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Sammandrag 

Uppsatsen undersöker genom diskursanalys kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska 

från årskurs 6 till gymnasiets kurs 3. För att uppnå detta genomförs analys av fyra nationella prov 

efter en analysmodell konstruerad med hjälp av tidigare etablerade teoretiska modeller för 

språkutveckling. Även de styrdokument som dikterar provens utformning har innefattats av 

undersökningen. Analysmodellen behandlar autenticitet och meningsfullhet, språkliga kontextuella 

faktorer, språklig genre samt språkliga verksamheter och roller. Tillsammans svarar dessa på följande 

frågor: 

 

 Vilka förväntningar ställer de nationella proven på hur elevens muntliga färdighet ska 

utvecklas från årskurs sex till gymnasiets slut?   

 Hur förhåller sig proven till teoretiska beskrivningar av språkutveckling, kontext och 

autenticitet i muntlig kommunikation?  

 

Undersökningen visar att svenska elever förväntas utvecklas från dugliga samtalsdeltagare till 

respektfulla deltagare i seriösa diskussioner. Därefter skall eleverna ta sig vidare till att bli 

självständiga och i slutändan mycket seriösa och teoretiskt kunniga retoriker kapabla att framföra 

egna åsikter och att argumentera för dessa på ett professionellt sätt. Elevens förmåga som 

samtalsledare prövas dock inte i någon större utsträckning. Vidare visar undersökningen att 

utvecklingen är alltifrån jämn vare sig inom de olika analysfrågorna eller mellan dem. Särskilt gäller 

detta i övergången mellan grundskola och gymnasium. Det framgår också att språklig genre och 

verksamhet blir avsevärt mindre dynamisk ju högre upp i ålder och förväntad språklig kompetens 

eleven kommer. 

 

 

Nyckelord: Grundskola, Gymnasieskola, nationella prov, svenskämnet, svenska, muntlighet, muntlig 

kommunikation, språklig utveckling, språkutveckling, autenticitet, språkligt register, språklig genre, 

språklig verksamhet, språklig roll, Anward, Gibbons, Palmér. 
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1 Inledning 

Skolgången innebär olika upplevelser för olika generationer. Undervisningsform och innehåll, 

förväntningar och krav förändras kontinuerligt grundat på rådande mentalitet och kulturella och 

ideologiska trender. Ramarna för skolans verksamhet dikteras inte bara i lagstiftning utan regleras 

även av styrdokument i form av läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. Således verkar skolan under 

ett ganska snävt tolkningsutrymme och blir därför särskilt starkt påverkad av aktuell politik. År 2011 

trädde den senaste läroplanen i kraft. Den föregicks av intensiv debatt under valrörelser och i 

riksdagen. Debatten tyckts snarast ha handlat om kunskapskrav. Borta är målen som eleven skulle 

sträva efter, nu skall krav ställas och uppnås. Det är bland annat dessa idéer, som exempel på den 

förhärskande trenden i samhället, som ligger till grund för den nya läroplanen och de nationella prov 

som följer med den. Nationella prov är det enda medel skolan har till sitt förfogande för central 

bedömning1 av hela rikets elever. De konstrueras vid Uppsala Universitet på uppdrag av Skolverket 

och bör kunna anses vara en pålitlig konkretisering av de kunskapskrav som ställs i läroplanen. Därför 

är de intressanta att studera om man vill ha svar på vad som egentligen förväntas av eleverna i proven 

i svenska. 

 Ämnet svenska är ett särskilt intressant ämne, då det inte bara är ett skolämne utan också 

modersmål för en absolut majoritet av de elever som läser det.2 Behärskning av språket är ett verktyg 

som förutsätts i alla andra ämnen och inte minst för att individen ska fungera i samhället, oavsett kön, 

klass eller etnicitet. Modersmålet är dessutom det språk mot vilket individen relaterar nya språk under 

inlärningen av dessa. Således är ämnet svenska och dess muntliga del absoluta grundstenar inte bara 

som skolämne utan också som en vital del av individen. 

 Vilka förväntningar har då samhället på eleverna i ämnet svenska och hur förväntas eleverna 

utvecklas muntligt under sin uppväxt – från första året på högstadiet till sista året på gymnasiet som 

unga vuxna. I förlängningen blir det även en fråga om vilka krav staten ställer på våra skolor och våra 

lärare – vad ska de lära våra barn? Kraven tydliggörs i de nationella proven, som är tänkta att ”stödja 

en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls” (Skolverket 2012). I den nya läroplanen har gymnasiets enda 

prov blivit två och grundskolan har fått nationella prov i årskurs 6 och 3(!). Denna nya ordning har 

också tillkommit i en tid då skolan varit ett av de vanligaste ämnena i politisk debatt och kunskapskrav 

har varit dessa debatters stora dragplåster. Utifrån denna undersökning vill jag utifrån proven visa hur 

svenska elever förväntas utvecklas till talföra vuxna. 

                                                 
1 Själva bedömningsarbetet sker lokalt på de enskilda skolorna, men de görs efter centrala bedömningskriterier. 

2 Elever som inte har svenska som modersmål och som inte har tillräckliga färdigheter i språket för att tillägna sig 

undervisningen läser istället ämnet ”svenska som andraspråk”. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka förväntningar samhället genom de nationella proven har på 

svenska elevers muntliga språkutveckling. Under en skolgång enligt de läroplaner som trädde i kraft 

2011 genomgår en elev inte mindre än fem nationella prov i svenska. Kraven som dessa prov ställer 

säger väldigt mycket om vad samhälle, stat och skola anser är viktigt och rimligt för svenska barn 

och ungdomar att lära sig. Hur proven skiljer sig åt mellan årskurserna säger i sin tur en hel del om 

hur samhälle, stat och skola anser att eleverna borde utvecklas under sin skoltid. Det är detta den här 

uppsatsen ska undersöka, varför frågeställningarna blir: 

 Vilka förväntningar på hur elevens muntliga färdighet ska utvecklas från årskurs sex till 

gymnasiets slut ställs genom de nationella proven?   

 Hur förhåller sig proven till teoretiska beskrivningar av språkutveckling, kontext och 

autenticitet i muntlig kommunikation?  

