frågan”, 
men i delar av talet används det oprecisa ”dom” som kan syfta på såväl andra-
handskällan Al Gore, som en av artikelförfattarna eller den svenska staten. 
Joakims ”jag” framträder inte så starkt, eftersom det inte används förrän i den 
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korta avslutningen. Ett verkligt effektivt språkbruk visar han upp främst på 
OH:n där ”Bluff” ställs mot ”Sant” i stora bokstäver. 

Förtjänsterna i detta anförande finns främst i framförandet medan en del bris-
ter märks i innehåll och textanvändning samt struktur. De tre bedömarna var i 
alla fall överens om att anförandet motsvarade ett Godkänt (4) i det muntliga 
nationella provet. Två av bedömarna ville också ge anförandet ett plus (5) för 
publiktilltalet i inledningen, den medvetna användningen av OH-bilder och det 
lediga och säkra framförandet. En tredje bedömare framförde i stället kritik för 
bristande självständighet och balans vad gäller innehållet. Medelbetyget räknat i 
siffror blev 4,7 (för betygsstegen i siffror, se figur 2, s. 26). 

2.3.2 Val i livet 

Anförande nummer 2 hålls i en klass på Naturvetenskapsprogrammet. Maria har 
skrivit anförandets rubrik i stora bokstäver på klassrummets white board och 
hon talar stående, bredvid katedern. Hon börjar enkelt, ”jag ska prata om 
val i livet”, men bygger sedan på inledningen med en utförlig motivering av 
sitt ämnesval. Det inledande resonemanget börjar så här:  

eftersom ens liv är fyllt av val (.) och då menar jag inte 
bara dom här stora valen (.) som t.ex. att skaffa barn 
eller inte (.) utan varje minut av ens liv är fyllt av val.  

Bilden av ett vägskäl presenteras: ”men alla kommer ibland till stunder 
(.) då man inte vet vilken väg man vill ta (.) man står liksom 

vid ett vägskäl”. Maria beskriver hur man kan känna rädsla över valet och 
de konsekvenser det kan leda till. 

Inledningen följs av en passage med presentation av två texter, båda från pro-
vets texthäfte. Från artikeln En avhoppares berättelse av Maria Marchner får vi 
en kort innehållsresumé:  

som (.) handlar om Ronny (.) som har växt upp under dåliga 
förhållanden (.) med en mor (.) som missbrukade alkohol och 
droger (.) och en far som knappt var närvarande (.) och sen 
i livet blir han (.) nazist.  

Artikeln Att få in ett slag är så jävla skönt av Thomas Lerner sammanfattas ännu 
mer kortfattat:  

och (.) det handlar om Nils och Pablo som (.) har växt upp 
under bra familjeförhållanden (.) men ändå (.) senare i 
sitt liv börjar att slåss.  

Anförandets huvuddel är ett resonemang där frågan om vad de ”intryck och 
avtryck” som livet ger oss under uppväxten betyder för våra möjligheter att 
lyckas i livet: är våra chanser slut om vi haft en dålig uppväxt? Maria tycker att 
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en sådan tolkning är ”en väldigt negativ syn”. I stället har varje människa 
en ”inre kompass” eller en ”GPS (.) som talar om vilken väg man ska 
ta för att nå ett mål som kanske är omedvetet eller medvetet”. 
Ibland hamnar man ändå ”på sidospår” men Maria framhåller att GPS:en 
aldrig lämnar en utan det finns alltid en möjlighet att på nytt hitta rätt i livet. 

Avslutningsvis återknyter Maria till personerna i de två artiklarna:  

Johnny och Nils och Pablo kom (.) alla tre på sidospår (.) 
men (.) Johnny drog sig ifrån den nazistiska rörelsen och 
(.) Nils och Pablo (.) slutade också att slåss.  

Hon gör sin poäng tydlig:  

och vad jag vill få fram är att (.) oavsett omständighe-
terna i (.) ens liv så (.) behöver man inte bli fucked up 
(.) utan det gäller bara att (.) när man kommer till de här 
vägskälen (.) att man stannar upp och lyssnar på GPS:en (.) 
eller att du stannar upp och lyssnar på det som finns 
omkring en i livet.  

Allra sist kommer en gardering: ”men då gäller det att det finns 

någonting att lyssna till”. Maria tackar, bugar lätt och publiken 
applåderar. 

Helhetsbedömningen av detta anförande är att det fungerar som ett gott bidrag 
i klassens bearbetning av provtemat. Åhörarna får genom anförandet lyssna till 
Marias funderingar om de intryck och avtryck människor får genom bl.a. 
uppväxtförhållanden i livet och om individens frihet att själv välja sitt liv, 
oavsett vilka uppväxtförhållandena är. Uppgiftens instruktion är löst så till vida 
att Maria presenterar två texter och förklarar vad de säger henne. Textvalet 
motiveras implicit också i detta anförande. 

Innehållet måste anses passande för uppgiften. Den explicita anknytningen till 
provtemat stärker anförandets samband med detta, och den motivering av vald 
infallsvinkel som Maria gör i inledningen kan ses som ersättning för en uttalad 
motivering av textvalet. Vidare är innehållet både synpunktsrikt och självstän-
digt, genom det välutvecklade resonemanget om livsval. Bedömarna framför 
ändå viss kritik angående innehållet, som de tycker skulle ha kunnat utvecklas 
ännu mer med tanke på att Maria bara talar i drygt fyra minuter. GPS-metaforen 
kunde t.ex. ha utnyttjats också för att beskriva det handlande som beskrivs i de 
refererade texterna. Textanvändningen utgörs av två artiklar från provhäftet. 
Artiklarna presenteras med enkla källhänvisningar utan namn på publikations-
ställe eller datum, något som är fullt acceptabelt enligt provets bedömnings-
anvisningar eftersom anförandet också ackompanjeras av ett pm med fullstän-
diga referenser. Artiklarna benämns som ”texter” och resumeras kort. 
Innehållsresuméerna är rättvisande. Är en så självständig och kortfattad text-
användning som Marias fullt accepterad av bedömarna? En av dem menar att 
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referaten är för korta och borde ha byggts ut, och den anmärkningen tror jag 
hänger ihop med att den angivna tiden inte utnyttjas fullt ut. 

Anförandets disposition är tydlig och gjord efter retorikens mönster. I inled-
ningen presenterar och motiverar Maria den infallsvinkel på provtemat hon har 
valt. Genom att redan här påbörja sitt självständiga resonemang gör hon 
anförandet till sitt eget. Huvuddelen består av den korta textpresentationen följd 
av det egna resonemanget, där GPS-metaforen blir ett slags höjdpunkt. Avslut-
ningen innehåller en återknytning till de två texterna – en elegant cirkelkompo-
sition. Dessutom sammanfattar Maria sin egen poäng. Den sista meningen är 
sannolikt tänkt som en avrundning, men frågan är om inte avslutningen hade 
blivit ännu starkare utan denna. Framför allt i avslutningen utnyttjar Maria 
metatext för att kommunicera med publiken: ”så slutligen vill jag 

säga” och ”vad jag vill få fram är”. Jämfört med Joakims anförande är 
proportionerna mellan textpresentation kontra eget resonemang omvända i detta 
anförande. Marias lösning är representativ för anföranden som får högre betyg. 
Självständiga, välutvecklade resonemang är det som premieras bland bedö-
marna, vilket är välmotiverat med tanke på den kommunikativa situation som 
provtillfället utgör. Balansen mellan anförandets olika delar är alltså god, men 
två av bedömarna tycker att textpresentationen borde ha byggts ut. Maria 
utnyttjar inte den givna taltiden fullt ut men får ändå mycket sagt. Således är 
också anpassningen till tidsramarna lyckad. 

Stärker framförandet Marias ethos? Hon talar helt utan manus med gott flyt 
och acceptabel artikulation samt röststyrka. Friheten från manus ökar hennes 
möjlighet att få ögonkontakt med publiken, och detta lyckas hon med. En av 
bedömarna säger uppskattande att Maria gör ett engagerat intryck; hon verkar 
inte vara ”någon bok” utan är närvarande i det hon gör; hon talar ur djupet av sig 
själv. Detta positiva omdöme hänger sannolikt också ihop med det tydliga ”jag” 
som finns i anförandet; Maria markerar att hon har tänkt ut något viktigt som 
hon vill förmedla till kamraterna. Kroppsspråket är dock inte fulländat. I början 
av sitt anförande svänger Maria omotiverat med armarna och längre fram står 
hon och väger på än den ena, än den andra foten, vilket ger ett något osäkert 
intryck. Hennes gester och kroppshållning förstärker inte budskapet. Inte heller 
rösten är idealiskt bärig. Det enda hjälpmedel Maria använder är rubriken på 
tavlan – ett enkelt och effektivt sätt att göra den egna infallsvinkeln tydlig. 

Språket är varierat, både vad gäller ordval och syntax. ”Val” omtalas t.ex. 
också med orden ”riktning”, ”väg” och ”beslut”. Resonemanget byggs upp 
av frågor och påståenden och av satser av olika slag. De långa tanketrådar som 
presenteras vittnar om att anförandet sannolikt bygger på ett manus som är ned-
skrivet ord för ord:  

med hjälp av de intryck man har fått så kommer man att (.) 
välja ett beslut som kommer att skapa nya intryck och nya 
avtryck (.) och om nu intryck och avtryck har så stor bety-
delse (.) för hur ens liv kommer att gå (.) betyder det då 
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att om man har fått dåliga intryck genom livet (.) att man 
kommer bli (.) körd (.) eller fucked up (.) för att man har 
haft dåliga familjeförhållanden (.) som barn eller så.  

Men citatet visar också att Maria, trots sin ganska skriftspråkliga stil, använder 
ungdomliga uttryck som ”körd” och ”fucked up” – säkerligen medvetet. Det 
senare uttrycket kommer tillbaka i avslutningen, vilket skapar sammanhang i 
helheten. Till den språkliga utsmyckningen hör dessutom metaforerna vägskälet 
och GPS:en.  

Marias anförande har förtjänster i såväl innehåll som disposition, framförande 
och språk, men också smärre brister i innehåll och framförande. Bedömarna var 
överens om betyget Väl godkänt (7), men en av bedömarna tyckte att det goda 
framförandet motiverade betyget Väl godkänt med ett plus (8). Snittbetyget blev 
7,3. 

2.3.3 Våldet i vår vardag 

Även Erik, som går på Samhällsvetenskapsprogrammet, talar stående vid tavlan 
i klassrummet. Framför sig har han ett bord där han lägger sitt manus och 
provets texthäfte. Innan han börjar tala ler han och säger att han skulle vilja ha 
lite uppmärksamhet. Sedan börjar han omedelbart att läsa ur häftet: 

under fem år var kickarna (.) efter att ha fått ge sig på 
en annan kille (.) det häftigaste han visste (.) särskilt 
skönt kändes det när blodvite uppstod (.) slut citat.  

Erik höjer rösten, tittar på publiken och upprepar ”särskilt skönt (.) kän-
des det när blodvite uppstod”. Han förklarar att citatet är hämtat ur arti-
keln Att få in ett slag är så jävla skönt från provhäftet. Erik berättar kort vad 
texten handlar om och säger att han blev ”illa berörd” av texterna, som han 
tycker visar ”hur sjuk (.) den här situationen (.) alltså den här 
våldsamma situationen i vårt samhälle är”. Han fortsätter med en 
presentation av artikeln En avhoppares berättelse, varifrån han också citerar:  

vi slogs mycket på krogen (.) och eftersom jag aldrig 
backade (.) blev jag snabbt poppis hos nazzarna (.) slut 
citat.  

Citatet sätts mycket kort in i sitt sammanhang – det handlar om en ex-nazist – 
men Erik menar att goda färdigheter i att slåss anses ”coolt” och ger 
”respekt” också bland ”vanliga unga killar”. Också detta tycker han är 
”sjukt”. 

Frågan ställs hur det egentligen kommer sig att våldet i vårt samhälle är så 
”dominant”. Innan frågan besvaras understryker Erik sin uppfattning genom att 
fråga publiken om någon av dem inte känner behov av att kunna slåss för att för-
svara sig. Inte någon av kamraterna räcker upp handen vilket Erik noterar. Han 



 22

fortsätter att beskriva hur unga människor idag ”är rädda för våldet (.) 
eftersom det finns där (.) i skolan (.) på sta’n (.) framför 

allt på festen där alkohol är inblandad”. Varför är det då så här? 
frågar han och hänvisar till psykologilektionen tidigare samma dag där klassen 
läst om darwinismen och fått veta att ”vi människor (.) är våldsamma av 
naturen”. Dessutom menar han att ”våldet (.) i vår vardag är för-
skönat (.) media tv-spel filmer (.) dom förskönar våldet (.) 

gör nå’t häftigt av det”. Han ger ett exempel från sitt eget liv, hämtat 
från ett dataspel om andra världskriget:  

och där där springer man ut i fältet och skjuter fiender 
(.) och när man får in en bra träff då blir det en slow 
motion-effekt (.) ptrfff blodet bara sprutar åt alla håll.  

Erik rör kroppen som en fallande soldat och visar med händerna hur blodet kan 
tänkas spruta ur hans egen mage. Några av kamraterna skrattar lätt. Erik fortsät-
ter med att beskriva sin egen och kamraternas första reaktion på effekten: ”wow 
(.) vad ballt” men menar att en sådan reaktion är  

störd /…/ när man tänker på vad det här egentligen handlar 
om (.) världskriget (.) unga killar som (.) rycks från allt 
de äger (.) för att (.) placeras nå’nstans och på order (.) 
från dom där uppe (.) döda andra (.) unga (.) rädda (.) 
killar. 

Han återknyter till texthäftet och pekar på det märkliga att vi idag, ”sextio år 
senare” kan läsa om ”en nazist (.) som på allvar försöker övertala 
andra (.) att förintelsen var nå’t bra”. Det är också anmärknings-
värt, tycker han, att vi kan läsa om unga killar  

i precis samma ålder (.) som dom rädda pojkar som dog i 
världskriget (.) som ens vågar yttra orden (.) särskilt 
skönt (.) kändes det när blodvite uppstod.  

Avslutningsvis menar han att vi människor ”måste ta oss ur den här onda 
cirkeln av våld som vi befinner oss i”. Han fortsätter:  

vi måste avskärma oss från dom intryck vi får av våld (.) 
dom falska intryck och sätta ett fredligt avtryck i vårt 
samhälle (.) så att elever (.) som läser Svenska B i fram-
tiden (.) inte ens ska behöva läsa (.) orden (.) särskilt 
skönt kändes det när blodvite uppstod (.) tack för mig.  