 

1.2 Avgränsning 

De nationella proven efter 2011 är relativt obeprövade som primära forskningsobjekt och en 

undersökning som behandlade alla delar av proven skulle bli alltför omfattande för en akademisk 

uppsats av aktuell nivå. Därför har jag valt att begränsa uppsatsen till den muntliga delen av proven 

(se kap. 1.4 Material och analysmetod). När det kommer till forskning om elevers språkinlärning- och 

utveckling ligger fokus oftast på det skriftliga. Anledningarna till detta kan tänkas vara många, bland 

annat finns det ett rikt källmaterial lättåtkomligt och de språksociologiska aspekter som lätt maskerar 

talspråket i form av slang och kronolekter visar sig sällan i skrift. Muntlighet är för övrigt 

nedprioriterat även i själva undervisningen, först i och med 1994 års läroplaner började det muntliga 

få ordentligt utrymme i skolan (Strömquist 1996). Avgränsningens andra del är att studera de nya 

ämnesproven (Äp) för årskurs 6 och 9 i grundskolan samt kursproven (Kp) för kurs ett och tre på 

gymnasiet. Äp 3 har valts bort då undersökningen på grund av utrymme begränsas till att behandla 

gymnasiet och högstadiet. Anledningen till att Äp 6 tagits med är dels för att ge en tydligare 

progression, dels att årskurs sex av många skolor räknas till högstadiet. Att analysera och jämföra 

bilden av språkutveckling i både gamla och nya prov och sedan genomföra en grundlig jämförelse av 

dessa är helt enkelt mer arbete än vad som ryms i en uppsats av den här storleken, även om det så 

klart vore intressant. Förhoppningsvis kan den här uppsatsen resultera i tillräcklig 

forskningsbakgrund för att bidra till en sådan undersökning i framtiden. 
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1.3 Teori och tidigare forskning om språkutveckling 

I det här avsnittet presenteras den forskning som ligger till grund för undersökningen. De teman som 

tas upp är språkliga verksamheter och roller, språklig genre, språkligt register och kontextuella 

faktorer samt autenticitet. Som sagts ovan är det vanligaste i språkforskning rörande skolelever att 

studera skriftspråket. Därför kommer jag i viss mån att använda mig av litteratur som egentligen 

behandlar skriftspråk eller muntlig andraspråksdidaktik. I förekommande fall har teorin dock ansetts 

vara överförbar på muntlig förstaspråksutveckling, alternativt generellt gällande för all dito.  

1.3.1 Språkliga genrer, verksamheter och register 

Kommunikation förekommer i en mängd olika former i en oräknelig mängd olika situationer. Dessa 

många typer av kommunikation och situationer är så olika att det inte är självklart att de behärskas 

även om det rör individens modersmål. Olika språkliga situationer förutsätter att deltagaren behärskar 

olika typer av litteracitet, det vill säga individens förmåga att konstruera, använda och förstå språk 

(Gibbons 2010: 81f). Det muntliga språkbruket är alltså djupt beroende av kommunikationens 

sammanhang och hur deltagarna interagerar med varandra, vilka roller de fyller. En ingående analys 

om detta ger vad Anward (1983: 75) talar om som språkliga genrer. Anward menar att tillägnandet 

av språkliga repertoarer inom först ingripanden och kommentarer, sedan berättelser och sist 

framställning är en viktig del av språkutvecklingen. Den första av dessa genrer innebär väldigt lite 

eget skapande och är beroende av vad andra deltagare bidrar med i kommunikationen. Yttranden här 

handlar om den omedelbara situationen. Berättelser medför att kommunikationen rör sig utanför det 

omedelbara sammanhanget. En omkringliggande text och ny kunskap kompletterar deltagarnas 

förkunskaper. Ofta finns fasta punkter i samtalet, exempelvis huvudpersoner, som deltagarna kan 

relatera till. Under framställning rör alla yttranden en indirekt situation som deltagarna har ingen eller 

liten relevant förkunskap om. I det sista steget anses det alltså att ”all information som krävs för att 

rekonstruera bakgrunden till de ämnen som tas upp skall ges av själva texten [eller talet]” (ibid: 74). 

En närmare förklaring av skillnaden mellan Berättande och Framställning är att den förra baseras på 

deltagarperspektiv och den senare på ett åskådarperspektiv (ibid). Av Anwards tre språkliga genrer är 

det alltså framställningar som är den mest avancerade. Ett informellt samtal kan vanligen klassas som 

berättelser, medan en debatt snarare räknas som framställning. 

 Samman med de tre språkliga genrerna hör språkliga verksamheter. Anward (1983: 81 ff) tar 

upp fyra sådana: styrd dialog, fri dialog, styrd monolog och fri monolog. För att förstå dessa behöver 

man först se till den vanligaste formen av replikväxling som kan sammanfattas med att A börjar med 

att inleda en språklig verksamhet och fortsätter sedan ha ordet innan B tar vid. A kan sedan ge B ordet 

igen och därefter avsluta. De fyra språkliga verksamheterna kan lättast förklaras genom att beskriva 
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hur denna ordning förändras beroende på den språkliga situationen. Först av Anwards fyra 

verksamheter (ibid) kommer styrd dialog, där en person är mästare över den språkliga situationen 

och de andra är Övriga deltagare. All makt över talsituationen utgår i den styrda dialogen från 

mästaren, som fördelar ordet och äger rätt att tolka eller lägga veto mot de övrigas inlägg. Mästaren 

får avbryta de övriga men inte tvärtom. Exempel på styrda dialoger är vuxnas interaktion med barn 

och klassiska klassrumsdialoger mellan lärare och elev (fråga-svar-utvärdering).  

 Efter den styrda dialogen kommer fri dialog, där endast en roll finns att fylla, Deltagare. I den 

fria dialogen har alla deltagare möjlighet att ta ordet eller skicka det vidare till någon annan, och ingen 

har tolknings- eller vetorätt. Detta medför också ett ansvarskrav på alla deltagare att släppa fram 

varandra och respektera vad de andra uttrycker. Vardagliga, informella samtal är exempel på fri 

dialog.  

 På den fria dialogen följer styrd monolog, som exempelvis förekommer i debatter, 

sammanträden och löst strukturerade intervjuer. Benämningen monolog innebär alltså inte att det bara 

finns en deltagare, utan att endast en ska tala åt gången. I den styrda monologen är en person 

ordförande och har till uppgift att fördela ordet mellan de övriga och styra interaktionen i rätt riktning. 

Förutsatt att ordföranden inte spelar dubbla roller och även är en övrig deltagare (vilket alltså är fullt 

möjligt) bör ordföranden ta så lite utrymme som möjligt (ca 5 %). Skillnaderna mellan ordföranden 

och den styrda dialogens mästare är att ordföranden inte får döma de övrigas yttranden eller avbryta 

någon av de övriga så länge de håller sig till ämnet och inte talar trots att de inte har ordet. Att vara 

ordförande är alltså en avancerad roll. 

 Sist av Anwards fyra språkliga verksamheter kommer den fria monologen. I denna 

verksamhet finns bara en person, som kallas solitär. En fri monolog kan vara en föreläsning eller, i 

skriftspråket, en novell. På grund av bristen på andra deltagare blir den fria monologens replikskifte 

begränsat till att inleda en språklig verksamhet, ha ordet och sedan avsluta verksamheten. Även denna 

roll ställer stort ansvar på talaren eller skribenten men Anward menar att den inte är den mest 

avancerade. Istället graderas de olika rollerna enligt följande (1983: 86): 

1. Övrig deltagare i styrd dialog. 

2. Deltagare i fri dialog. 

3. Mästare i styrd dialog. 

4. Övrig deltagare i styrd monolog. 