Bedömningens helhetsintryck är att detta anförande verkligen gör intryck på 
åhörarna och därmed fungerar väl i den kommunikativa situationen. Utifrån två 
artiklar från texthäftet får åhörarna ta del av ett tänkvärt och berörande resone-
mang om en viktig samhällsfråga. Erik har löst uppgiften på ett retoriskt med-
vetet sätt. 
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Anförandet kan ses som ett argumenterande tal där innehållets förnuftsmäs-
siga aspekter, dess logos, kan beskrivas som en tes med flera argument. Tesen 
innebär att våldet i vår vardag är ”sjukt”, det anses exempelvis ”coolt” bland 
unga killar att slåss och vissa personer kan t.o.m. njuta av blodvite vid ett slags-
mål. Ett argument för tesen är att unga människor idag ofta är rädda för våldet 
som finns omkring dem. Argumentet bevisas genom handuppräckningen som 
visar att ingen elev i klassen är ointresserad av att själv kunna försvara sig. 
Nästa argument är att våldet idag är förskönat i media. Detta argument under-
byggs med exemplet från dataspelet från andra världskriget och dess 
motbjudande slow motion-effekt. Det tredje argumentet för tesen kan sägas vara 
att vi inte har lärt oss något av det andra världskriget, vilket bevisas genom 
nutida nazister och unga killar som njuter av att slåss. Med hjälp av en direkt 
anknytning till provtemat uppmanar Erik oss åhörare att ta ställning mot våldet 
för freden. Argumentationen är alltså logiskt uppbyggd, men Erik övertygar 
också genom pathos, känslomässig påverkan, när han uttrycker sina egna starka 
känslor mot våldet som det beskrivs i artiklarna, får kamraterna att fråga sig om 
de själva känner behov av att kunna slåss och när han så målande beskriver data-
spelets slow motion-effekt – och erkänner att han själv och flera kamrater tyckt 
att den var lockande. Det råder ingen tvekan om att innehållet passar för 
uppgiften. Det är engagerande, självständigt och samhällsinriktat. Också text-
användningen är självständig. Helheten i de två artiklarna refereras ytterst 
koncist. Det är framför allt de två citaten som blir utgångspunkt för Eriks reso-
nemang, och ett av dessa återkommer tre gånger och bildar därmed stomme i 
anförandet. Källangivelsen är enklast möjliga – de aktuella artiklarnas rubrik 
nämns och Erik hänvisar till texthäftet. 

Dispositionen är klar och genomtänkt med effektiv inledning och avslutning. 
Den ganska långa inledningen består av det första citatet med textpresentation 
och Eriks eget ställningstagande; det andra citatet med textpresentation och 
påståendet att våldet är en realitet bland unga människor idag. Det tydliga ställ-
ningstagandet stärker Eriks ethos och den känslomässiga laddningen lägger 
grunden för det pathos som genomsyrar hela anförandet. I huvuddelen diskute-
ras de tre argumenten. Avslutningen består av en sammanfattning av Eriks 
uppfattning, uppmaningen att överge våldet för freden och en framtidsvision av 
kommande elever i kursen Svenska B, som inte ska behöva läsa texter med 
våldsförhärligande budskap. Anförandets pathos stärks. Textens struktur fram-
hävs inte genom metatext, men sammanhanget stärks tack vare nyckelbegrepp 
som upprepas och ibland varieras, bland annat det upprepade citatet och 
uttrycket ”sjukt” med variationerna ”skruvat” och ”stört”. Den resonerande 
huvuddelen byggs upp av frågor med enkla hänvisningar till föregående reso-
nemang, t.ex.: ”hur kommer det sig egentligen att våldet som lyfts 
fram i dom här artiklarna är så dominant idag” (det tillbakasyftande 
partiet är kursiverat). Det råder god balans mellan anförandets olika delar och 
tidsåtgången, drygt fem minuter, är väl avvägd med tanke på talsituationen. 
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Eriks engagerade framförande imponerar. Han skapar förtroende för sig själv 
genom en föredömlig publikkontakt tack vare frihet från manus, ett mycket 
tydligt ”jag” och direkt publiktilltal vid flera tillfällen. Hans säkerhet är genom-
gående, men han är tillräckligt avslappnad för att säga fel och rätta sig vid ett 
tillfälle, något som också det stärker kontakten med åhörarna. Ytterligare stöd 
för ethos i anförandet är den självdistans Erik visar när han erkänner att han 
håller på med dataspel, vilket är ”skittöntigt”. Han använder sig av röst och pau-
sering för att framhäva viktiga ord, och han gestikulerar på ett naturligt och 
målande sätt – så att budskapet stärks. Ett exempel finns i avslutningen, när han 
efterlyser ”ett fredligt avtryck i vårt samhälle” och vid ordet 
”avtryck” knackar med knogarna i bordet. Ett annat är gestiken vid slow 
motion-exemplet. Ett exempel på skicklig röstanvändning finns i inledningen då 
han efter det inledande citatet tittar rakt på publiken och med höjd röst upprepar 
en del av citatet. Genomgående är hans röst mycket bärig. 

Språket är relativt vardagligt och ungdomligt genom uttryck som ”vart illa 
berörd” och ”backar i en fight” och genom satser som  

jag som ung kille vet att det är generellt (.) alltså i 
grabbgäng (.) alltså unga killar i gäng (.) är det coolt.  

Det är inte något uppläst språk som används i detta anförande utan intrycket är 
att Erik talar fritt, även om han har ett manus. Också stilnivån hjälper honom att 
skapa trovärdighet, att bli ett med sitt budskap. Ungdomligheten betyder dock 
inte att språket är enformigt. Jag har tidigare nämnt variationerna av uttrycket 
”sjukt”. Mer mogna ordval finns också, såsom ”missvisande”, ”livssitua-
tion” och ”världskrigen skördade miljontals oskyldiga offers 

liv”. I exemplifiering använder sig Erik vid två tillfällen av tretalet: ”i skolan 
(.) på sta’n framför allt på festen” och ”media (.) tv-spel 
filmer”, vilket är effektfullt. De många påståendena varieras med frågor som 
dels inleder nya teman, dels riktas till publiken. Även utrop ingår: ”wow (.) 
vad ballt”. Slutligen vill jag peka på den eleganta anknytningen till provtemat 
i avslutningen.  

Bedömarna var överens om att detta anförande motsvarar betyget Mycket väl 
godkänt (medelbetyget blev 9). En av dem satte först betyget Väl godkänt med 
ett plus (8) men ändrade sig under samtalets gång. Många av de synpunkter som 
framförs i analysen ingick i bedömarnas uppskattande omdömen. En av bedö-
marna menade dock att resonemanget var lite otydligt i anförandets mitt och att 
Erik kunde ha artikulerat bättre. 
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3 Bedömaröverensstämmelse via statistik 

Det muntliga nationella provet bedöms genom en kvalitativ analys av elevens 
lärare. Läraren måste alltså göra en i någon mening subjektiv uppskattning av en 
elevs prestation. Bedömningen är dock inte ”fri” utan ska följa de kriterier, 
kopplade till betyg, som finns i det nationella provets bedömningsunderlag: 
bedömningsmatrisen ”Bedömning av delprov A: muntligt prov”. Läraren har 
också möjlighet att, om hon eller han vill, ta hjälp av ett ”Noteringsunderlag för 
muntliga framföranden” där anteckningar om elevens anförande kan göras och 
av en dvd med inspelade elevanföranden som också analyserats och betygssatts.2 
Syftet med bedömningsunderlaget är att det ska bidra till en tolkningsgemenskap 
bland svensklärare för bedömning av muntlig elevtext.3 

Hur pålitlig är den bedömning som görs i det muntliga nationella provet? I 
vilken mån är bedömningen samstämmig, dvs. i vilken mån får ett anförande 
inom provet samma betyg av olika bedömare? Dessa forskningsfrågor studeras i 
kapitel 3. 

3.1 Teori och metod 

För utvärderingar av kvalitativa bedömningar används diverse metoder för 
analys av interbedömarreliabilitet, överensstämmelsen mellan olika bedömares 
betygssättning alternativt annan värdering av en individs prestation. Jag använ-
der begreppet bedömaröverensstämmelse och anpassar mig därmed till ett 
språkbruk som är vanligt i Sverige. Syftet med en undersökning av bedömar-
överensstämmelse är ofta att utvärdera bedömningskriterier av något slag. 
Bedömaröverensstämmelsen kan dock mätas på olika sätt och med olika 
utgångspunkter. Stemler (2004) skiljer mellan uppskattning av överensstäm-
melse, uppskattning av konsistens och mätning efter hänsyn till olika bedömare.  

Uppskattning av bedömaröverensstämmelse (consensus estimates) baseras på 
antagandet att en gemensam tolkning av givna kriterier eller poäng ska kunna 
ske, dvs. en tolkningsgemenskap ska bildas. För att undersöka om en sådan 
gemenskap finns mäts bedömaröverensstämmelsen. Den enklaste beräkningen 
för bedömaröverensstämmelse är beräkning av den procentuella överensstäm-
melsen (percent-agreement). Denna räknas ut genom att parvis jämföra bedöma-
res betyg. Det antal fall som fått samma betyg adderas och divideras sedan med 
det totala antalet bedömningar. Modellens fördelar är, menar Stemler, att den 

                                           
2 I en senare version av bedömningsunderlaget benämns matrisen ”Bedömningsmatris för 

delprov A: muntligt prov” och noteringsunderlaget ”Noteringsunderlag för elevernas 
muntliga anföranden”. 

3  Begreppet tolkningsgemenskap beskrivs i Berge 2005. 
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tilltalar vår intuition, är enkel att beräkna och lätt att förklara. En möjlig variant 
som Stemler nämner är att definitionen av bedömaröverensstämmelse breddas 
till att omfatta också närliggande bedömning på en skala. Om bedömningen t.ex. 
avviker bara ett steg på en skala med sju steg anses bedömaröverensstämmelse 
föreligga, enligt en sådan definition. Beräkningar av bedömaröverensstämmelse 
lämpar sig bland annat för att diagnostisera eventuella problem med bedömarnas 
användning av bedömningsskalan. Den procentuella överensstämmelsen kan 
bara räknas ut för separata bedömarpar, vilket medför att något kortfattat mått 
inte kan erhållas. I stället rapporteras minimum, maximum och median för varje 
bedömarpar (Stemler 2004:2–4). 

Det muntliga nationella provet bedöms i gymnasieskolan efter en fyrgradig 
betygsskala med betygen Icke godkänt, Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. Vid beräkning av ett gemensamt provbetyg (för både provets muntliga 
och skriftliga del) används dock en 10-gradig skala, som också inbegriper de 
plus och minus som kan fogas till betygen. På den 10-gradiga skalan motsvaras 
Icke godkänt av 1, Icke godkänt plus av 2, Godkänt minus av 3 osv. (se figur 2). 

_______________________________________________________________  

  1  2  3  4  5   6   7   8    9   10 

 IG IG+ G- G G+ VG- VG VG+ MVG-  MVG 
_______________________________________________________________  

Figur 2. Betyg och poäng på en 10-gradig bedömningsskala. 

För den analys av bedömaröverensstämmelse som rapporteras här har ett expe-
riment arrangerats så att varje anförande bedömts av tre personer. Bedömare 1 
utgörs i experimentet av undersökningsledaren (jag själv), bedömare 2 av elevens 
lärare och bedömare 3 av en av lärarens kollegor alternativt en lärare från prov-
gruppen. Vid de olika bedömningssituationer som ingår i undersökningen är alltså 
endast bedömare 1 alltid samma person. Bedömare 2 och 3 kan sägas utgöra be-
dömarkategorier, där bedömare 2 alltid är den aktuella elevens lärare medan 
bedömare 3 alltid är en så kallad oberoende bedömare. Eftersom bara 5–7 
anföranden ingår i varje bedömningssituation vore det mindre intressant att utgå 
från de enskilda bedömarna vid beräkningar av bedömaröverensstämmelse. I 
stället utgår jag från de tre kategorierna: bedömare 1, bedömare 2 och bedömare 3.  

De tre bedömarna var en del av publiken vid den aktuella lektionen. Som stöd 
vid bedömningen använde de det bedömningsmaterial som ingår i det nationella 
provet: bedömningsmatrisen ”Bedömning av delprov A: muntligt prov” och 
”Noteringsunderlag för muntliga framföranden”. Under lektionens gång gjorde 
bedömarna iakttagelser och förde anteckningar. Efter lektionen sammanfattade 
varje bedömare sina iakttagelser i ett betyg på en 10-gradig bedömningsskala. 
Därefter vidtog det bedömarsamtal som spelades in för en rent kvalitativ analys 
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av bedömarnas synpunkter och diskussion. De betyg som bedömarna satte efter 
provlektionerna är alltså resultatet av snabba avgöranden – bedömarna har inte 
noga tänkt över sina betyg. Jag menar att betyg på muntliga anföranden som inte 
spelas in sannolikt oftast sätts i stunden, eftersom den bedömande läraren arbetar 
med flera anföranden som följer på varandra och måste skilja det ena från det 
andra. I vissa fall kan en bedömande lärare förstås också tänka över ett betyg 
under en längre period. 

Beräkning av bedömaröverensstämmelse är en form av statistisk beräkning, 
och en sådan undersökning behandlar ofta ett omfattande material, vilket ger 
möjlighet till statistiskt säkerställda resultat. Tidigare studier av bedömaröver-
ensstämmelse för prov som mäter språkförmåga har oftast avsett skriftlig 
produktion av elevtexter (se t.ex. Berge 1996, Östlund-Stjärnegårdh 2002 och 
Vagle 2005). Att få fram och bearbeta ett större antal skrivna elevtexter kräver 
visserligen ett avsevärt arbete, men ett större material är fullt möjligt att hantera 
utan alltför omfattande resurser eftersom elevtexterna går att rent fysiskt flytta 
och bedöma över utsträckt tid. Ett muntligt material, som i föreliggande under-
sökning, är något mer svårbearbetat på grund av talets flyktighet. De bedömare 
som ingår i studien måste alla nämligen vara fysiskt närvarande vid de muntliga 
proven. En bedömningsundersökning av muntlig elevtext kan naturligtvis göras 
på enbart inspelat material, vilket är fallet i Sundqvists (2008) undersökning av 
bedömning av engelsk muntlig språkfärdighet. Denna möjlighet valde jag emel-
lertid bort. Det främsta skälet är att inspelning normalt inte tillämpas vid de 
nationella proven i svenska. Validiteten i min undersökning hade därmed mins-
kat med inspelat material som inte skulle ha varit jämförbart med det material 
som bedöms i ordinarie prov. Ett annat skäl var att ett helt och hållet inspelat 
material av en viss omfattning ändå hade varit mycket arbetskrävande att samla 
in och bearbeta. Mitt material med 32 bedömda anföranden är alltså relativt litet 
och måste därmed analyseras huvudsakligen utifrån en kvalitativ ansats. Statis-
tiska beräkningar på ett så litet material kan aldrig leda till i statistisk mening 
säkerställda resultat. Ändå är det intressant att göra vissa beräkningar med 
statistisk metod, för att få en tydlig bild av den bedömning som har skett i det 
aktuella urvalet.  