5. Solitär i fri monolog. 

6. Ordförande i styrd monolog.  

Elever kan anses nå nivå 4 när de börjar kunna ge muntliga och skriftliga redogörelser i skolan, nivå 

5 när de börjar skriva och hålla anföranden på egen hand och nivå 6 när de kan leda diskussioner. 
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Ordföranderollen kräver med andra ord språklig självständighet. Einarsson (1989: 93) påpekar dock 

att på grund av individers personliga förutsättningar kan det hända att det varierar från elev till elev 

vilken roll som är mest krävande. 

 Anwards begrepp är mycket användbara för att analysera muntlig språkutveckling, men de rör 

sig på en generell nivå. För att betrakta dessa språkliga genrer och verksamheter närmare är Gibbons 

(2010: 85) tre kontextuella faktorer användbara3. Den första av dessa är fält och utgörs av ämnet som 

kommunikationen behandlar. Ett svårt fält kan vara ett ämne eleven inte kan mycket om eller som är 

personligt känsligt, alternativt ett ämne som ställer höga språkliga krav (exempelvis fackspråk) på 

deltagaren. Den andra faktorn är relation. Med detta menas förhållandet mellan talare och lyssnare 

eller skribent och läsare. Hur väl deltagarna känner varandra, hur väl deras åsikter stämmer överens 

och hur lika deras språkliga nivå är är exempel på aspekter som påverkar Relationsfaktorn. Den sista 

faktorn är kommunikationssätt, som tar upp mediet i vilket kommunikationen utövas. Anwards (1987) 

fyra språkliga verksamheter kan ses som exempel på Kommunikationssätt. Faktorn innefattar också 

språkliga utmaningar som uppkommer om kommunikationen sker till exempel över telefon eller i 

brevväxling. Tillsammans utgör dessa tre ett givet språkligt sammanhangs register. Fält, relation och 

kommunikationssätt kan variera såväl generellt som inbördes, vilket innebär att den som önskar 

behärska det språkliga registret och delta i kommunikationen måste anpassa sig efter dessa 

variationer. 

1.3.2 Kontexter och säkerhet 

En person med hög förmåga att behärska det språkliga registret har också hög generell litteracitet. 

När man utmanas av registret i en aspekt i vilken man har låg litteracitet kan man bli obekväm och 

lågpresterande, även om man har hög litteracitet i andra sammanhang. Till exempel vore en 

anställningsintervju en svår och obekväm språklig situation för någon som arbetat på samma 

arbetsplats i 25 år, även om personen i fråga är exempelvis journalist och har hög litteracitet generellt 

(exempel i Liberg 2003A: 30-31). Den språkliga situationen ”anställningsintervju” innebär helt enkelt 

en variation av det språkliga registret som personen i fråga är ovan vid. 

 Detsamma gäller för elever vid provtillfällen. Oavsett hur pass mycket läraren försöker 

avdramatisera ett prov kommer eleven uppfatta det som just ett provtillfälle, vilket är en mer formell 

kontext än den vardagliga undervisningen och de övningar som då genomförts. Den mer formella 

kontexten innebär att eleven kommer behöva anpassa sig till en mer formell aspekt av det språkliga 

registret. Eleven är oundvikligen mindre van vid detta, varför kommunikativ osäkerhet uppstår 

                                                 
3 Begreppen kommer ursprungligen från Halliday (1985: 101ff). En förklarande översikt och översättning finns i 

Holmberg & Karlsson (2006: 19, 209). Fält kallas där verksamhet. 
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(Olsson Jers 2010: 48). Undersökningar har visat att elever ofta tycker att ”prata” är mycket 

bekvämare och enklare än att ”redovisa” (som en form av prov) även om det i sammanhanget inte 

finns någon egentlig skillnad mellan dem (Olsson Jers, 2010:108). Det rör sig alltså om kontextuell 

osäkerhet – samma eller liknande språkliga utövanden upplevs som mer olika än de är därför att de 

utövas inom olika kontexter. Eleven behöver riklig undervisning och träning i förberett talande för att 

klara av den utmaning som den solitära talarrollen innebär (Strömquist, 1996: 53ff). 

 Som Anward visar kommer dock bemästrande av samtal före monologen. Att genom dialog 

bygga upp en vana vid olika kontexter är därför en viktig del i elevens språkutveckling. Ett sätt att 

skapa sådan är genom att i klassrummet föra en ständigt pågående dialog där alla yttranden kan tas 

på allvar och konfronteras. På så sätt arbetar eleverna in en vana vid att uttrycka tankar och åsikter 

och framför allt en trygghet i att få respons på vad de sagt. Ett sådant förhållningssätt leder till vad 

som kan kallas flerstämmighet och förklaras på detta sätt bland annat av Liberg (2003B: 13). Dialogen 

blir alltså en viktig grund i språklig utveckling och inlärning.  

 Aktivt arbete med muntlig färdighet i undervisningen måste ges ett stort utrymme för att 

eleverna ska känna säkerhet i det muntliga språket. Ljungqvist (2011) visar i sin undersökning att 

många elever upplever en obalans i undervisningen till det skriftligas fördel och att de därför är dåligt 

förberedda på muntliga prov. Det krävs således att läraren är medveten om detta och planerar 

undervisningen, särskilt vid övningstillfällen inför prov, så att eleverna blir tillräckligt tränade även i 

de muntliga språkaktiviteterna.  

 Hur formell själva uppgiften är utformad är inte det enda som spelar in i hur svår uppgiften 

är. Svårighetsgraden språkligt sett börjar inte på noll, den börjar från den redan formella 

provsituationen. Muntliga uppgifter som även testar elevens interaktionella förmåga innebär 

ytterligare en utmaning, vilket lätt gör att svagare elever blir passiva (Sandlund & Sundqvist 2012: 

125ff). Svagare elever är överlag mer kontextbundna och blir därför mer beroende av provuppgiftens 

utformning och tydliga underkriterier (ibid). Med ”svagare elever” menas i det här sammanhanget, 

och när begreppet används i övrigt i denna uppsats, inte nödvändigtvis elever med låga studieresultat. 

För jämförbarhetens skull menas med elevers svaghet eller styrka deras språkliga utveckling, det vill 

säga hur hög allmän muntlig litteracitet de uppnått. En sjätteklassare är oundvikligen normalt mindre 

språkligt utvecklad än en gymnasieelev, och har alltså svagare litteracitet.  

 

1.3.3 Autenticitet och mottagare 

Vad en uppgift går ut på och hur den är formulerad kan göra stor skillnad för att underlätta för elever 

som upplever kommunikativ osäkerhet i samband med provsituationen. Beroende på vad som ska 
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testas och eventuella övriga syften med uppgiften varierar definitionen av vad som är en bra sådan. 

När det gäller språk råder dock viss konsensus på en del områden. Oavsett om det gäller övning eller 

prov är det av stor vikt att engagera eleven för att denne ska göra sitt bästa och få största möjliga 

utdelning av uppgiften. Enighet finns bland språkforskare att funktionell kommunikation är av stor 

vikt för att uppnå detta (Palmér 2008: 20). Med funktionell kommunikation menas att 

kommunikationen kan användas ”på riktigt”. Man kan även tala om autenticitet, det vill säga att i 

undervisningen använda sig av språkliga situationer som känns verkliga för eleven. Detta är viktigt 

för att skapa en känsla av att uppgiften är meningsfull (Palmér 2008: 20, 2010: 19-21). Sedan 

efterkrigstiden har autenticitet blivit en viktig aspekt då man inom retoriken talar om att konstruera 

ethos (Olsson Jers, 2010: 59), det vill säga övertygande och övertalande förmåga. Även Gibbons 

(2010: 215) menar att ett av de viktigare kriterierna för en väl konstruerad samtalsuppgift är just att 

språket används i ett autentiskt syfte.  

 En uppgift som använder ett funktionellt språk och som är utformad på ett autentiskt sätt är 

alltså mer lättillgänglig för eleven och kommer mer sannolikt att kunna engagera eleven bättre än en 

helt uppenbart fiktiv uppgift eller en uppgift som eleven har svårt att relatera till. Ofta försöker man 

uppnå detta genom att använda sig av en verklig mottagare. I skrivuppgifter är det vanligt att eleven 

ska skriva krönikor och skicka in till tidningar, vid muntliga uppgifter stöter man dock på ett problem. 

Om uppgiften är autentisk måste även mottagaren vara det, men det är väldigt svårt att göra 

klasskamraterna till de verkliga mottagarna, eftersom eleven är medveten om att det är läraren som 

sätter betyget (Olsson Jers 2010: 245f). Därför kommer elevens anförande ofta ha dubbla mottagare, 

och klasskamraterna kommer oavsett om de faktiskt blir mottagare eller ej att spela en viktig roll som 

jury (ibid). Däremot är det rimligt att anta att ju mer engagerande uppgiften är för eleven desto mer 

fokus kommer eleven lägga på den avsedda mottagaren. Vid sidan av Olsson Jers finns andra 

undersökningar som visar att elever mycket väl kan lyckas med att ”koppla bort” läraren och vända 

sig till klassen (Palmér 2010). Slutsatsen blir att det är krävande för eleven att försöka se klassen som 

mottagare framför läraren men att detta blir lättare ju mer autentisk uppgiften är och ju längre elevens 

språkliga förmåga och vana vid kontexten utvecklas.  

1.3.4 Sammanfattning 

Utifrån detta underlag vill jag konstatera att individens litteracitet är beroende av många olika 

aspekter och aldrig är en enskild konstant. Individens kommunikativa förmåga varierar bland annat 

beroende på vad kommunikationen handlar om, med vilka den utspelas och vilket medium den tar 

formen av. Är utövaren bekant med förutsättningarna ökar dennes chanser att göra bra ifrån sig, och 

mer avancerade former av språkligt utövande förutsätter att en föregående form behärskas. 
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Exempelvis kommer en samtalsdeltagare ha stora svårigheter att agera ordförande i ett formellt samtal 

om denne inte redan övat sig i att tala solitärt. På samma sätt måste eleverna först ha lärt sig tala fritt 

kring bestämd relaterbar information innan de kan förväntas kunna klara av att tala helt fritt utan 

givna förkunskaper om ett ämne. Autenticitet och autentiskt språkbruk i uppgiftsstrukturen kan 

underlätta för elever att frigöra sig från ovana kontexter och låta kommunikationen vara i fokus. Detta 

är åter särskilt viktigt för svagare elever, eftersom de i högre grad påverkas av kontexten än starkare 

elever. I vissa situationer, såsom provtillfällen, blir detta särskilt påtagligt. Ett prov är alltid ett 

formellt sammanhang i elevens uppfattning, vilket innebär att ett formellt språkbruk måste användas 

(åtminstone kan eleven uppleva det så). Elever med god språklig förmåga i övrigt kan förutom 

talängslan och andra faktorer påverkas starkt även av detta, vilket försvårar uppgiften.  

 Förutom autenticitet i själva uppgiften kan man åtminstone i samtalsuppgifter förbereda 

eleverna med hjälp av öppen och flerstämmig dialog. Om eleverna är vana vid ett sådant samtalssätt 

kan det lätt uppstå även i provsituationer. Samtalsuppgiften kan också underlätta i mottagaraspekten 

jämfört med det föredragande talet. Att nå fram till rätt mottagare är inte lika svårt för en elev med 

tre klasskamrater framför sig som för en med 25 dito. I det föredragande talet kommer eleven nästan 

alltid att fokusera åtminstone delvis på läraren som mottagare, även om klasskamraterna är de som 

uppgiften avser som mottagare. Människans språkliga utveckling, såväl muntlig som skriftlig, är 

således en invecklad process där inte bara grammatik och ordförråd måste läras in och utvecklas, utan 

där eleven också måste bygga upp litteracitet i olika kontexter, stegvis bygga upp en repertoar av 

språkliga situationer och lära sig spela olika roller som agerar för olika mottagare. 

1.4 Material och analysmetod 

Undersökningens primärkällor är de muntliga delarna av de nationella proven i svenska Äp 

(ämnesprov) 6 år 2012, Äp 9 vt 2013, Kp (kursprov) 1 höstterminen 2011 samt Kp 3 höstterminen 

2012. Proven ska vara konstruerat enligt ämnets syfte och innehåll och bedömningen utgå från dess 

kunskapskrav. De aspekter av proven som undersöks är framför allt typen av uppgifter, uppgiftens 

struktur och innehåll, särskilda anvisningar kring framförande samt krav och betygskriterier. De för 

respektive prov relevanta styrdokumenten4 analyseras också, men tyngdpunkten ligger på själva 

proven. Till sist ställs resultaten av undersökningarna av de fyra proven mot varandra i syfte att se 

hur ovanstående aspekter förändras från prov till prov. Analysen består av en diskursanalys av 

provmaterialen baserat på forskningsbakgrunden. Den genomförs efter följande frågor: 

 Hur syns autenticitet i proven? Det vill säga hur väl kan eleven anses kunna relatera till och 

                                                 
4 Lgr11 respektive Lgy11, dessa infördes 2011 och har för uppsatsen hämtats från internet, varför redaktionella 

ändringar kan ha skett sedan proven genomfördes. 
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engagera sig i uppgiften och till hur hög grad ska t.ex. autentiskt språk användas. (Gibbons 

2010, Olsson Jers 2010, Palmér 2008, 2010) 

 Hur svarar proven mot Gibbons språkliga register? Här undersöks vilka krav de kontextuella 

faktorerna fält, relation och kommunikationssätt ställer på eleverna. (Gibbons 2010) 

 Vilken av Anwards språkliga genrer – ingripanden och kommentarer, berättelse eller 

framställning – rör sig proven inom? (Anward 1983) 

 I vilka roller enligt Anwards språkliga verksamheter deltar eleven i dialog och utövar 

monolog? Är kommunikationen dialog eller monolog och är den fri eller styrd? (Anward 

1983, Einarsson 1989) 

2 Resultat  

Analysen av varje prov inleds med ett sammandrag av vad styrdokumenten säger om den aktuella 

årskursen eller kursen och en presentation av provuppgiften. Därefter följer analysen enligt modellen 

i avsnitt 1.4. Märk väl att Äp 6 är sekretessbelagt, varför precisa hänvisningar till innehållet ej kan 

göras. 