3.2 Beskrivning av materialet 

Hur fördelar sig anförandena i föreliggande studie mellan olika betygssteg? I 
tabell 1 redovisar jag fördelningens av anförandenas snittbetyg, dvs. medel-
värdet för de tre bedömarnas betyg. 
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Tabell 1. Fördelning av anförandenas snittbetyg på fyra betygssteg. 

Betyg IG G VG MVG

Antal anföranden 1 13 16 2 

Alla betygssteg finns representerade men få anföranden får det lägsta eller det 
högsta betyget. Tyngdpunkten finns mot mitten av betygsskalan. Hur väl 
motsvarar denna fördelning betygen i det muntliga provet i hela Sverige? Mitt 
material är kanske väl litet för att dela upp i procentandelar, men i syfte att jäm-
föra materialets betygsfördelning med betygsfördelningen bland gymnasieelever 
i hela Sverige har jag ändå funnit det motiverat att göra en sådan indelning. I 
figur 3 jämförs andelen betyg på de fyra betygsstegen i föreliggande material 
med den fördelning som redovisas i Skolverkets resultatsammanställning för den 
muntliga delen i kursprovet vårterminen 2008, som i skrivande stund är den 
senaste tillgängliga sammanställningen (Skolverket 2009).  
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Figur 3. Betygsfördelning för anföranden i föreliggande studie (FS) och i 
Skolverkets rikstäckande studie vårterminen 2008 (RS) av resultatet 
på den muntliga delen av det nationella kursprovet i Svenska B och 
Svenska som andraspråk B. 

I Skolverkets rikstäckande insamling vårterminen 2008 (Skolverket 2009) är 
andelen anföranden med betyget Godkänt lika stort som i mitt material (41 % i 
båda), andelen med betyget Väl godkänt lägre (34 % i riksmaterialet, 50 % i 
mitt) medan andelen anföranden som får de båda ytterlighetsbetygen är högre 
(IG får 8 % i riksmaterialet och 3 % i mitt material; MVG får 16 % i riksmateri-
alet och 6 % i mitt material). Också jämfört med de betyg som sätts i hela Sve-
rige har mitt material en övervikt mot mittenbetyg.  
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Med en kvalitativ ansats och ett relativt litet material som det aktuella kan 
man inte förvänta sig en fullständig överensstämmelse med betygsfördelningen i 
riket. Ändå kan man spekulera i om skillnaderna kan ha andra förklaringar än 
slumpmässig variation. Att få anföranden med betyget Icke godkänt finns i stu-
dien kan sannolikt bero på förhållandena vid materialinsamlingen. De besökta 
klassernas elever fick välja om de ville medverka i undersökningen. De elever 
som var mindre säkra talare ville antagligen i lägre grad ställa upp i en under-
sökning som innebar att de måste tala inför tre bedömare i stället för en och även 
bli ombedda att låta sig videoinspelas. Att acceptera en talsituation med förhål-
landevis större press än vid ordinarie provbetingelser föll sig säkerligen mer 
naturligt för elever som var säkrare talare. Att så få elever fått det andra ytterlig-
hetsbetyget Mycket väl godkänt skulle kunna hänga ihop med att bedömarna var 
försiktiga med tanke på det bedömarsamtal som skulle följa efter bedömningen. 
Ett sådant samband är dock inte belagt i min undersökning. 

3.3 Överensstämmelser mellan tre bedömarkategoriers betyg 

I vilken mån överensstämmer de tre bedömarkategoriernas betyg med varandra? 
Ett sätt att besvara denna fråga är att beskriva spridningen i betygssteg på en 10-
gradig skala. Spridningen ger information om hur stor skillnaden är mellan olika 
bedömares betyg. Om spridningen är 0 har alla bedömare satt samma betyg; är 
spridningen 1 skiljer sig betygen åt ett steg, t.ex. från Väl godkänt (7) till Väl 
godkänt med ett plus (8). Värdet 9 innebär en spridning över hela den 10-gradiga 
betygsskalan. Spridningen för de insamlade betygen beskrivs i tabell 2.  

Tabell 2. Spridning i betygssteg för bedömda anföranden. 

Steg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Antal betyg 6 15 5 6 0 0 0 0 0 0 

Spridningen är förhållandevis liten. För de flesta anförandena skiljer sig betygen 
högst ett steg från varandra. Inget anförande får betyg som skiljer sig mer än tre 
steg från varandra, dvs. variationen blir aldrig större än t.ex. Godkänt minus (3) i 
betyg av en bedömare och Väl godkänt minus (6) av en annan.  

Ett annat sätt att beskriva överensstämmelsen är att beräkna den procentuella 
överensstämmelsen för olika bedömarpar: B1–B2, B2–B3 och B1–B3. Denna 
beräkning gör jag på tre olika sätt. Jag beräknar först den exakta överensstäm-
melsen vid en 10-gradig skala (ÖE10). Därefter undersöker jag bedömaröver-
ensstämmelse med tolererad avvikelse om 1 steg (ÖA10:1), dvs. steg 6 och 7 
(VG– och VG) eller 8 och 9 (VG+ och MVG–) anses uttrycka överensstäm-
melse. Slutligen beräknar jag bedömaröverensstämmelse på en fyrgradig skala 
(ÖA4), dvs. 3, 4 och 5 (G–, G och G+) räknas som en acceptabel samsyn medan 
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5 och 6 (G+ och VG–) däremot inte räknas som överensstämmelse, eftersom 
dessa båda siffror faktiskt står för olika betyg. Resultatet av beräkningen av den 
procentuella överensstämmelsen för samtliga bedömda anföranden sammanfat-
tas i diagrammet i figur 4. 
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Figur 4. Procentuell bedömaröverensstämmelse, samtliga anföranden. ÖE10 
står för den exakta överensstämmelsen på en 10-gradig skala; 
ÖA10:1 för överensstämmelse med tolererad avvikelse om 1 steg vid 
en 10-gradig skala; ÖA4 står för överensstämmelse på den 4-gradiga 
skalan. 

Den exakta överensstämmelsen vid en 10-gradig skala (ÖE10) är som lägst 0,28, 
som högst 0,50 och har medianen 0,34. På en så detaljerad nivå som denna är 
bedömaröverensstämmelsen alltså inte särskilt hög. Resultatet blir annorlunda 
om definitionen på överensstämmelse breddas till att omfatta också avvikelser 
på 1 steg av den 10-gradiga skalan (ÖA10:1). Överensstämmelsen blir i detta 
fall som lägst 0,66 och som högst 0,87, medan medianen blir 0,78. Ett liknande 
resultat blir det om bedömaröverensstämmelse definieras så att den avser de 
reella betygen på den 4-gradiga skalan, ÖA4. Med detta mått blir överensstäm-
melsen som lägst 0,69 och som högst 0,84. Medianen blir 0,81.  

Enligt Stemler (2004) är en överensstämmelse mellan två bedömare på 0,7 
fullt godtagbar. Om överensstämmelsen av betyg på skrivna elevtexter i årskurs 
9 skriver Berge (2005), i den stora norska bedömningsundersökningen KAL, att 
en korrelation på 0,69 är hög jämfört med internationella undersökningar av 
bedömningskorrelationen för skrivna texter. Den bedömaröverensstämmelse 
som beräkningarna i föreliggande undersökning visar kan alltså betraktas som 
god – under förutsättning att bedömaröverensstämmelse definieras enligt 
ÖA10:1 eller enligt ÖA4. Den definition som innebär att varianter av samma 
betygssteg på den 4-gradiga skalan anses visa på överensstämmelse (ÖA4) är 
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den som bäst torde motsvara vårt betygssystem, där eventuella plus eller minus 
inte har någon faktisk betydelse i meritvärderingen.4 Sannolikt står denna defini-
tion också i samklang med lärares uppfattning om skillnader i betyg, dvs. steget 
från Godkänt med ett plus (5) till Väl godkänt med ett minus (6) anses vara 
”längre”, eller mer avgörande, än steget mellan Väl godkänt med ett minus (6) 
och Väl godkänt (7). 

Finns systematiska skillnader i de olika bedömarnas värdering av elevernas 
anföranden, t.ex. så att bedömarna använder skalan olika? En beräkning av 
medelvärdet för de betyg som satts av de tre bedömarkategorierna på hela mate-
rialet redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Tre bedömarkategoriers betyg som medelvärde och 
standardavvikelse. 

Bedömarkategori Medelvärde Standardavvikelse 

Bedömare 1 6,28 2,05 

Bedömare 2 6,06 1,8 

Bedömare 3 6,0 1,8 

Tabellen visar att de tre bedömarkategoriernas medelbetyg är ganska lika. 
Medan bedömare 2 och bedömare 3 i genomsnitt gör mycket liknande bedöm-
ningar sätter bedömare 1 något högre betyg. Bedömare 1 utnyttjar också betygs-
skalan något mer än övriga bedömare. I denna studie sätter alltså inte elevens 
lärare (bedömare 2) högre betyg än oberoende bedömare, vilket visat sig vara 
fallet i Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökning av bedömning av skrivna 
elevtexter i betygsspannet Icke godkänt–Godkänt.  

Efter att ha konstaterat att de bedömare som ingår i studien huvudsakligen är 
eniga beträffande betygen kan det vara intressant att fråga sig för vilka betyg 
som bedömarna varit mest eniga – för de lägre eller de högre betygen? Inför 
beräkningen i diagrammet i figur 5 har bedömarnas snittbetyg varit utgångs-
punkt. Snittbetygen för varje kategori har delats in i dels säkra betyg som bedö-
marna varit helt eniga om eller där någon av bedömarna har skiljt sig 1 steg från 
övriga, dels spretiga betyg där bedömarna skiljer sig åt 2 eller 3 steg på den 10-
gradiga skalan.  

                                           
4 I meritvärderingen i dagens betygssystem motsvarar betyget Godkänt 10 meritpoäng, Väl 

godkänt 15 och Mycket väl godkänt 20 poäng. Inga steg finns mellan dessa.  
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Säker och spretig bedömning för olika betyg
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Figur 5. Antalet snittbetyg med säker och spretig bedömning. 

Av diagrammet framgår att det enda anförande som fått Icke godkänt har en 
spretig bedömning. De anföranden som fått Godkänt i snittbetyg har en klart 
övervägande del säkra bedömningar. För anföranden med snittbetyget Väl god-
känt är antalet säkra bedömningar det högsta, men antalet spretiga bedömningar 
är nästan lika högt. Av de två anföranden som fått Mycket väl godkänt var den 
ena bedömningen säker och den andra spretig. Jämförelsen tyder på att bedöm-
ningen skulle vara mer säker i fråga om lägre betyg och mindre säker om högre 
betyg. Eftersom materialet är så litet kan inga definitiva slutsatser dras, men 
tendensen i jämförelsen stämmer med tidigare undersökningar om bedömning 
av skrivna elevtexter (Berge 1996, Östlund-Stjärnegårdh 2002). 

3.4 Sammanfattning av den statistiska studien 

Undersökningens mest intressanta resultat är den förhållandevis stora enigheten 
mellan de olika bedömarkategoriernas betyg. Spridningen mellan olika betyg på 
samma anförande är begränsad, oftast bara ett steg och som högst tre steg på en 
10-gradig betygsskala. Beräkningen av den procentuella bedömaröverensstäm-
melsen för bedömarparen på en 4-gradig bedömningsskala – samma betyg 
betraktas som överensstämmelse medan variation beträffande plus och minus 
ses som mindre betydelsefull – ger resultatet att överensstämmelsen är hög, som 
lägst 0,69 och som högst 0,84. Undersökningen tyder alltså på att bedömning av 
muntliga prestationer kan ha en tillfredsställande reliabilitet. (Se också Palmér 
2009.) 

Att bedömaröverensstämmelsen ökar med en grövre klassificering är en slut-
sats som också framkommit i en holländsk undersökning, där muntliga uppgifter 
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(interaktion mellan två talare) i ett test för andraspråkstalare av engelska katego-
riserades med hjälp av CEFR-skalan (Maris, Noijons & Reichard 2009). 

Medan en skriven elevtext kan läsas om och om igen inför bedömning, måste 
bedömningen av ett muntligt anförande göras efter endast en genomlyssning. 
Därför skulle man kunna tänka sig att bedömning av muntliga elevtexter skulle 
vara mindre samstämmig än bedömning av skrivna elevtexter. Men undersök-
ningar av bedömaröverensstämmelse för skrivna elevtexter har i flera fall visat 
på lägre samstämmighet än de som uppmätts i min studie. I en översikt av 
korrelationer för skrivfärdighetsprov i internationella undersökningar visar t.ex. 
Berge (2005) att värden på 0,5–0,6 varit vanliga och att högre korrelationer 
såsom med värdena 0,7–0,9 har uppmätts när bedömarna varit särskilt tränade 
(”skolerte”).5  

Vilka förklaringar kan ges till den höga bedömaröverensstämmelse som 
studien uppvisar? Bedömningsanvisningarnas kvalitet kan vara en förklaring till 
enigheten. Det är rimligt att tänka sig att väl genomtänkta bedömningsmatriser 
och tydliga exempel med analyser ger det stöd som lärarna behöver för att kunna 
göra en pålitlig bedömning. Men en sådan slutsats kan inte dras enbart efter 
statistiska beräkningar. En kvalitativ analys av hur lärarna använder bedöm-
ningsanvisningarna behövs också, för att på ett mer nyanserat sätt visa hur 
bedömningsanvisningarna används. En sådan analys gör jag i kapitel 4.  

En annan möjlig förklaring till den höga bedömaröverensstämmelsen kan vara 
uppgiftens art. Den uppgift som bedöms i det muntliga provet är en och samma 
för alla elever, bortsett från vissa variationer beträffande vilket underlag som 
eleverna ska använda.6 Att en enda uppgift ges till samtliga elever borde öka 
bedömningens reliabilitet, eftersom bedömaren därmed får färre kriterier att ta 
ställning till än om eleverna skulle få välja mellan flera olika uppgifter. Berge 
(2005:109 f.) diskuterar det faktum att bedömarna i KAL-undersökningen är 
mer överens om bedömningen av resonerande elevtexter än om bedömningen av 
berättande eller ”mellompersonlige” texter. Valfrihet i fråga om uppgift och 
genre i en skrivuppgift kan alltså leda till minskad reliabilitet i bedömningen.  

Kan de bedömare som ingår i studien betraktas som särskilt tränade bedö-
mare? Både bedömare 1 (jag själv) och tre av de personer som vid enskilda till-
fällen ställt upp som bedömare 3 får genom vårt arbete i provgruppen betraktas 
som särskilt tränade. Ytterligare en av bedömarna i min studie ingår i den refe-
rensgrupp som brukar engageras i provkonstruktionen, vilket gör att också han 
kan anses tillhöra de särskilt tränade bedömarna. Övriga sex bedömare är erfarna 
lärare som dock inte på något sätt har ingått i arbetet med de nationella proven. 