2.1 Årskurs 6: Styrdokument 

I det centrala innehållet för svenskundervisningen i mellanstadiet (åk 4-6) ligger fokus på 

argumenterande tal i olika situationer och på presentationsteknik. Exakt vilken typ av argumenterande 

tal det rör sig om definieras dock inte. Undervisningen ska också lära eleverna att nyansera och variera 

sitt språk beroende på situation (Skolverket 2014). 

 I kunskapskraven för årskurs 6 specificeras att för betyget E (lägsta möjliga godkända) ska 

eleven kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang baserat på egna tolkningar och 

framträdande budskap i olika verk. Vidare ska eleven kunna samtala om bekanta ämnen genom att 

ställa frågor och framföra egna åsikter och förbereda samt genomföra enkla muntliga redogörelser. 

Allt detta beläggs också med underkraven ”som till viss del upprätthåller samtalet”, ”i huvudsak 

fungerande inledning” och ”viss anpassning till syfte och mottagare”. Det är dessa preciserade krav i 

fet stil som främst förändras när betygsstegen höjs. För betyget C ska resonemangen kring lästa texter 

vara ”utvecklade och relativt väl underbyggda”, samtalet ska upprätthållas ”relativt väl” osv. 

Samma utveckling sker mellan betyget C och A. På A-nivå ska inledningar och avslutningar vara väl 

fungerande, till skillnad från C-nivån där det räckte med relativt väl. Vad som dock är 

anmärkningsvärt är att det argumenterande tal som det centrala innehållet talar om inte finns 

uttryckligen representerat i kunskapskraven. Det får dock tas för rimligt att kunskapskravet ”framföra 

egna åsikter” i samtal kan tolkas som att samtalet ska ske på ett argumenterande vis. 
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2.2 Årskurs 6: Provet 

Den muntliga delen av Äp 6 utgör endast ett av fem delprov och består av två delar: En muntlig 

framställning eller redogörelse inför grupp om totalt tre (dvs. två åhörare) samt en samtalsuppgift i 

samma grupp. Utöver detta tillkommer en introduktionslektion då hela provet ska presenteras. I den 

matris som finns i provmaterialet över vilka delar av läroplanens centrala innehåll som finns med i 

provet framgår att det muntliga delprovet ska testa texttolkning, argumentation, muntliga 

presentationer och berättande, stödordsanvändning, kroppspråk, berättande av olika texter samt 

språkliga strategier för att minnas och lära. Av dessa är det snarast argumentation, presentation och 

berättande som är de mest centrala. I instruktionerna finns även ett exempel på uttolkning av 

kunskapskrav som behandlar två krav för betyget C. I instruktionerna till eleverna finns ett antal råd 

som understryker bland annat att tänka på inledning och avslutning, noggrann förberedelse och 

tydlighet. 

 Det muntliga delprovet utförs i en grupp om tre elever och består av två delar, en förberedd 

redogörelse inför de andra två i gruppen och en oförberedd samtalsuppgift. Redogörelsen ska handla 

om en vän. Samtalsuppgiftens underlag väljs av läraren ur ett urval med fem alternativ men är inte 

känt av eleverna förrän vid provtillfället. Uppgiften har därför viss autenticitet. Ämnet är konkret och 

rimligtvis lätt att relatera till för såväl talare som åhörare, men har ingen självklar funktion i språkliga 

situationer utanför skolan.  

 Samtalsuppgiften genomförs tillsammans i gruppen utifrån en textuppläsning från en cd/usb 

och diskussionsfrågor till denna uppläsning. En av fem textuppläsningar är valbara, varav tre (två, tre 

och fem) kan anses behandla verkliga situationer lätta att relatera till för en genomsnittlig elev. De 

övriga två är mer påtagligt konstruerade fiktiva berättelser. Detta gör autenticiteten i uppgiften 

varierande. Själva texterna har låg autenticitet medan diskussionsfrågorna anknyter till elevernas egna 

erfarenheter och åsikter. Uppgiften går egentligen ut på att jämföra egna åsikter med klasskamraterna 

utan lärarens inblandning, vilket ger den hög autenticitet. Överlag rör det sig om ett samtalsunderlag 

som är rikt på idéväckande uppslag och som är relativt enkla att relatera till. Det är uppspelningens 

centrala roll till trots inte hörförståelse som ska prövas utan elevernas förmåga att bidra till och 

upprätthålla samtal. Uppspelningens och diskussionsfrågornas syfte är att utgöra en gemensam grund 

för samtalet. Diskussionen har alltså goda förutsättningar att vara ett fritt samtal vilande på starka 

grunder. Läraren skall i bedömningen av samtalsuppgiften sitta avsides från elevgruppen och fokusera 

på formuleringsförmåga och ”följsamhet i samtalet”. Autenticiteten i uppgiften som helhet är därför 

ganska hög.  

 I instruktionerna uppmanas läraren att para ihop elever och välja en av fem texter till varje 

grupp så att eleverna ska gynnas så mycket som möjligt efter deras personliga förutsättningar. Här 
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syns Gibbons andra kontextuella faktor relation. I relationsfaktorn är kraven alltså lågt ställda, vilket 

underlättar för eleverna. Redogörelsen ska förberedas under en lektion innan framförandet och vara 

2-3 minuter lång. Under framförandet ska talaren stå framför åhörarna. Enstaka frågor kan tillåtas 

men i övrigt ska eleven inte bryta från sitt planerade tal. Vad gäller Gibbons fält innebär uppgiften 

låga krav för talaren då det borde vara lätt för åhörarna att relatera till, särskilt som de själva förberett 

egna anföranden på samma ämne. I faktorn kommunikationssätt är talaren begränsad till en strikt 

form: Stå framför gruppen och tala utan visuella hjälpmedel. Talaren får använda sig av stödord men 

redogörelsen ska vara så väl planerad att eleven kan tala fritt i övrigt. Denna faktor är den som ställer 

högst krav på eleven.  

 Desto svårare är det att placera uppgiften i Anwards genrer. Uppgiften är inte i sig själv tydligt 

placerad i varken berättelse eller framställning, utan kan räknas till vardera beroende på elevens 

utförande. Eftersom bedömningsmatrisen inte säger något om kontextfrihet anser jag att uppgiften så 

som den anländer till klassen hör hemma i berättelse snarare än framställning. Ett par av råden i 

provinstruktionerna uppmuntrar dock eleven att träda in i framställningsgenren bland annat genom 

att tänka på att deltagarna kanske inte har någon förkunskap om ämnet och att bygga vidare på det de 

övriga säger i samtalet med reflektion och följdfrågor. 