                                           
5 Det korrelationsmått som använts i dessa studier är så kallade Pearson-korrelationer. 
6 Läraren kunde ht 2008 välja mellan tre uppgiftsvarianter, att anförandet ska byggas på två 

texter, två bilder eller på en text och en bild, men samma uppgift skulle ges till alla elever i 
en klass. Sedan ht 2009 får eleven själv välja om bilder eller texter ska användas som 
källor. 
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Jag menar att sammansättningen av bedömare kan ha påverkat bedömningen 
mot ökad överensstämmelse, men ett sådant samband är inte självskrivet. 

Ett annat resultat i min undersökning är att högre betyg verkar höra ihop med 
lägre bedömaröverensstämmelse och tvärt om. Detta mönster återfinns i andra 
bedömningsstudier. Berge (2005:107) diskuterar bedömningsundersökningen av 
skrivna elevtexter i KAL-projektet och menar att bedömare är mer eniga om vad 
som är dåligt än om vad som är bra. I Östlund-Stjärnegårdhs (2002:66–67 ff.) 
undersökning av skrivna elevtexter i betygsspannet Icke godkänt–Godkänt visar 
det sig att bedömarna är mer överens om vilka texter som ska ha Icke godkänt än 
om vilka som ska ha betyget Godkänt. En slutsats som kan dras för konstruk-
tionen av de nationella proven är att mycken omsorg bör läggas ned på kriterier 
för och bedömning av lösningar med högre betyg, så att lärarna får all den hjälp 
som kan ges inför bedömningen. 

Ett tredje resultat är att skillnaderna mellan de olika bedömarkategorierna är 
förhållandevis små. Bedömare 2 och 3 sätter i stort sett likadana snittbetyg 
medan bedömare 1 sätter något högre betyg. Elevens lärare sätter alltså inte 
högre betyg än externa bedömare i denna undersökning. Det är inte heller fallet 
när bedömningen gäller skrivna, berättande texter i årskurs 9, enligt en studie av 
Ciolek-Ciastek 2008 (se även Ciolek Laerum 2009). Ett motsatt mönster åter-
finns dock i Östlund-Stjärnegårdhs (2002) avhandling, där externa bedömare ger 
elevtexterna lägre betyg än den egna läraren. En förklaring till resultatet i min 
studie kan vara det bedömningssamtal som följde efter de enskilda bedömarnas 
betygssättning. I detta samtal skulle varje bedömning redovisas inför övriga 
bedömare och diskuteras. Det är möjligt att vetskapen om samtalet gjorde att 
elevens lärare höll ned betygen något, för att inte framstå som alltför generös 
inför bedömarkollegerna. En av lärarna i studien föreslog själv denna möjlighet, 
när vi i ett bedömarsamtal diskuterade vår betygssättning och den enighet vi då 
upplevde.  

Sammanfattningsvis bör resultatet av dessa statistiska mätningar tolkas med 
försiktighet, eftersom materialet är begränsat. Den förhållandevis höga bedö-
maröverensstämmelsen är dock ett glädjande resultat som tyder på att det natio-
nella provets muntliga del fungerar och som visar att bedömning av muntliga 
anföranden i gymnasieskolan kan vara samstämmig.  
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4 Bedömningssamtal 

De bedömningssamtal som ingår i undersökningen fördes i anslutning till de 
provtillfällen jag besökte. Omedelbart efter lektionerna satte lärarna betyg 
enskilt och noterade dessa på bedömningsprotokoll (se bilaga 2). Därefter vidtog 
samtalen där betygen jämfördes och motiverades. Varje bedömningssamtal 
pågick i en halv till en timme. 

I analysen av dessa samtal undersöker jag vilka synpunkter som framkom. 
Vad kommenterade bedömarna? Vad var de överens om och vad väckte oenig-
het eller diskussion? Inför analysen har jag lyssnat på de inspelade samtalen och 
fört anteckningar. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt sådana frågor som 
bedömarna stannade upp vid och utvecklade. Denna översiktliga analys berör 
framför allt frågor som behandlades vid ett flertal tillfällen. Samtalen har inte 
transkriberats. Analysen struktureras efter de bedömningsgrunder som behandlas 
i provets bedömningsunderlag: Innehåll och textanvändning, Struktur, Fram-
förande och Språk. Sist redovisas några strategier och dilemman i lärarnas be-
dömningsarbete. 

4.1 Innehåll och textanvändning 

Bedömarna karaktäriserar innehållet i elevernas anföranden i förhållande till 
värdeord såsom ”intressant”, ”originellt”, ”självständigt”, ”tänkvärt”, ”moget” 
eller ”fördjupat”. De påpekar att elevernas anföranden har eller saknar sådana 
egenskaper. Att behandla ett originellt ämne kan leda till uppskattning, liksom 
att ha en tydlig och tänkvärd poäng i sitt anförande. Bristande originalitet eller 
självständighet kan bli omdömet om en elev i sitt anförande i stort sett bara 
framför sådana tankar som finns i textunderlaget.  

När tre bedömare enhälligt har givit en elev på SP betyget Väl godkänt med 
ett plus (8) och diskuterar varför ingen föreslagit betyget Mycket väl godkänt, 
säger bedömarna att ett mer fördjupat innehåll skulle ha krävts för det högsta 
betyget. Den aktuella eleven har relaterat ett dagisminne tillsammans med en 
slutsats, men bedömarna skulle ha velat veta hur händelsen påverkat eleven 
känslomässigt. Elevens tolkning av en dikt beskrivs som ”för enkel för MVG-
nivå”. En annan SP-elev med invandrarbakgrund diskuterar religionens roll i 
olika kulturer och gör en mycket kortfattad koppling till sina egna upplevelser. 
Dessa borde hon ha gjort mer av, menar bedömarna, och ger betyget Väl god-
känt med ett minus (6). En HR-elev som valt att presentera och jämföra två 
dikter får beröm för ett originellt textval. En självständig analys av en FP-elev 
röner också uppskattning. En av bedömarna som undervisar på SP och NV 
påpekar att eleverna bör anknyta till provtemat explicit, t.ex. för det aktuella 
provet temat Intryck och avtryck. Detta krav diskuteras inte på någon annan 
skola i samband med klassrumsundersökningen. 
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I alla bedömningssamtal diskuteras elevernas textval, presentationer av de 
valda texterna och förhållandet mellan textbaserat och ”eget” innehåll. (Ingen av 
de besökta klasserna har fått uppgiften att presentera bilder.) Beroende på elev-
grupp och program lyfts olika problem fram i förhållande till elevernas texthan-
tering.7 Flera av komvuxeleverna använder texterna mycket fritt. De refererar 
egentligen inte texterna utan använder dem snarare som utgångspunkt för eller 
som illustration till ett självständigt resonemang. Bedömarna menar att komvux-
elevernas texthantering är rimlig. Eleverna på NV och SP bygger i större 
utsträckning på texthäftet i sina anföranden men de för i de flesta fall också 
självständiga resonemang. Vid bedömningssamtalen efter deras provtillfällen 
diskuteras ofta elevernas förmåga att genom referatmarkeringar tydligt skilja 
mellan eget tankegods och andras, så att åhörarna ska veta vad som är vad.  

I klasserna på HR och FP finns elever som bygger sina anföranden nästan 
enbart på texterna. Detta återspeglas i bedömningssamtalen av lärarnas diskus-
sion om balans mellan referat kontra eget resonemang (se vidare avsnitt 4.2 
Struktur). Elever som har balans mellan dessa delar kan få högre betyg eller 
Godkänt med ett plus (5) medan en elev som alltför mycket bygger på textrefe-
rat får ett slätt Godkänt (4). En av bedömarna kritiserar en elev som ger ett 
mycket tunt referat av en av texthäftets texter. Eleven ska inte förvänta sig att 
åhörarna känner till texterna, säger läraren. Den andra bedömaren konstaterar att 
här finns en inbyggd svårighet i provet: eleverna ska referera texter för kamrater 
och lärare som faktiskt har läst dem. Hur motiverat är det då att göra referat?8 

Lärarna på HR kommenterar ofta elevernas ”källhänvisningar”. En av dem 
kritiserar bedömningsunderlagets relativt tillåtande hållning till ofullständiga 
källhänvisningar i muntliga anföranden. Hon menar att eleverna i sina anföran-
den alltid bör ange författare och titel på det aktuella verket. En mer implicit 
källhänvisning är otillräcklig, även om en utförlig källangivelse finns i elevens 
pm. Efter provtillfället i FP har en av bedömarna noterat att vissa elever har 
smugit in egna synpunkter i referaten och därmed ”gjort texterna till sina”. 
Bedömaren framhåller detta som en förtjänst men håller också med de andra 
bedömarna om att blandningen av egna och andras synpunkter blev otydlig för 
åhörarna. Bedömarna kommer fram till att referatmarkeringar saknas i FP-
elevernas anföranden. ”Det har jag inte lärt dem, men det kanske jag borde ha 
gjort”, säger elevernas lärare.  

                                           
7 De bedömande lärarna påverkar naturligtvis också vilka bedömningsfrågor som diskuteras. 
8 Eleven kan också välja att använda andra källor för en av presentationerna och då blir ju 

förhållandena delvis annorlunda. 
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4.2 Struktur 

De strukturfrågor som ofta omnämns i samtalen är inledning och avslutning i 
anförandet, anpassning till den givna tiden, balans mellan olika delar, över-
gångar mellan delarna och disposition/komposition av anförandet. De flesta 
bedömare kommenterar inledningen på ett anförande. De verkar anse att den 
enklast möjliga inledningen, ”Jag ska tala/berätta om …” motsvarar G-nivå 
medan en mer genomtänkt formulering krävs för Väl godkänt. Det händer dock 
att elever som gör mycket enkla inledningar får Väl godkänt i betyg, om deras 
tal i övrigt har goda kvaliteter. Avslutningarna kommenteras inte lika ofta men 
ändå i flera fall. Negativ kritik får en avslutning som är ”för abrupt” eller ”inte 
tillräckligt utarbetad”. Positivt bedöms en avslutning som anses vara medveten, 
sammanfattar helheten, återknyter till inledningen eller ”knyter ihop säcken” 
med en uppmaning. En FP-elev som avslutar med en uppmaning till kamraterna 
att ”skaffa sig en tjej” för att undvika dåligheter i livet får uppskattning för sin 
”härliga” avslutning. Vid bedömningen av en NV-elevs anförande hävdar en 
bedömare att anförandets slut var för abrupt, varför VG-nivån i fråga om struk-
tur kan ifrågasättas. En annan bedömare menar att eleven nog hade förberett en 
rimlig avslutning men ändå inte lyckades fullt ut. Felet, säger den tredje bedö-
maren, var inte hur avslutningen var formulerad utan att eleven inte tillräckligt 
tydligt markerade den så att åhörarna förstod vad som hände. Bedömarens iakt-
tagelse implicerar att en lyckad avslutning inte bara kräver en lyckad formule-
ring utan också tempo och prosodi som lyfter fram den. 

Anpassning till tiden är ännu en strukturfråga som omnämns i olika omfatt-
ning i de olika bedömningssamtalen. Lärarna på NV och SP tar alltid tid på 
elevernas anföranden. Avvikelser från 5 minuter kommenteras regelmässigt, 
även om eleverna bara avviker en minut uppåt eller nedåt. På HR kommenteras 
tidsanpassning framför allt när anförandena blir för korta. Eleverna på FP och 
komvux gör i flera fall tidsöverdrag på femtio till hundra procent. Detta 
kommenteras av bedömarna men behandlas oftast inte som allvarliga avvikelser. 
Den komvuxelev som får ett enhälligt Mycket väl godkänt av bedömarna talar i 
över 8 minuter men får inte kritik för det. En FP-elev talar i drygt 10 minuter. En 
av bedömarna tycker att tidsöverdraget ger ett minus på betyget Väl godkänt (6). 
En annan menar att betyget inte kan bli högre än Godkänt med ett plus (5), efter-
som strukturen hade sådana brister. Den tredje bedömaren vill inte ge eleven 
högre betyg än Godkänt med ett minus (3) av flera skäl varav tidsöverträdelsen 
är ett. En komvuxelev som talar i cirka 11 minuter får tydlig kritik för bristande 
struktur, men bedömarna är osäkra på hur detta ska påverka betyget. Denna 
elevs anförande är ett av de mer svårbedömda. Eleven har gott talflöde, expres-
sivt språk, starkt engagemang och en intressant poäng. Han talar dock mycket 
ostrukturerat med många upprepningar och utan en tydlig disposition. Dessutom 
behandlar eleven explicit bara en av de två texter som anges i elevens pm. 
Bedömarna har tvekat mellan Icke godkänt och Väl godkänt och uttrycker själva 
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förvåning över de höga betyg de föreslagit. De menar att de eventuellt har blän-
dats av elevens allmänt goda språkliga och intellektuella förmågor.  

Balans diskuteras i två typfall, dels balansen mellan textreferat och elevens 
egna tankar (se avsnitt 4.1 Innehåll och textanvändning), dels balansen mellan 
presentationerna av de två texterna. Övergångar mellan anförandets olika delar 
omnämns egentligen bara för de bästa anförandena. En ”tydlig” disposition kan 
göra att anförandet ”går lätt att följa” medan en ”elegant komposition” impone-
rar på bedömarna. Ett par exempel är anföranden med cirkelkomposition eller 
kompositioner som går från ett personligt till ett vidare perspektiv. 

4.3 Framförande 

Framförandet är något som kommenteras av bedömarna för nästan varje an-
förande. De skickligaste eleverna får beröm för säker manushantering alternativt 
frihet från manus, god publikkontakt, närvaro, lugn, engagemang, bra tempo och 
medveten pausering. En elev som får Mycket väl godkänt med ett minus (9) i 
snittbetyg ”berör publiken”, enligt bedömarna. Andra elever kan få beröm på 
flera punkter men borde artikulera bättre, menar bedömarna. För elever med 
lägre betyg kan bedömarna kommentera bristande uttrycksfullhet, bundenhet till 
manus, en ”uppläst känsla” och osäkert kroppsspråk. En FP-elev har gjort 
manuskort med bara ett ord på varje kort. Ändå låter hennes väl inövade an-
förande uppläst, vilket hon får kritik för. En annan FP-elev verkar tala med sig 
själv snarare än med publiken, säger en av bedömarna. En komvuxelev med 
svenska som andraspråk uppvisar en del språkliga brister, men dessa kompense-
ras av att hon visar säkerhet och verkligen möter publiken, enligt bedömarna.  

Vilken roll spelar synlig nervositet för bedömningen? En elev på HR får Väl 
godkänt (7) av alla tre bedömarna trots att han ser mycket spänd ut. Sådan synlig 
nervositet ska inte sänka betyget, menar bedömarna, så länge talaren lyckas 
kommunicera med publiken. Också lärarna på NV och SP menar att nervositeten 
i sig inte ska dra ned betyget. Däremot påverkas betyget om nervositeten leder 
till att eleven blir alltför manusbunden eller talar alltför snabbt och därmed får 
dålig publikkontakt. Elever med svår nervositet får hjälp av sina lärare att klara 
av situationen genom särskilda arrangemang. En HR-elev som har planerat sitt 
anförande till en av de besökta lektionerna känner att hon inte kan framträda. 
Läraren låter henne skjuta upp sitt anförande och dessutom begränsa publiken 
till elevens tre bästa vänner plus de tre bedömarna. Nästa lektion genomför 
eleven sitt anförande – under stor vånda men också med en imponerande beslut-
samhet. Betyget blir Godkänt (4). En komvuxelev som tidigare haft panikångest 
vid framföranden får lov av sin lärare att tala inför en mindre grupp. Vid 
besökslektionen ändrar hon sig plötsligt och vill både framträda och spelas in. 
Anförandet förefaller rörigt och blir ganska svårt att följa för publiken, och en av 
bedömarna föreslår Icke godkänt (1) i betyg. Elevens lärare menar att eleven 
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troligen fått en black out och därför inte kunnat hålla tråden. Hon bör få en ny 
chans, säger läraren. 

4.4 Språk 

Språkliga kvaliteter diskuteras inte specifikt för varje anförande, men ibland 
kommenteras någon språklig aspekt positivt, såsom uttrycksfulla eller träffande 
formuleringar, bildspråk, ungdomliga uttryck, lyckade skämt eller retoriska 
frågor. En NV-elev får beröm för sin metaforiska beskrivning av GPS som en 
modern vägvisare. Uppskattande omdömen om ljudhärmande uttryck får en SP-
elev, och en annan SP-elev rosas för att ha lockat publiken att skratta. I ett an-
förande på komvux finns ”språkliga piruetter som kryddar”, enligt en av bedö-
marna. Ännu ett positivt, språkligt omdöme fälls om en elev som har ett tydligt 
”jag” i sitt tal. Ganska vanliga är också mer svepande beskrivningar av språket, 
t.ex. ”bra” eller ”gott” språk.  

En del kritik av elevernas språk förekommer. En NV-elev får Väl godkänt 
med ett plus (8) men når inte upp till det högsta betyget för att han saknar 
”språklig elegans”. En annan elevs språk är inte tydligt nog för ett högre betyg, 
och en FP-elev får Godkänt med ett plus (5) även om hon ”har svårt att få fram 
vissa saker”. Ungdomliga uttryck såsom ”emosar” eller ”fucked up” borde 
förklaras, tycker bedömarna, och de efterlyser också en närmare förklaring när 
två personer beskrivs med uttrycket ”likheter mellan insidorna”. En elev använ-
der ordet ”chans” felaktigt och en elev som studerar svenska som andraspråk 
använder verbet ”reklamera” i betydelsen ”göra reklam”, vilket en bedömare 
tycker förvillar. Slutligen får en FP-elev kritik för att hans språk är ”plankat”, 
dvs. hämtat direkt från texthäftet. De språkliga iakttagelser som bedömarna gör 
leder sällan till oenighet. 

4.5 Strategier och dilemman 

Det muntliga talets flyktighet är något som ofta påtalas i diskussioner om 
bedömning av det muntliga. Bedömaren måste på kort tid bilda sig en uppfatt-
ning både om anförandet som helhet och om en rad delaspekter, såsom innehåll, 
textanvändning, publikkontakt etc. Vikten av och svårigheten att behålla 
uppmärksamheten under varje anförande är något som flera lärare diskuterar. 
Det gäller att inte ”börja drömma” så att man missar några sekunder, för då är 
risken stor att man tappar tråden och missar något viktigt! Hur gör lärarna för att 
ta till sig elevernas anföranden så väl som möjligt? En av dem framhåller att hon 
ser till att alltid få elevernas pm ett dygn före själva framförandet. Då hinner hon 
själv läsa på och bilda sig en uppfattning om vad eleven tänker tala om. Det ger 
en förförståelse inför framförandet som gör att hon som bedömare inte behöver 
arbeta lika hårt för att uppfatta innehållet i ett anförande. 
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Lärarna på SP- och NV-programmen talar om vikten av att föra noggranna 
anteckningar. De tycker att det nationella provets noteringsunderlag ger för litet 
utrymme för varje anförande. Därför har de med utgångspunkt i noterings-
underlagen gjort egna underlag för bedömningen. Varje anförande får ett separat 
protokoll på en A4 med gott om plats för anteckningar, dels av olika aspekter på 
anförandet, dels av ett sammanfattande betyg. Detta protokoll utgör ett viktigt 
underlag både för sambedömningen och för den respons som ges i efterhand till 
eleven. En par bedömare som undervisar på HR menar att noteringsunderlaget är 
för detaljerat. De föredrar att se till helheten och jämföra med de olika punkterna 
på matrisen. En av de utomstående bedömarna säger att hon gärna lyssnar utan 
att anteckna om inte flera anföranden följer på varandra. En annan antecknar 
ord, fraser och tankar om främst innehållet för att komma ihåg det.  

Sambedömning av muntliga prov är en arbetsmetod som har förekommit tidi-
gare, enligt lärarna på två av de besökta skolorna. Studiens komvuxlärare brukar 
alltid bedöma ensam, men hon säger under bedömningssamtalet att man alltid 
borde vara flera som bedömer det muntliga och helst borde man också filma 
eleverna, för att kunna se anförandet ännu en gång i efterhand. Lärarna på NV 
och SP sambedömer de muntliga proven sedan ett par år tillbaka. Efter att ha 
lyssnat på anförandena brukar de gå åt var sitt håll och låta intrycken mogna. 
Något senare brukar de träffas, jämföra sina intryck och därefter enas om ett 
betyg. Det beslut som då fattas har vuxit fram, menar en av dem, och tillägger 
att hon ser anförandet som en film framför sig. Att som i denna undersökning 
snabbt sätta ett betyg är inte ett lika rättvisande sätt att bedöma, menar dessa 
lärare. Även lärarna på HR brukar, när det är möjligt, sambedöma muntliga 
nationella prov. ”Vi brukar vara så överens”, säger en av lärarna på skolan efter 
det första bedömningssamtalet. Efter det andra samtalet verkar hon dock ha änd-
rat uppfattning och noterar att kollegorna inte alltid är överens. 

Vid de flesta bedömningssamtal visade det sig att bedömarna inte bara jämför 
elevernas prestationer med bedömningskriterierna i det nationella delprovets 
matris. Ganska ofta jämförs också elever med varandra. En elevs framförande, 
struktur eller innehåll jämförs med en annans. Ett exempel är två kvinnliga SP-
elever som talade efter varandra. Två av bedömarna ansåg att den ena eleven 
(elev 1) var bättre än den andra (elev 2) beträffande struktur och källhantering. 
Dessutom hade elev 1 motiverat sitt textval tydligare än elev 2. Den tredje 
bedömaren invände att det var oklart vart elev 1 ville komma med sitt tal, 
hennes budskap var otydligt. De två bedömarna som var överens enades om 
betyget Väl godkänt med ett minus (6) för elev 1 och motiverade sitt betyg med 
att elev 2 hade fått Godkänt med ett plus (5) och att det måste skilja ett steg 
mellan dessa elever. Nivåskillnader mellan eleverna kan underlätta bedöm-
ningen, menade bedömarna för NV- och SP-klasserna.  

Bedömarna på HR pekade på faran att som lärare undervisa på bara ett gym-
nasieprogram. Om elevernas kunskapsnivå är relativt homogen kan det vara 
svårt för läraren att avgöra hur duktig klassens bästa elev egentligen är. Hur 
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långt räcker en prestation som i förhållande till övriga elever är riktigt god? 
Reflektionen gjordes efter en diskussion av ett anförande på HR som fått Väl 
godkänt (7) av två bedömare men Mycket väl godkänt (10) av en annan. De 
bedömare som argumenterade för Väl godkänt tyckte att anförandet var mycket 
tydligt och intressant men inte tillräckligt ”moget” för det högsta betyget. MVG-
förespråkaren invände att man inte kunde kräva större mognad av 18-åriga 
ungdomar. Senare påpekade en av bedömarna att det kan vara svårt att inse att 
mognare elever kanske finns – men på andra gymnasieprogram. 

En annan svårighet kan vara när en normalt mycket duktig elev presterar 
sämre än väntat. Det hände i HR-klassen där en manlig elev som alltid brukade 
nå VG-nivå inte fick mer än Godkänt med ett plus (5) på sitt tal av någon bedö-
mare. Detta resultat blev en besvikelse för elevens lärare. Bedömningssamtalet 
handlade om hur svårt det kan vara att sätta ett rättvist betyg på en enskild pre-
station, om man har en allmän uppfattning av vad eleven brukar prestera. Detta 
problem dryftades också i bedömningssamtalet på FP. En av bedömarna där 
menade att det särskilt i bedömning av det muntliga kan vara svårt att bortse från 
den uppfattning man i förväg har om elevens betygsnivå.  

4.6 Slutsatser av analysen av bedömarsamtal 

Analysen i kapitel 4 visar att bedömarna väger in en rad olika aspekter i bedöm-
ningen av elevernas anföranden. I stort sett följer kommentarerna provets 
bedömningsanvisningar, dvs. bedömarna kommenterar sådana aspekter som 
behandlas där. I de analyserade samtalen förekommer dock bara undantagsvis 
diskussioner av elevens val av ”infallsvinkel”, som omnämns i bedömnings-
matrisens första kriterium. Möjligen syftar bedömarna ibland på denna utan att 
använda ordet infallsvinkel, t.ex. när de talar om elevens ämne eller om inne-
hållet som helhet. 

Om vad är bedömarna överens? Vilka frågor leder ibland till oenighet? Vad 
gäller innehåll och textanvändning är bedömarna oftast men inte alltid överens 
om hur innehållet ska karaktäriseras. För några av de betyg som väcker diskus-
sion blir innehållets kvalitet en knäckfråga. Beträffande vilka krav som ska stäl-
las på elevernas textanvändning finns en större oenighet, som delvis verkar 
hänga ihop med den allmänna kunskapsnivån i den elevgrupp som bedöms. Min 
analys tyder t.ex. på att det på studieförberedande program ställs högre krav på 
elevers förmåga att skilja på egna och andras tankar genom referatmarkeringar 
än på yrkesförberedande program. Vidare verkar bedömarna inte vara helt eniga 
om hur grundliga elevernas textpresentationer ska vara, och i ett av samtalen 
framkommer det kritik mot de krav som ställs på källhänvisningar i de muntliga 
provens bedömningsunderlag.  

Värderingen av anförandenas struktur förefaller samstämmig vad avser inled-
ningar och avslutningar, balans mellan olika innehållsdelar, övergångar mellan 
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delarna och anförandenas disposition/komposition. En betydligt svårare bedöm-
ningsfråga är anpassning till tiden. Min slutsats är att bedömarna ställer olika 
krav på och visar osäkerhet inför hur tidsöverträdelser ska påverka betyget. 

Bedömarna är oftast men inte alltid överens om hur elevernas framföranden 
ska skattas. Den oenighet som framkommer visar i vissa fall på relativt subjek-
tiva skillnader i uppfattningen om ett framförande. Samma framförande kan av 
en bedömare beskrivas som ”lugnt och eftertänksamt” och av andra som ”segt” 
eller ”mumlande”. Ett framförande beskrivs av en bedömare som ”lugnt och 
behagligt” medan en annan tycker att samma elev ”saknar kraft” i sitt fram-
förande. Om anförandenas språk verkar bedömarna sällan vara oeniga. 

I bedömningssamtalen förmedlar lärarna också vissa strategier för att under-
lätta bedömningsarbetet. Det flyktiga talet kan fångas genom att läraren förberett 
sig på innehållet via elevens pm och genom sådana anteckningar som passar 
läraren själv. Provets bedömningsmatris och noteringsunderlag utgör hjälpmedel 
som kan användas på olika sätt. Sambedömning uppskattas av alla de bedömare 
som ingår i undersökningen. Ett par av bedömarna menar att bedömningen 
vinner på att utföras en tid efter själva provtillfället. Förutom jämförelsen av 
elevens prestation med bedömningsmatrisen visar det sig att bedömarna också 
jämför eleverna med varandra. Ett dilemma med anknytning till denna jäm-
förelse är att den allmänna kunskapsnivån bland de elever som läraren 
undervisar kan påverka lärarens bedömning. Ett annat dilemma är att en 
undervisande lärare kan ha en förutfattad mening om en elevs betygsnivå, och 
denna uppfattning kan påverka bedömningen av det muntliga anförandet. Dessa 
dilemman gäller förstås även vid bedömning av skrivna elevtexter. 

Analysen visar sammanfattningsvis att det nationella provets bedömnings-
underlag i stort sett fyller sin funktion, men den ställer också provkonstruktö-
rerna inför utmaningen att förtydliga bedömningsunderlaget beträffande vilka 
krav som ska ställas på elevernas texthantering och anpassning till tidsramarna 
för de muntliga anförandena. Den dvd med analyserade elevanföranden som 
utgivits till det nya provet borde fungera som en god hjälp, bland annat för lärare 
som behöver se hur elever på andra program bedöms. Vidare visar analysen på 
de vinster som kan åstadkommas genom sambedömning. En sådan hjälper lära-
ren i de svåra avväganden som måste göras när bedömningen av olika aspekter 
ska ställas mot varandra. Vidare motverkar den sådan subjektivitet som inte helt 
kan undvikas när en bedömare ensam ska avgöra ett betyg.  
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5 Enkätundersökningar efter två prov 

Den enkätundersökning som presenteras här utgör en del av den resultatinsam-
ling som provgruppen genomför efter varje kursprov. Enkäten besvaras av lärare 
som genomfört kursprovet den aktuella terminen och omfattar framför allt frågor 
om provets olika delar (texthäfte, skrivuppgifter och muntliga uppgifter) och om 
det underlag för bedömning som provet innehåller. I denna undersökning har 
data från två sådana enkätundersökningar använts, sammanställningen efter 
provet Dröm och verklighet från höstterminen 2007, som skrivits av forsknings-
assistent Kristina Eriksson (2008), och resultatet från provet Saga och sanning, 
vårterminen 2008, som tagits fram delvis av mig själv och delvis av projekt-
administratör Lovisa Karlberg. Endast de enkätfrågor som rör provets muntliga 
del har beaktats. På höstterminens enkät finns svar från 464 lärare medan 
enkäten från vårterminen omfattar 938 lärares svar. Här redovisar jag framför 
allt resultatet från den större enkäten för vt-provet Saga och sanning. Därefter 
jämför jag kort med resultatet från den mindre omfattande ht-enkäten.  

Hur ser lärarna på provets nya utformning med en muntlig och en skriftlig 
del? En klar majoritet av lärarna (78 %) är positiva till förändringen. De fram-
håller att det nya provet är mer lättarbetat men ändå ger en tillräckligt allsidig 
bedömning. Vidare uppskattar lärarna att det muntliga delprovet nu har stramats 
upp genom det skriftliga momentet och fått högre status genom att det väger 
tyngre i det sammanlagda provbetyget. En mindre grupp av lärarna (12 %) är 
kritisk till nyordningen. De skäl som framför allt anges av denna grupp är att det 
nya muntliga provet blivit alltför styrt, vilket leder till likartade presentationer 
som lämnar för litet utrymme åt elevernas kreatitivtet.  