 Den språkliga verksamhet eleven utövar under redogörelsen är någonstans mellan övrig 

deltagare i styrd monolog och solitär i fri monolog. Redogörelsens enkla utformning och korta 

omfattning pekar på styrd monolog, men med tanke på att eleven också har god tid till förberedelser 

kan en ambitiös elev med för sin ålder hög muntlig litteracitet ta sig in i den fria monologen. Detta 

återspeglas i bedömningsmatrisen, där eleven för betyget E ”redgogör enkelt med i huvudsak 

fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning” och för betyget A ”redogör välutvecklat med 

väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning [mina kursiver]”.  Detta återfinns i flera av provets 

bedömningsaspekter. Betygsskalan rör sig dock från E-betygets ”i viss utsträckning”, ”viss 

anpassning” och ”i huvudsak” till A-betygets ”väl” dito och vägen dit går via C-betygets ”relativt 

väl”. Det finns alltså en stor bredd i uppgiften vad gäller den språkliga verksamheten, men 

minimikravet placerar eleven i övrig deltagare i styrd monolog. 

 Uppspelningen utgör underlaget för kommunikationens fält. Då de fem olika uppspelningarna 

skiljer sig något åt är det svårt att bedöma fältets svårighetsgrad för varje elevgrupp men nivån är inte 

alltför varierande eftersom alla kan räknas in i berättelsegenren. Kommunikationssättet för uppgiften 

är ett relativt informellt samtal baserat på uppspelningen och lappar som eleverna själva turas om att 

dra. Värt att uppmärksamma är dock att kommentarerna till provets bedömningsmatris säger att 

eleven ska göra tydliga försök att använda ett mer formellt språk. Beroende på hur tungt den 

bedömande läraren låter detta väga kan det märkbart höja kraven.  I samtliga fall rör det sig om 
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fiktiva berättelser med tydliga huvudpersoner genom vilka eleverna ska tillgodogöra sig innehållet, 

varför uppgiften får anses befinna sig i Anwards berättelse-genre. Frågorna är alla utformade enligt 

formen ”tycker du, tror du att, hur skulle du” etc för att eleverna ska bli tvungna att fundera och 

komma med nya bidrag till samtalet. Endast om samtalet dör ut får läraren ingripa med lättare 

följdfrågor eller funderingar för att få igång det igen. Det här upplägget gör att samtalets språkliga 

verksamhet vid första anblick kan anses vara styrd dialog. Dock saknas mästare och eleverna 

uppmanas bygga vidare på varandras frågor och föra samtalet vidare på egen hand. Man skulle kunna 

hävda att diskussionsfrågorna fyller rollen som mästare, men de är utformade på ett sätt som gör att 

de snarare fungerar som startmotor i samtalet än dess centrala drivkraft. Detta i kombination med 

uppgiftens informella utformning gör att uppgiftens språkliga verksamhet blir fri dialog vilket gör att 

samtliga elevers roll i uppgiften blir deltagare. Tidsåtgången är 10 minuter; skulle eleverna känna sig 

klara innan dess får provet avslutas tidigare om läraren anser sig ha fått ihop tillräckligt underlag för 

bedöming.  

2.3 Årskurs 6: Sammanfattning 

Autenticiteten i båda uppgifterna är relativt hög då eleverna ska tala om välbekanta, konkreta ämnen 

och samtala utifrån egna åsikter och uppfattningar. Den språkliga genren är berättande men eleverna 

uppmuntras även att ta sig in i framställning. Vad gäller de språkliga verksamheterna varierar dessa 

desto mer. I redogörelsen kommer eleven beroende på sin egen förmåga och insats att vara antingen 

övrig deltagare i styrd monolog eller solitär i fri monolog. I samtalsuppgiften är eleverna deltagare i 

fri dialog, även om aspekter finns både från den styrda dialogen och den styrda monologen. Det 

språkliga registret ställer överlag låga krav på eleverna. Fältet för redogörelsen är konkret och lätt att 

närma sig. I samtalsuppgiften är alla fem texterna uppbyggda på så sätt att eleverna enkelt ska kunna 

bilda åsikter kring dem, och diskussionsfrågorna är utformade för att hjälpa de egna tankarna på 

vägen. Relationskontexten regleras i provets instruktioner. Elevgruppen ska sättas samman så att 

eleverna får bästa möjliga förutsättningar att utföra provet på ett bra sätt. Kommunikationssättet i 

redogörelsen är strikt men borde vara bekant för en sjätteklassare. Att lägga till visuella hjälpmedel 

hade kanske stjälpt mer än det hjälpt, särskilt som tiden för anförandet är mycket kort. I samtalet 

stöttas kommunikationen av diskussionsfrågor, den enda risken här är att eleverna låser sig vid dessa 

och inte bygger vidare på varandras inlägg. Av det innehåll som styrdokumenten dikterar för 

svenskämnet i årskurs 6 är det det presenterande talet, framförandet av åsikter och konstruktivt förda 

samtalet som lyfts fram av provet. Även argumentation uppmuntras och kan mycket väl innefattas av 

provet, men det är en möjlighet som varje enskild lärare och elev måste ta ställning till om samtalet 

ska utvecklas till argumentation. 
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2.4 Årskurs 9: Styrdokument 

I det centrala innehållet för svenskämnets muntliga del för högstadiet (åk 7-9) är kategorierna 

desamma som för föregående årskurser, men innehållet är djupare och mer specifikt. Det är 

fortfarande samtal och presentation/berättande som är de två huvudområdena. Nu ska eleven dock 

kunna leda och sammanfatta samtalet samt bemöta och formulera argument. Berättandet och 

framförandet ska nu även behandla ämnen från samhällslivet. Språk, innehåll och disposition ska 

anpassas till syfte och mottagare.  

 I kunskapskraven för betyget E står att eleven ska kunna diskutera och samtala om varierade 

ämnen. Detta ska ske genom att ställa frågor och uttrycka åsikter med argument som är ”till viss del” 

underbyggda och ”till viss del” för samtalet framåt. Vad gäller den solitära rollen ska redogörelserna 

vara enkla med ”i huvudsak” fungerande struktur och innehåll samt ”viss” anpassning till syfte, 

mottagare och sammanhang. På C-nivå sker en stegvis höjning. De ”enkla och till viss del” 

underbyggda argumenten ska nu vara ”utvecklade och relativt väl underbyggda”, den ”i huvudsak” 

fungerande strukturen i redogörelsen skall för betyget C vara nu vara ”relativt väl” fungerande etc. 

Elevens frågor och argument ska nu också föra samtalet framåt. Samma stegvisa höjning sker till A-

nivån. ”Relativt väl” blir ”väl” och samtalet ska nu inte bara föras framåt utan även utvecklas och 

breddas. Inget sägs i kunskapskraven om att eleven ska kunna leda diskussioner och samtal, däremot 

ska det ingå i undervisningen enligt det centrala innehållet.  