En majoritet av lärarna (72 %) menar också att det muntliga provet gick bra 
att genomföra. Det berodde på faktorer som elevernas vana vid att framträda, 
deras engagemang, provets utformning med tydliga instruktioner och ett pm som 
stöd för talet. En mindre grupp (19 %) beskriver problem med provets genom-
förande, såsom att uppgiften var för styrd och svår för eleverna eller att anföran-
dena blev för lika varandra. Bristande elevengagemang rapporteras också från 
en del lärare.  

Vårterminen 2008 finns för första gången det utvidgade bedömningsunderla-
get i lärarinformationshäftet, en dvd med videoinspelade elevanföranden och 
analyser av dessa. Intressant nog är lärarna ändå måttligt nöjda med det stöd de 
fått för bedömning. Bara 48 procent anser sig ha stor nytta av bedömnings-
underlaget medan 46 procent uppger att de haft viss nytta av underlaget. 

Många lärare har besvarat enkätens öppna fråga om de krav som ställs för 
respektive betyg i det muntliga provet. För denna fråga har jag studerat de 231 
enkäter som inkom först. Flertalet lärare i detta urval beskriver kraven som t.ex. 
”rimliga”, ”bra”, ”tydliga” eller ”helt OK”. En liten grupp menar att kraven är 
för höga medan en annan liten grupp tycker att kraven är för låga. Tre lärare 
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efterlyser mer hjälp med gränsen mellan betygen Väl godkänt och Mycket väl 
godkänt. Några lärare vill ha tydligare information om vad tiden ska betyda i 
betygssättningen. Nu ger vi motstridiga besked, skriver en lärare. Två lärare har 
reagerat på ett av G-exemplen i bedömningsunderlaget, som pågår i endast en 
minut och 40 sekunder. En annan reagerar på att MVG-exemplet som kan visas 
för elever endast pågår i fyra minuter, vilket ger eleverna fel signaler, enligt 
läraren. Någon lärare vill ha anvisningar om ifall åhörargruppens storlek har 
betydelse för betygssättningen, en annan vill veta hur hård man ska vara ifråga 
om anpassning till ämnet och någon vill ha fler exempel på anföranden med 
bildanalys. En del mer specifik kritik framförs också. En lärare har uppfattat att 
en av eleverna i bedömningsunderlaget får sitt betyg sänkt ett helt steg på grund 
av nervositet, och hon ifrågasätter detta. Någon kritiserar vissa beskrivande 
adjektiv i kriterierna som ses som ”krystade/tänjbara”. En lärare tycker att 
underlagets analyser för mycket framhäver innehållet framför själva framföran-
det och en annan att kriterierna är för många, vilket försvårar bedömningen. 

De ovan redovisade svaren berör olika delar av bedömningsunderlaget, men 
enkäten visar inte tydligt ifall de lärare som uttalar sig om bedömningsunderla-
gets nytta syftar på bedömningsmatrisen för A-uppgiften, noteringsunderlaget 
för muntliga framföranden, dvd:n med analyser eller underlaget som en helhet. 
Enkäten är alltså inte tillräckligt specifik beträffande bedömningsunderlaget. 
Kommande enkäter borde tydligare efterfråga synpunkter på bedömningsunder-
lagets olika delar. 

Att skriva pm till anförandena verkar ha fungerat relativt väl. En majoritet 
(68 %) menar att uppgiften fungerat bra medan en mindre grupp (23 %) 
rapporterar problem. Av kommentarerna till denna fråga framgår det att många 
haft nytta av de mönsterexempel på pm som fanns i gröna häftet. En stor grupp 
menar att pm:en hjälpte eleverna att förbereda sig väl inför anförandet. Ett par 
lärare nämner att pm:en utgjorde en välkommen minneshjälp för dem själva i 
efterarbetet. Flera lärare skriver också att pm:en inte blev så bra. De represen-
terade för många elever en ny genre, som var svår att greppa, verkar det som. 
Hur skiljer sig ett pm från ett talmanus? En lärare tycker att eleverna skulle 
lämna in manus i stället. 

Enkätresultatet från vårterminen 2008 skiljer sig inte mycket från enkäten 
efter det föregående ht-provet. Något fler lärare är nöjda med förändringen av 
provet vid vårterminens prov och det är också något fler som svarat att provet 
gick bra att genomföra. Denna utveckling kan tolkas som att provet under vår-
terminen håller på att bli allt mer accepterat och att lärarna vant sig vid utform-
ningen. Lärarsvaren om bedömningsunderlagets nytta är dock något mindre 
positiva vid vårterminens enkät. Sannolikt kom bedömningsunderlaget vid 
vårterminens prov att mer sättas på sin spets, eftersom det var vid detta prov 
som dvd:n med analyser för första gången användes. Enkätresultatet visar att 
denna del av provet behöver preciseras och konkretiseras ytterligare. 
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Sammanfattningsvis visar de båda enkäterna att provets nya utformning har 
tagits väl emot av lärarna. Vidare visar svaren att mycket har hänt i svensk 
gymnasieskola sedan det nationella provet infördes år 1996, när den muntliga så 
kallade breddningsdelen bara genomfördes av hälften av de deltagande klasserna 
(jfr Palmér 1999). Nu verkar den muntliga provdelen ha högre status och det 
märks också på enkäterna att många lärare och elever arbetar mycket med det 
muntliga i klassrummet. För att det nationella provets muntliga delprov ska 
fungera fullt ut behöver dock ett par frågor studeras närmare: 

 Vilken information behöver lärare och elever för att anförandena inom 
provet inte ska bli så likriktade att det negativt påverkar den kommunika-
tionssituation som de är en del av?  

 Hur kan bedömningsunderlaget förbättras?  
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6 Telefonintervjuer 

För att få fördjupad information om några av de teman som framkommit i 
enkäten har jag gjort ett antal telefonintervjuer av utvalda lärare från enkät-
undersökningen. Både lärare som visat en positiv inställning till provet och 
sådana som påtalat problem har kontaktats. Ett syfte med telefonintervjuerna var 
att få goda exempel från lärare på olika program i fråga om hur provet kunde 
organiseras, ett annat var att få en fördjupad bild av de problem som beskrivits i 
enkäten, framför allt om den likriktning av elevernas anföranden som en grupp 
lärare hade påtalat i enkäten.  

Inför intervjuerna kontaktade jag via e-brev 14 lärare. I breven presenterade 
jag mig själv och min undersökning. Lärarna ombads meddela om och när jag 
kunde få ringa upp för en kortare intervju. Av de tillfrågade lärarna tackade fyra 
nej till intervjun medan tre lät bli att svara trots påminnelser. Sammanlagt sju 
lärare, samtliga kvinnor, har intervjuats. Några av lärarna arbetar på flera 
program. De program som representeras i telefonintervjuerna är Barn- och 
fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Elektrikerprogrammet (EC), 
Estetiska programmet (ES), Fordonsprogrammet (FP), Hantverksprogrammet 
(HV), Hotell- och restaurangprogrammet, (HR), Naturvetenskapsprogrammet 
(NV), Omvårdnadsprogrammet (OP), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och 
Teknikprogrammet (TE). Lärare som undervisar i både svenska och svenska 
som andraspråk finns representerade i intervjuerna.  

Intervjuerna kan betraktas som halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer 
(Kvale 1997). Jag följde inte någon färdig intervjumall utan anpassade varje 
telefonintervju efter de frågor som den aktuella lärarens enkät hade väckt. Dess-
utom hade de intervjuade lärarna själva möjlighet att ta upp frågor som de ville 
diskutera. Under intervjuerna förde jag anteckningar, vilka omedelbart efteråt 
sammanställdes i referat. Eftersom intervjuerna inte spelades in och transkribe-
rades har jag inte kunnat göra någon djupare analys, men det har inte heller varit 
mitt syfte. Den sammanställning av svar från telefonintervjuerna som följer här 
bör ses som ett komplement till både enkätstudien och klassrumsstudien, ett 
komplement som ytterligare kan belysa de frågor som behandlas i de mer syste-
matiska studierna. Redovisningen inleds med ett avsnitt med goda exempel. 
Därefter diskuteras åsikten att det nya muntliga delprovet kunde ha blivit för 
likriktat och efter det bedömningsunderlaget som helhet. 

6.1 Goda exempel 

De goda exempel från telefonintervjuerna som jag vill lyfta fram rör organise-
ring av det muntliga provet under en samlad provdag och kamratrespons på 
elevernas anföranden. En lärare som undervisar på ES och SP nämner i sin enkät 
att hon överväger att genomföra det muntliga provet på ett ”samlat” sätt – mer 
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likt det skriftliga, för att samtliga elever ska ta provet på allvar. I telefoninter-
vjun ett halvår senare berättar hon att idén ska bli verklighet på hennes skola. 
Det muntliga provet ska förläggas till två halvdagar under veckan före provets 
skrivdag, då delprov B görs. Dessa dagar ska alla muntliga prov genomföras och 
möjligheter finns till sambedömning. Skäl för att organisera provet på detta sätt 
är att man vill ge eleverna mer lika villkor för de muntliga proven och även 
markera att det muntliga provet har lika hög status som det skriftliga. Läraren 
berättar att man ännu inte kommit fram till närmare detaljer kring provets 
genomförande men man är beredd på speciella arrangemang för talängsliga 
elever, t.ex. tal i smågrupper. Jag ber läraren återkomma med en rapport om 
utfallet av den samlade provdagen för det muntliga nationella delprovet. I denna 
rapport via e-post skriver läraren att både hon och kollegerna på skolan är nöjda 
med den samlade provdagen:  

Eleverna tog det på allvar, och det blev en koncentration kring uppgiften på ett helt 
annat sätt än när det sprids ut över en längre tid, under lektionerna. Jag har fått spontana 
kommentarer om större nervositet, men inte som något direkt negativt.  

Läraren delade in sin klass i två grupper, en större för de elever som kände sig 
säkra och en mindre grupp för mindre säkra elever. Någon sambedömning blev 
det dock inte tillfälle till på den här skolan, eftersom alla klasser hade muntliga 
prov samtidigt och varje lärare därmed hade fullt upp med sin egen klass. 

Några av de intervjuade lärarna beskriver hur de arbetar med kamratrespons 
på elevernas anföranden under provet. Läraren på ES och SP menar att det är 
viktigt att lyssnarna är aktiva vid ett muntligt prov. Vid långa provtillfällen kan 
ett sådant aktivt lyssnande vara svårt att uppnå. Sätt att stimulera lyssnandet kan 
vara att ge eleverna i uppgift att anteckna under ett anförande och t.ex. formu-
lera en fråga till talaren eller att sammanfatta talet i tre punkter. Detta papper ska 
sedan lämnas in. Ibland har hon också givit tid för diskussion av varje anförande 
och låtit eleverna ställa frågorna till talaren som besvarat dem. Denna modell är 
den bästa, säger hon, men den tar alltför lång tid. Ändå strävar hon efter att alltid 
försöka använda proven till något mer än bara bedömning. I rapporten via e-post 
om den samlade provdagen skriver hon:  

I mina grupper uppmuntrades en diskussion kring innehållet i talen, eftersom jag tror att 
det gynnar talarna att fokus ligger på ämnet och inte på deras uppträdande. Dessutom 
breddas/fördjupas deras kunskaper inför den skriftliga delen. 

Också en lärare på HR brukar låta eleverna ge varandra respons efter talen. Hon 
brukar börja med att fråga den elev som har talat hur det kändes och då brukar 
de ofta ge uttryck för nervositet och osäkerhet. I en sådan situation är det 
passande att utgå från frågan ”Vad var bra?” – för att stimulera positiv kritik.  

En lärare som arbetar med NV berättar att hon brukar dela in klassen i mindre 
grupper för att eleverna ska få intresserade lyssnare och kunna ge varandra 
respons på talen. Kamratrespons är något hon praktiserar genomgående i under-
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visningen. Vid det nationella provet brukar eleverna få kopior med kriterierna 
för att använda vid responsen.9 Halva åhörargruppen får i uppgift att ställa en 
fråga till talaren och den andra halvan får i uppgift att med utgångspunkt från 
kriterierna ge beröm till talaren. Kriterierna hjälper eleverna att ge specifik 
respons, att undvika de svepande, intetsägande kommentarerna. För talarna 
fungerar kamratresponsen bekräftande och avspännande. En självkritisk elev får 
veta att han eller hon klarat något riktigt bra och alla talare får uppleva att publi-
ken har lyssnat.  

6.2 Alltför likartade anföranden 

Den negativa kritik som var vanligast i enkäterna hade budskapet att elevernas 
anföranden med den nya provmodellen blev alltför likriktade. En lärare som 
undervisar på BP, EC och TE i både svenska och svenska som andraspråk 
berättar att BP-eleverna tidigare alltid brukade ha svårt med det nationella 
provets skriftliga A-uppgift, dels för att uppgiften var bunden, dels för att den 
krävde källhantering. Eleverna på detta program har problem att känna sig 
trygga i förhållande till andras texter, menar hon. Däremot brukar de blomma 
upp i den muntliga uppgiften, där de kan få nytta av kunskaper de har förvärvat 
utanför klassrummet. Också många elever som läser svenska som andraspråk 
brukar ha svårt att förhålla sig självständigt till källor, säger hon, och tillägger 
att det kanske kan bero på erfarenheter från skolor med annan kunskapssyn än 
den svenska. 

Det nya muntliga provet gav, precis som den gamla skriftliga A-uppgiften, 
många osjälvständiga referat med alltför likartat innehåll. BP-eleverna klarade 
betyget Godkänt men glänste inte som tidigare elever ibland hade gjort. Även 
EC-eleverna som läste svenska som andraspråk gjorde alltför långa referat i sina 
anföranden. De var däremot själva nöjda med det nya provet för att instruktio-
nen var så tydlig. TE-eleverna höll de mest självständiga och bästa talen och de 
går också en mer studieförberedande inriktning, säger läraren. Hon menar att 
textanknytningen är en färdighet som framför allt BP-eleverna har svårt med. 
Skälet är inte provets instruktioner utan snarare elevernas bristande förmåga. 
Många kommer till gymnasiet utan att ha läst en enda bok. Det sorgliga är dock 
att denna elevgrupp inte kommer till sin rätt på samma sätt i det nya muntliga 
provet som de tidigare gjorde. 

En lärare från BF, HV och OP beskriver liknande erfarenheter som framför 
allt kopplas till hennes svagaste elevgrupp, BF-eleverna. Tidigare har hon haft 
mycket positiva erfarenheter av det muntliga nationella provet. Eleverna brukar 
visserligen vara nervösa och oroliga, men sedan brukar de lyckas bra muntligt 

                                           
9 Med uttrycket ”kriterierna” är det oklart om läraren syftar på ”Noteringsunderlag för munt-

liga framföranden” eller bedömningsmatrisen ”Bedömning av delprov A: muntlig uppgift”. 
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och inte sällan höja sitt provbetyg tack vare detta. När hon såg de nya instruk-
tionerna var hon själv positivt inställd till dem, men vid genomförandet insåg 
hon att elevernas presentationer blev alltför likartade. De valde nästan alla den 
infallsvinkel som de upplevde som mest konkret och ”säker” – skapelsemyter. 
Denna infallsvinkel visade sig inte vara så lätt att resonera kring. Många elever 
kommenterade sina val mycket kort, vilket bidrog till det mindre lyckade resul-
tatet. Eleverna klarade betyget Godkänt, men läraren hade hoppats på fler toppar 
bland eleverna och dessa uteblev. Hon förklarar elevernas likartade val av 
infallsvinkel med deras osäkerhet. De vågar inte spänna bågen och resonera 
självständigt, säger hon.  

Också en lärare från HR talar om en liknande situation. Hennes elever valde i 
stort sett samma infallsvinkel och också samma texter. Dessutom redogjorde de 
alltför detaljerat för texternas innehåll – som ju alla i publiken kände till. Resul-
tatet blev en ogynnsam kommunikationssituation där elever som kommer i den 
senare delen av en rad tal får en ointresserad publik och själva kanske känner att 
presentationen blir mindre meningsfull. Även bedömningen kan bli lidande, 
menar läraren, så att de elever som talar sist under en lektion bedöms strängare 
för att läraren har hört samma sak förut. 

Med flera av lärarna diskuterar jag hur man skulle kunna förbättra den typ av 
likartade och osjälvständiga anföranden som har beskrivits ovan. Förslag som 
nämnts är att  

 i undervisningen skapa en kultur där eleverna vänjer sig vid att delge 
personliga erfarenheter och att använda ett personligt tilltal 

 avdramatisera det muntliga provet  
 använda relativt riklig tid för att tillsammans med eleverna diskutera de 

infallsvinklar som föreslås i provet och kanske ”brainstorma” kring text-
häftet för att hjälpa eleverna att få uppslag, kanske genom att hitta 
anknytningar till elevernas karaktärsämnen 

 uppmuntra eleverna att utgå från bilder i stället för från texter 
 uppmuntra eleverna att välja en egen text eller bild som komplement till 

källan från texthäftet 

Det är läraren på NV som menar att hennes elever inte fallit i fällan att göra 
likartade anföranden just för att de i tidigare undervisning vant sig vid att deras 
tankar och erfarenheter är viktiga. 

För en av de lärare som undervisar på FP blev det utökade bedömnings-
underlaget, dvs. dvd:n med analyser, en ögonöppnare för att hon tidigare ställt 
för höga krav på eleverna. Hon hade inte insett att en talare i det nationella 
provet kunde hålla sitt anförande sittande framför publiken och hon brukade 
vara hårdare vad gällde anpassning till tiden än vad bedömningsunderlaget 
visade. I fortsättningen kommer hon att avdramatisera det muntliga provet ytter-
ligare och tror att det kanske för med sig att fler elever genomför det. (Tidigare 
har många av hennes elever uteblivit från lektioner då det muntliga delprovet 
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skulle göras alternativt på annat sätt undvikit delprovet.) Läraren på BF, HV och 
OP presenterar idén att i fortsättningen satsa ännu mer på att diskutera de före-
slagna infallsvinklarna med eleverna och göra det tydligt för dem att de ska 
känna sig fria i förhållande till dessa.  

Förslaget att i större utsträckning utgå från bilder kommer i några av intervju-
erna från mig, men ytterst kommer det från en lärare som ingick i denna studies 
klassrumsundersökning. Han menade att bilder mer än texter lämnar utrymme 
för personliga tolkningar. Om den uppgiftsvariant väljs som innebär bildpresen-
tation borde risken för likriktning av anförandena minimeras. Läraren från BP, 
EC och TE är positiv till bilder som underlag för det muntliga delprovet även 
om hon inte givit eleverna en sådan uppgift i det prov som diskuteras. Bilder 
kanske bättre kan locka fram elevernas kreativitet och egna erfarenheter, menar 
hon. Det vore också fullt möjligt eftersom hon i undervisningen arbetar enligt ett 
vidgat textbegrepp. HR-läraren är också positiv till bildanvändning i det munt-
liga provet men framför allt till den uppgiftsvariant som leder till presentation av 
en text och en bild. Den varianten brukade hon använda för den gamla A-
uppgiften. 

Det är också jag som för läraren från ES och SP presenterar idén att eleverna 
tydligt kan uppmuntras att välja en egen text eller bild för sitt anförande och 
nöja sig med bara ett verk från texthäftet. Läraren tror på denna idé. En sådan 
rekommendation skulle vara en markering för eleverna att deras egna erfaren-
heter är det viktigaste i det muntliga provet. Följden skulle också bli ett ökat 
personligt engagemang i anförandena. Även svaga elever skulle gynnas av 
denna modell, menar hon, för de skulle genom det egna bild- eller textvalet 
tvingas förhålla sig mer aktivt till sitt ämne. Vidare skulle risken för fusk 
minska.  

6.3 Synpunkter på bedömningsunderlaget 

I ovanstående redovisning av telefonintervjuerna har det framkommit att lärare 
utnyttjar bedömningsunderlaget för kamratrespons och att dvd:n med exempel 
för en lärare fungerat som en påminnelse om att inte vara alltför sträng beträf-
fande den muntliga uppgiften. Vilken ytterligare information om bedömnings-
underlaget ger telefonintervjuerna?  

En lärare från FP berättar att hon använder provets bedömningsunderlag som 
verktyg i undervisningen, för arbete med både muntlig och skriftlig kommuni-
kation. Inför muntliga uppgifter brukar läraren utifrån underlaget göra kriterier 
som passar den givna uppgiften och presentera dessa för eleverna. I år utnyttjade 
hon också exempelanförandet på hemsidan. Eleverna hade en tendens att kriti-
sera anförandet mycket hårt, men läraren tycker ändå att en meningsfull diskus-
sion utvecklades. Även i uppföljningen av ett anförande använder hon under-
laget. Eleverna brukar få ge varandra respons och sedan får de elever som 
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behöver det också individuell respons av läraren. Efter det nationella provet i 
3:an brukar hon ha ett samtal med varje elev, då provresultatet rapporteras och 
en plan görs för elevens avslutande tid i svenskundervisningen. Också vid en 
sådan formativ bedömning brukar provets bedömningsunderlag vara användbart. 

Mer kritiska synpunkter ges av läraren på ES och SP. Hon tycker att noter-
ingsunderlaget för bedömning innehåller alltför många punkter, som i bedöm-
ningssituationen verkar distraherande för henne själv. Det är bara ytterligheterna 
i ett anförande hon brukar markera. I enkäten skriver hon att för henne avgö-
rande kriterier är ”att kunna uttrycka sig säkert och ledigt och vidga perspektivet 
till en högre nivå”. Hon efterfrågar kunskap om hur ett bra tal ska se ut. När jag 
nämner retorikens resonemang om ethos, pathos och logos menar hon att provet 
skulle verka mer gediget om anvisningarna utgick från detta. Dvd:n har varit ett 
givande tillskott, tycker hon, men på provets hemsida efterfrågar hon elevexem-
pel också på andra betygsnivåer än Mycket väl godkänt.  
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7 Sammanfattning med diskussion 

Huvudintrycket av den genomförda undersökningen är att det nya muntliga 
nationella provet fungerar. Betygssättningen är mer samstämmig än vad som 
skulle kunna förväntas med tanke på att den grundar sig på kvalitativ bedömning 
av större helheter och att bedömningen görs i stunden. En klar majoritet av 
lärarkåren är också positiv till provets utformning, och dessa lärare menar att 
provet går bra att genomföra med eleverna. Den goda bedömaröverensstämmel-
sen för de muntliga proven ger tydliga indikationer på att den linje som Skolver-
ket har drivit via de nationella proven – att bedömning av elevers kunskaper ska 
grundas på såväl skriftliga som muntliga prestationer – är en rimlig väg att gå. 
Resultatet kan också ge argument för en relativt grov indelning av betygsnivåer 
vid kvalitativ bedömning, eftersom en bedömning med färre betygssteg verkar 
bli mer pålitlig (jfr Maris, Noijons & Reichard 2009).  

Utvärderingens syfte är dock inte att enbart nöja sig med ett övergripande, 
positivt resultat. Det är viktigt att också få fram eventuella problem med provet 
och försöka finna lösningar på dessa. Några sådana problematiska frågor har 
väckts i studien: om provets utformning, det praktiska genomförandet och 
bedömningsunderlaget.  

En tydlig majoritet av lärarna är nöjda med provets utformning, men den 
minoritet som har invändningar med det nya provet måste tas på allvar. Enkäten, 
telefonintervjuerna och även samtal med lärare under klassrumsundersökningen 
visar att invändningarna framför allt handlar om att det nya muntliga provet styr 
eleverna mer än vad det tidigare provet gjorde. De kritiska lärarna menar att det 
framför allt är svagpresterande elevgrupper som med det nya, uppstramade och 
mer skriftspråksbaserade provet inte kommer till sin rätt på samma sätt som 
motsvarande elevgrupper kunde göra i det tidigare muntliga provet. Det nya 
provet riskerar att leda till anföranden med osjälvständiga, alltför likartade refe-
rat, rapporterar dessa lärare. De anser dock inte att provets utformning bör 
förändras, utan diskussionerna har snarare berört frågan hur de aktuella eleverna 
ska kunna uppmuntras att släppa fram sina egna erfarenheter i anförandena. 
Slutsatsen är att det nya muntliga provet utmanar både provkonstruktörer och 
elevernas lärare att göra provets syfte tydligt och ge eleverna nödvändigt stöd så 
att de i sina anföranden åstadkommer något mer eget.  

Lärarenkäter har ofta vittnat om att provet tar många lektioner i anspråk. Det 
är en iakttagelse jag också gjort vid studiens klassrumsbesök, liksom under mitt 
avhandlingsarbete, då det muntliga provet drog ut på tiden ordentligt i en av de 
studerade klasserna (Palmér 2008). Utgångspunkten för provkonstruktörerna har 
varit att ett muntligt prov måste få ta tid att genomföra. Elevernas anföranden 
och diskussionerna av dessa ses inte som bortkastad tid för publiken, utan de bör 
vara givande meningsutbyten där varje elev får chansen att vid ett tillfälle inneha 
huvudrollen. Dessa meningsutbyten är också en del av bearbetningen av prov-
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temat och en förberedelse inför den skriftliga uppgiften. Men erfarenheter visar 
att tidsåtgången för det muntliga provet i vissa klasser blir nästan orimlig, främst 
kanske p.g.a. att eleverna inte följer den planering som läraren har gjort vilket 
tvingar läraren att ägna allt fler lektioner åt provet. Sannolikt medverkar den 
press eleverna känner inför provsituationen till att de ofta skjuter upp ett planerat 
framträdande till kommande lektioner. Ett sätt att lösa detta problem är att 
arrangera särskilda provdagar (hel- eller halvdagar), då alla elever ska genom-
föra sina prov. Genom att provtillfället blir mer officiellt – lika officiellt som det 
nationella provets skrivdag – bör risken minska att eleverna upplever provtill-
fällets tidpunkt som förhandlingsbar. Eftersom en offentlig tal- och provsituation 
är pressande för många elever, måste dock provdagarna för muntliga prov arran-
geras med stor omtanke om elevernas trygghet, t.ex. så att eleverna har möjlig-
het att påverka åhörargruppens storlek. En talängslig elev ska inte tvingas tala 
inför en stor publik. 

Det är också viktigt att provtillfällena organiseras så att de utgör verkligt 
kommunikativa situationer. Klassrumsundersökningen visar att detta inte alltid 
är fallet, och även i denna fråga finns paralleller i min avhandling, där muntliga 
anföranden i en av klasserna behandlas som uppvisning för läraren snarare än 
kommunikation med hela klassen (Palmér 2008). En risk finns i det muntliga 
nationella provet att talsituationens provaspekt tar överhanden, så att elevernas 
anföranden inte tas emot av publiken som kommunikation av något viktigt utan 
enbart behandlas som genomförda provuppgifter som betas av en efter en. Om 
publiken uppmuntras att vara aktiv och uppmärksam, t.ex. genom att läraren 
organiserar en kortfattad men genomtänkt publikrespons, blir talsituationen mer 
kommunikativ. De elever som framträder får påtagligt känna att de har intresse-
rade lyssnare, vilket bör öka både deras trygghet och motivation under fram-
trädandet. Publiken lyssnar aktivt och får också tillfälle att bearbeta kamraternas 
budskap, vilket ökar kvaliteten i arbetet med provtemat. Denna aspekt av provet 
måste lyftas fram tydligare i instruktionerna till läraren. 

Den kvalitativa analysen av bedömningssamtalen tyder på att provets bedöm-
ningsanvisningar i stort sett fungerar. Ett par bedömningsaspekter verkar dock 
kräva tydligare anvisningar: bedömning av elevers textanvändning och anpass-
ning till de givna tidsramarna. Hur ingående bör de utvalda texterna/bilderna 
behandlas? Vilka krav ställs på elevernas muntliga referatteknik? Hur viktigt är 
det egentligen att anpassa sig till de givna tidsramarna? Här behöver lärarna ett 
bättre stöd för att kunna göra en likvärdig bedömning. Bedömningsunderlaget 
borde också kompletteras med ytterligare exempel på elevanföranden på provets 
hemsida, så att eleverna kan få möjlighet att se och kanske diskutera lösningar 
som får olika betyg. Detta är något som ganska ofta efterfrågas i enkäter och 
intervjuer. Slutligen bör den lärarenkät som bifogas varje prov bearbetas, så att 
provkonstruktörerna kan få mer preciserad information om hur lärarna uppfattar 
de olika delar som bedömningsunderlaget utgör. 
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De bedömningssamtal som ingick i undersökningen syftade inte framför allt 
till sambedömning där slutresultatet skulle vara ett gemensamt betyg. I stället 
var jag som forskare intresserad av både likheter och skillnader mellan lärarnas 
individuella bedömningar. Ändå visade bedömarsamtalen att lärare är mycket 
intresserade av att ställa sin egen bedömning mot andras och att diskutera sig 
fram till en gemensam ståndpunkt.  