2.5 Årskurs 9: Provet 

Den muntliga delen av Äp 9 utgör i maximal tidsåtgång ingen större del av helheten än provet för Äp 

6. Däremot har det vuxit och utgörs nu av tre delar och har en sammanlagd maximal tidsåtgång på 

110 minuter (av dessa är 30-60 minuter förberedelsetid): en enskild presentation, ledandet av en 

gruppdiskussion och deltagande i gruppdiskussion. Vid själva provtillfället får eleverna dessa 30-60 

minuter på sig till förberedelser. Bland annat ska eleverna under denna tid förbereda sig på att 

presentera sitt ämne och sin diskussionsfråga men även läsa igen uppgiftshäftet så att eleven är 

införstådd med de övriga ämnena. Provets tema är identitet och utseende. Båda de specifikt muntliga 

delarna av det centrala innehållet prövas enligt provets egen matris. Utöver dessa tillkommer även 

andra delar ur det centrala innehållet. Dessa är lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter; 

skönlitteratur för ungdomar och vuxna; beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och 

argumenterande texter; texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter; språkliga strategier för att minnas och lära; ord och begrepp som 

används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter; skillnader i språkanvändning beroende på 

sammanhang, mottagare och syfte samt ”språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna 
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identitetsutvecklingen”. Provet kommer alltså pröva elevernas förmåga att tillgodogöra sig 

information, bearbeta och sedan diskutera den muntligt. Eleverna får dock inte förbereda sig innan 

provtillfället och det är enligt provets syfte främst elevens förmåga att ”formulera sig och 

kommunicera i tal” samt förmågan att ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang” som ska prövas. Således är provet en dialogtyngd uppgift med interaktivt innehåll.  

 Som visas nedan kan utförandet av uppgifterna ske på olika sätt. Provet är dock utformat som 

en formell och tydligt konstruerad talsituation. Autenticiteten för själva uppgiften är med andra ord 

låg och det formella sammanhanget kan vara obekvämt för svagare elever. 

 Provet utförs i en grupp om fem elever och gruppen får endast om det absolut inte går att få 

ihop fem elever till varje grupp minskas till fyra elever. Till skillnad från provet i årskurs 6 finns ingen 

instruktion om hur gruppen ska sättas ihop, bortsett från att elever som läser ämnet svenska som 

andraspråk inte bör genomföra provet tillsammans med elever som läser ämnet svenska. Om gruppen 

sätts ihop för att underlätta den kontextuella faktorn relation är detta alltså upp till läraren. Provet 

utgår från sju olika uppgiftshäften som fördelas slumpvis mellan eleverna. Ett är en kortfilm, ett en 

serieruta, två är reportage och de resterande tre utdrag ur skönlitterära verk. Inget av ämnena som tas 

upp är i sig självt särskilt lättillgängligt för eleverna, men de är heller inte svårtillgängliga. Ett av 

reportagen, ”Jag vill vara hen – inte hon eller han” kan dock möjligtvis vara svårt för vissa elever att 

förhålla sig till. Att använda hen som beteckning för sitt kön istället för hon eller han innebär att man 

varken kallar sig kvinna eller man, något som kan vara ett väldigt känsligt och provocerande ämne 

för många, inte minst tonåringar som själva är i färd med att upptäcka och definiera sin sexualitet. 

Det finns alltså en viss risk att provmaterialet komplicerar uppgiftens fält för vissa elever. 

Instruktionerna säger dock att läraren kan välja att frångå slumpen när häftena delas ut om särskilda 

skäl föreligger.  

 Presentationen ska vara 2-3 minuter lång och i instruktionerna som finns med i provmaterialet 

står att den ska genomföras genom att eleven läser upp sammanfattningen, reflekterar kring texten 

med hjälp av ”frågor att fundera över” och presenterar diskussionsfrågan. I bedömningsmatrisen och 

kommentarerna till denna kommer förklaringen. För betyget E kan eleven i princip läsa innantill och 

behöver bara visa viss anpassning till mottagarna, språket behöver bara vara i huvudsak fungerande 

och det räcker om argumenten som framförs är enkla och till viss del underbyggda. Det är sedan dessa 

aspekter som utvecklas i de högre betygskriterierna. För betyget A ska eleven inte bara ha 

välutvecklade och väl underbyggda argument levererade med ett väl fungerande språk, utan också 

presentera underlaget på ett engagerat och intresseväckande sätt. Huvudsyftet med presentationen är 

alltså att utgöra ett underlag för diskussionen. Det rör sig inte om en muntlig framställning i 

traditionell mening, utan snarare om att inleda ett samtal. Då spannet mellan betyget E och A är 
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väldigt stort språkligt sett kan nivån på inledningen bli allt från informell och något stapplande till 

rent av professionell. Efter presentation ska hela gruppen vara introducerad i diskussionens fält, men 

kommunikationssättet som används kan variera stort beroende på eleven. 

 När det kommer till samtalsdelen av provet är det värt att notera att det i provinstruktionerna 

tydligt står att även om diskussionsledaren har huvudansvaret för att se till att samtalet fortskrider på 

ett bra sätt ligger ansvaret inte enbart hos denne. Varje enskild deltagare delar på ansvaret att hålla 

igång diskussionen. Bedömningsmatrisen och kommentarerna till denna formulerar krav och exempel 

utifrån en gemensam grundregel: En bra samtalsdeltagare visar respekt för de andra deltagarna. 

Eleven ska lyssna uppmärksamt vilket kan visas genom ögonkontakt, nickningar och rimliga 

följdfrågor. Provinstruktionerna kräver för ett godkänt betyg inga särskilt avancerade formuleringar 

eller följdfrågor – eller ens att det alltid hörs vad eleven säger. Däremot är det centralt att eleven visar 

uppmärksamhet för vad de andra säger och inte avbryter de andra i onödan. Den kontextuella faktorn 

relation är alltså central i denna del av provet. 

 I och med uppgiftens variationer är det svårt att avgöra vilken språklig genre och verksamhet 

uppgiften rör sig inom. För uppgiftens lägsta nivå anser jag dock att den språkliga genren måste 

klassas som berättelse och verksamheten som fri dialog. Detta för att bedömningsmatrisen ställer 

sådana krav för betyget E att presentationen skulle kunna utföras på samma sätt som någon inleder 

ett informellt samtal. Provets målsättning är dock att eleven ska arbeta inom framställningsgenren 

vilket innebär att den språkliga genren för provet sträcker sig över både berättelse och framställning 

och således kommer skilja sig mellan varje utförande.  

 Inledningen av diskussionen kan ske mer eller mindre sammanflätat med presentationen då 

den kan initieras ”med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet” (betyget E). Därefter ska eleven 

leda diskussionen genom att vid behov fördela ordet och tillse att samtalet inte drar ut på tiden. 