I min studie framkommer också en rad fördelar med sambedömning. Den 
första är att sambedömning sannolikt gör lärare mer försiktiga och måna om att 
följa kriterierna, eftersom de vet att den egna bedömningen kommer att granskas 
och ställas mot andra bedömningar. Den andra fördelen är att samtal med en 
kollega kan hjälpa läraren att väga olika bedömningsaspekter mot varandra, t.ex. 
förtjänster och brister i innehåll mot dito i framförandet, eller kvaliteten på an-
förandets struktur jämfört med den språkliga nivån. Ett par av bedömarna 
påtalade risken för att elevens egen lärare har en förutfattad mening om elevens 
nivå, vilket gör att den aktuella elevens prestation kanske inte ”når fram” till 
läraren. Detta sätter ljuset på den tredje fördelen med sambedömning – att en 
kollega ser med fräscha ögon på varje elev.  

Bedömarna talade också om risken att en lärare som bara undervisar på ett 
program blir blind för sådana prestationer som förekommer på andra gymnasie-
program. Den fjärde fördelen med sambedömning, om kollegerna kommer från 
olika program, är att denna risk bör motverkas. Bedömarna själva uttryckte 
vidare att sambedömning får dem att känna sig professionella: ett betyg som är 
satt tillsammans med en kollega känns genomarbetat och den enskilda läraren 
behöver inte gå och grunna på det i efterhand. Slutligen menade bedömarna att 
eleverna reagerar positivt när de får veta att de har blivit bedömda av flera 
personer. Flera av dessa synpunkter har också framkommit i lärarenkäter och vid 
möten med andra lärare. Mycket talar alltså för att sambedömning borde vara 
regel vid nationella prov! 

7.1 Metoddiskussion – klassrumsundersökningen 

Jag har i den här undersökningen prövat en metod för att studera bedömaröver-
ensstämmelse för muntliga elevtexter i naturligt förekommande provsituationer 
som ligger så nära verkligt lärararbete som möjligt. Helt naturliga har dock inte 
de provsituationer jag studerat varit, eftersom varje anförande bedömdes av tre 
personer i stället för enbart elevens lärare och eftersom vissa elevers anföranden 
filmades. Jag menar att dessa förändringar sannolikt inte på något avgörande sätt 
förändrade provsituationen. Sambedömning förekommer även utanför min 
undersökning och det händer också att lärare väljer att filma sina elever. Sanno-
likt upplevdes dock de provsituationer jag studerat som något mer pressande för 
eleverna, men mitt intryck var också att de tyckte forskarbesöket var spännande. 
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Min strävan att studera naturligt förekommande bedömning innebar att jag 
måste anpassa mig till den ordinarie provperioden – ett antal skolveckor – och 
de aktuella klassernas scheman. Därmed blev det svårt för mig som ensam fors-
kare att följa ett stort antal elevers prov. Mitt material blev därmed så begränsat 
att jag inte kunde göra statistiskt säkerställda beräkningar. Vidare blev det något 
snedvridet med en övervikt av mittenbetyg. Att få tillgång till elevanföranden på 
samtliga betygsnivåer vore naturligtvis önskvärt, men erfarenheter från mitt 
avhandlingsarbete säger mig att detta är mycket svårt när det gäller de svagaste 
eleverna, eftersom den lite pressande talsituationen gör att just dessa elever helst 
undviker att utsättas för en forskares blickar. Det begränsade materialet är ett av 
skälen till att jag valt en mycket enkel statistisk metod (percent agreement) för 
mina beräkningar. Jag menar att dessa beräkningar ändå har givit ett intressant 
resultat. Mer omfattande undersökningar borde göras för att få fram en statistiskt 
sett mer tillförlitlig bild av hur det muntliga delprovet bedöms.  

Vidare har jag i klassrumsundersökningen kombinerat kvantitativa beräk-
ningar med kvalitativ analys av bedömarsamtal. Den bild av en i stort sett 
samstämmig bedömning som framkom av beräkningarna kunde fördjupas och 
nyanseras genom analysen av bedömarsamtalen. Där kunde jag visa vilka frågor 
som var relativt oproblematiska i lärarnas bedömning och vilka aspekter som var 
mer svårbedömda. Mitt material från bedömarsamtalen är dock långt ifrån 
färdigbearbetat. Det lämpar sig också väl för mer djupgående analyser av lärar-
nas diskussioner, t.ex. av hur lärarna bygger upp sin argumentation: Hur försva-
rar sig en bedömare som möter motstånd från kollegerna om sin bedömning? En 
annan intressant fråga är hur samarbetet mellan bedömarna fungerar: Hur 
förhandlar bedömarna om en gemensam slutsats när de från början har olika 
utgångspunkter? En tredje fråga rör de roller som bedömarna intar i samtalen, 
där det är rimligt att utgå från att jag själv som bedömare 1 intar någon slags 
ledarroll. Hur förhåller sig de andra två bedömarna till forskaren/bedömaren och 
vice versa? Finns det skäl att tro att de anpassade sig till mig såsom forskare och 
representant för provgruppen? Studien pekar alltså fram mot vidare forskning 
om mätning av och arbete med elevers muntliga kompetens.  
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           Bilaga 1 

Anne Palmér 
tel: 018-471 68 73 (a.) 
018-55 78 19 (b.) 
anne.palmer@nordiska.uu.se 

Deltagande i undersökningen Att bedöma det muntliga 

Med detta papper ber jag dig om ett medgivande om att delta i min klassrumsundersökning. 
Undersökningens syfte är dels att ge allmän kunskap om bedömning av muntliga anföranden, 
dels att förbättra de muntliga nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, så att 
den bedömning som görs i skolan ska bli så rättvis som möjligt.  

För dig innebär undersökningen att tre lärare kommer att vara i klassrummet och bedöma de 
muntliga anförandena när din klass gör det muntliga nationella provet. I vissa klasser kommer 
också de elever som går med på det att videoinspelas. Efter lektionen kommer de tre 
bedömarna att diskutera och jämföra sina betyg. Under hösten 2008 besöker jag flera olika 
klasser och gör samma sak i dem.  

Jag kommer att redovisa min undersökning i en rapport och kanske även i en lärobok för 
blivande svensklärare. De inspelningar jag gör kommer framför allt jag själv att titta på när 
jag analyserar materialet. Något anförande kan också spelas upp på ett seminarium eller på en 
studiedag för lärare. Men det jag ser under lektionerna kommer att vara konfidentiell 
information, d.v.s. jag sprider inte information om personer eller skolor till utomstående. De 
lärare och elever som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma; inga namn på skola, 
lärare eller elever får förekomma.  

 

Anne Palmér 
___________________________________________________________________________ 

Medgivande 

Sätt kryss i en eller båda rutorna och skriv sedan under! 

 Jag går med på att mitt anförande blir en del av undersökningen Att bedöma det muntliga. 

 Jag går med på att mitt anförande videoinspelas. 

 

 

……………………………………………. den …. / …. 2008 

(Ort och datum) 

………………………………………………………………… 

(Underskrift av elev) 

…………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) 
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           Bilaga 2 

 
Anne Palmér   Att bedöma det muntliga 
Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
Institutionen för nordiska språk 
Uppsala universitet   Datum: _______________ 

 

Protokoll för bedömning av muntliga anföranden  

 

Elevens 
namn 

Helhetsbedömning Min säkerhet 

 Betyg Kommentar Säker Osäker 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Bedömarens namn: __________________________________  
Program och klass: ___________________________ 
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           Bilaga 3 

Infallsvinklar och kategorier för anförandena. F=familj, K=klimat, 
M=mänskliga relationer, R=religion, Ö=övrigt. 
Elev Pr. Kön Infallsvinkel Kategori

1 NV F Normer Ö 

2 NV P Hur religiösa vill vi vara? R 

3 NV F Val i livet Ö 

4 NV F Barndomens intryck formar vår personlighet F 

5 NV F Människans tro på någon/något R 

6 NV P Klimathotet  K 

7 SP P Våldet i vår vardag Ö 

8 SP P Diskriminering av handikappade Ö 

9 SP P Den lättpåverkade människan M 

10 SP F Familjens påverkan på individen F 

11 SP F Identitet Ö 

12 HR F Finns det någon för alla? M 

13 HR P Miljökämpar K 

14 HR F Fri eller styrd uppfostran? F 

15 HR P Människor emellan M 

16 HR F Fri eller styrd uppfostran F 

17 HR F Händelser som förändrat tillvaron Ö 

18 HR P Miljökämpar K 

19 HR F Hur religiös är den moderna människan? R 

20 FP P Klimatfrågan K 

21 FP P Vad kan få en ung människa på ”rätt” väg? Ö 

22 FP F Avtryck inom religionerna R 

23 FP P Klimathotet K 

24 FP F Förhållandet mellan föräldrar och barn F 

25 FP P Miljötexternas intryck på människan K 

26 FP P Föräldrar och barn F 

27 KV F Reklam  Ö 

28 KV P Miljökatastrof K 

29 KV F Klimathotet – bluff eller inte? K 

30 KV F Miljöhotet – kan det också vara en chans? K 

31 KV F Religioner och våld R 

32 KV F Vuxnas betydelse för barn och ungdomar F 
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           Bilaga 4 

Transkriptioner 

Undersökningens transkriptioner är grova. Eftersom jag inte analyserar uttals-
skillnader eller till exempel stilnivå beträffande ordformer använder jag en 
skriftspråklig stavning, om än i informell stil. Däremot gör jag ingen menings-
indelning. Vid transkriberingen använder jag följande beteckningssystem:  
 
(.)   kort paus 
ja berätta starkare röst än normalt  
blodvite uppläsning 
SKRATT  alla skrattar 
SKRATTAR enskild person skrattar 
APPLÅDER beskrivande kommentar till interaktionen 
(ja berätta) osäker transkription 
(…)  tal som jag inte kunnat tyda 

 



  

De senaste årens FUMS-rapporter 

 

2000 

197.  Catharina Nyström: Ledfamiljer och referentrelationer. En modell för analys av 
referensbindning tillämpad på gymnasisttexter. (Svenska i utveckling nr 14.) 59 s. 

198.  Angela (Karstadt) Falk: Relatives in contact: On relativization strategies in Swedish-
English language contact. (SoLiD nr 12.) 52 s. (Tryckt år 2008.) 

199.  Kerstin Lagrell: Växa i skrivandet. Om förhållningssättet till de yngre skolbarnens 
skrivutveckling. (Svenska i utveckling nr 15.) 70 s. 

200.  Ulla Melander Marttala & Carin Östman: Svensk dramadialog under tre sekler – en 
projektbeskrivning. (Svensk dramadialog nr 1.) 20 s. 

201.  Jasmina Bolfek Radovani: Attityder till svenska dialekter – en sociodialektologisk 
undersökning bland vuxna svenskar i Tierp, Östersund, Linköping, Trollhättan och 
Malmö. (SoLiD nr 13.) 125 s. 

2001 

202.  Ulla Melander Marttala & Siv Strömquist: Korpusen svensk dramadialog. 
Användarhandbok. (Svensk dramadialog nr 2.) 115 s. 

203.  Ulla Melander Marttala: Hur dialogisk är dramadialog? Repliklängd i svenska dramer. 
(Svensk dramadialog nr 3.) 20 s. 

204.  Maria Ohlsson: Säker stil eller rätt i sak? En studie i gymnasisters analyser av en enkät. 
(Svenska i utveckling nr 16.) 45 s. 

2002 

205.  Anne Palmér: Röster i samspel. Analys av gymnasieelevers radioprogram. (Svenska i 
utveckling nr 17.) 59 s. 

206.  Orla Vigsø: Parti og vælgere. Studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991–2001. 
(SoLiD nr 14.) 89 s. 

207.  Siv Strömquist: Svensk dramatik på svenska scener under tre sekler. (Svensk drama-
dialog nr 4.) 35 s. 

208.  Helena Andersson: Svenska som första- och andraspråk – en jämförande studie av 
texter från skolår 9. (Svenska i utveckling nr 18.) 97 s. 

2003 

209.  Catharina Nyström: Argumentera! En presentation av gymnasisters texter i databasen 
ARGUS. (Svenska i utveckling nr 19.) 61 s. 

210.  Katharina Hallencreutz: Särskrivningar och andra skrivningar i elevspråk. (Svenska i 
utveckling nr 20.) 101 s. 

211.  Olov Lönnqvist: Judas Redivivus. Svenskt talspråk i ett versdrama från 1614. (Svensk 
dramadialog nr 5.) 112 s. 

212.  Tordis Gisladottir: Språkvanor och språkattityder hos isländska invandrare i Sverige. 
(SoLiD nr 15.) 102 s. 



  

2004 

213.  Ulla Melander Marttala: Män och kvinnor i dramadialog från två sekler. (Svensk 
dramadialog nr 6.) 41 s. 

2005 

214.  Birgitta Emanuelsson: Gatus – ett multietniskt ungdomsspråk i Uppsala. (SoLiD nr 16.) 
85 s. 

215. Maria Eklund Heinonen: Godkänd eller underkänd? Hur processbarhetsteorin kan 
tillämpas vid muntliga språktester av andraspråksinlärare. (Svenska i utveckling nr 
21.) 59 s. 

2006 

216.  Theres Bellander: Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? Ungdomars 
kommunikation i tal och skrift via nya och traditionella medier. (SoLiD nr 17.) 91 s. 

217.  Sara Larsson: Sexistiska strukturer och kvinnliga språkbrukares skilda strategier. En 
diskussion med utgångspunkt i tre empiriska studier. (SoLiD nr 18.) 30 s. 

218. Inger Gröning: Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser. (Svenska i utveckling nr 
22.) 89 s. 

219. Eva Östlund-Stjärnegårdh: Att förmedla egna och andras tankar. Om gymnasisters 
källhantering i det nationella provets skrivuppgift (Svenska i utveckling nr 23.) 52 s. 

220. Olov Lönnqvist, 2006: Likt och olikt i 1600-talets skoldrama. Jämförelser mellan fyra 
pjäser, främst mellan Tisbe och Judas Redivivus. (Svensk dramadialog nr 7.) 73 s. 

221. Ulla Melander Marttala, 2006: Samtal och scenmiljö i svenska dramer. (Svensk 
dramadialog nr 8.) 60 s. 

2007 

222. Ulla Melander Marttala, 2007: Studenters möte med universitetets  
språkmiljö. (SoLid nr 19.) 70 s. 

2008 

223. Görel Bergman-Claeson, 2008: Monologer, avsidesrepliker och direkt publiktilltal i 
svensk dramatik under tre sekler. (Svensk dramadialog nr 9.) 126 s. 

224. Stroh-Wollin, Ulla, 2008: Dramernas svordomar – en lexikal och grammatisk studie i 
300 års svensk dramatik. (Svensk dramadialog nr 10.) 194 s.  

225. Wesslén, Karin, 2008: Processkrivande – en etablerad metod på gymnasiet? (Svenska i 
utveckling nr 24.) 55 s.  

2009 

226. Ciolek Laerum, Beatrice, 2009: Elever skriver och lärare bedömer – en studie av 
elevtexter i åk 9. (Svenska i utveckling nr 25.) 60 s. 

2010 

227. Palmér, Anne, 2010: Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i 
gymnasieskolans nationella kursprov, Svenska B. (Svenska i utveckling nr 26.) 61 s. 
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