Minimitiden för presentation och diskussion är fem minuter, och det ska inte spela någon roll för 

bedömningen om tidsåtgången är fem eller tio minuter så länge eleven fått med alla delar. Vid 

avslutningen ska eleven sammanfatta vad som sagts. Kraven för betyget E säger att eleven ska göra 

ett försök till sammanfattning, för C ska sammanfattningen vara rimlig och för A ska eleven 

sammanfatta det viktigaste i diskussionen. En annan viktig skillnad mellan betygsstegen är att för 

eleven ska för betyget C också återföra diskussionen till ämnet i den händelse att samtalet går över i 

andra ämnen. Detta krav saknas helt för betyget E och förblir oförändrat för betyget A. Kraven att 

inleda diskussionen genom att ge någon ordet och att avsluta den inom utsatt tid förblir också 

oförändrade för betygen C och E. Att placera samtalsledarmomentet i en språklig verksamhet blir 

därför svårt, eftersom även det lägsta betyget inte helt uppfyller en tydlig roll fullt ut. En elev som 

precis håller sig över gränsen för betyget E kommer börja diskussionen som ordförande i styrd 
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monolog för att under diskussionen bli en deltagare i fri dialog och då inneha samma roll som de 

övriga eleverna. Avslutningsvis ska eleven sedan försöka vara ordförande igen. Uppgiften kommer 

därför att vara en styrd monolog eller en fri dialog, beroende på eleven som ska leda diskussionen 

och spänner således över ett kontinuum. Oavsett om samtalet räknas in i den språkliga verksamheten 

fri dialog eller styrd monolog har det utformingen av en styrd monolog, vilket är ett ovanligt 

kommunikationssätt i vardagen. Mitt antagande är att provkonstruktören gärna vill att eleverna ska 

träda in i rollen som ordförande över en styrd monolog, men är medveten om den höga svårighetsgrad 

detta innebär. Därför räcker det för ett godkänt betyg att eleven gör ett försök.  

2.6 Årskurs 9: Sammanfattning 

Äp 9 är en påtagligt konstruerad skoluppgift och har därför låg autenticitet som dock kompenseras 

något av att tyngdpunkten i själva diskussionen är elevernas egna åsikter och uppfattningar om vad 

som diskuteras. Därför finns en viss chans att uppgiften känns meningsfull för eleverna trots 

utformingen. Uppgiften hör till berättelsegenren även om engagerade och duktiga elever har 

möjlighet att gå in i framställningsgenren genom att abstrahera och problematisera 

diskussionsfrågorna. Att placera provet inom en enda språklig verksamhet är däremot mycket svårt 

att göra. Provet är utformat som en styrd monolog och uppmuntrar elever att under sin tur som 

diskussionsledare iträda rollen som ordförande. Om eleven inte lyckas med att agera ordförande finns 

risken att samtalet istället tar formen av en fri dialog, eller att någon annan elev tar över rollen som 

ordförande. Alternativt blir det en styrd monolog utan ordförande under pågående samtal, vilket med 

tanke på tiden för diskussionen inte vore helt omöjligt. 

 De kontextuella faktorerna är intressanta att titta närmare på. Eleverna borde sedan tidigare 

vara vana vid kommunikationssättet även om det rör sig om en högre grad av formalitet än i Äp 6. 

Faktorn fält är viktig i provet och med tanke på den stora variationen bland de olika ämnena blir det 

ett stort ansvar för den ledande eleven att introducera sina klasskamrater under presentationen. Om 

deltagarna inte tillgodogör sig diskussionens innehåll blir det mycket svårt att komma med relevanta 

frågeställningar som för vidare och fördjupar diskussionen. Det senare gäller främst de elever som 

siktar på ett högre betyg. Däremot ställer relationsfaktorn tydliga krav på samtliga deltagare. Att 

respektera de som deltar i diskussionen och bidra till den på ett sätt som de andra kan dra nytta av är 

kriterier som gäller även för betyget E. Här syns alltså ett prov konstruerat som en relativt avancerad 

övning för formella samtal där alla deltagare bär ett gemensamt ansvar för att diskussionen ska vara 

givande. Provet är alltså inte bara en prövning av språklig färdighet utan även en övning i vuxet 

språkligt samarbete. 
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2.7 Kurs 1: Styrdokument 

Styrdokumenten för Svenska 1 är mycket tydliga med vad som ska utgöra den muntliga delen av 

undervisningen: presentation och argumentation. Det enda stycket i det centrala innehållet som 

specifikt talar om muntlighet lägger fokus vid framställning med mottagaranpassning, 

presentationstekniska hjälpmedel och ”faktorer som gör en muntlig presentation intressant och 

övertygande.”(Skolverket 2014). I övrigt tas i det centrala innehållet upp saker som 

argumentationsteknik, arbete enligt den retoriska arbetsprocessen och berättarteknik, vilka även kan 

appliceras på muntlighet även om det inte uttryckligen görs så i läroplanen. 

 Betygskraven för de muntliga aspekterna säger att för betyget E ska eleven, ”i förberedda 

samtal och diskussioner”(Skolverket 2014) kunna förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra 

muntlig framställning inför grupp. Den muntliga framställningen ska vara sammanhängande och 

begriplig och språket ska vara ”till viss del anpassat till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation”(ibid). Vidare ska eleven kunna använda något presentationstekniskt 

hjälpmedel med viss säkerhet. I betygskraven finns dessutom ett särskilt stycke som behandlar hur 

kommunikativa situationer fungerar. Eleven ska kunna göra enkla reflektioner över språklig variation 

och relationen mellan talare och kommunikationssituation. Dessa krav för undervisningen på allvar 

in på det språkvetenskapliga planet, och de tillägnade kunskaperna skulle också kunna få praktisk 

användning i proven.  

 Vad gäller upptrappningen av betygskraven följer de inte samma självklara mönster som sina 

motsvarigheter i grundskolan. Istället för att som i grundskolan ha vissa fasta kriterier som går från 

”viss säkerhet” till ”säkerhet” och slutar på ”god säkerhet” läggs nya aspekter till i de högra nivåerna 

och tidigare nivåers krav ökas inte nödvändigtvis i varje ny nivå. Förmedlandet av egna tankar och 

åsikter kräver exempelvis redan på E-nivå att eleven gör detta ”med viss säkerhet”. På C-nivå är 

kravet detsamma. Däremot har ett krav på att förmedlandet sker ”på ett nyanserat sätt” tillkommit, 

och först på A-nivå måste det ske ”med säkerhet” (Skolverket 2014). 

2.8 Kurs 1: Provet 

Det muntliga delprovet i Kp 1 är ett av tre delprov och består av att eleven ska genomföra ett muntligt 

anförande inför en grupp om ca 15 elever. Anförandet ska behandla ett ämne som eleven antingen 

väljer från provinstruktionens förslag eller hittar på själv baserat på provets tema. Ämnet ska 

presenteras och kommenteras av eleven, som även måste använda sig av någon form av 

presentationstekniskt hjälpmedel. Vidare uppmanas eleven att basera sin framställning på någon form 

av källmaterial, men det är inte ett krav som ingår i bedömningen. Delprovet förbereds genom att 

läraren noga går igenom uppgift och betygskrav med eleverna. Klassen ser ett bildspel som 
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presenterar temat och diskuterar olika möjligheter till ämnen för sina anföranden i smågrupper och 

får sedan påbörja arbetet individuellt. Senast en dag innan provtillfället ska eleven ha lämnat in ett 

formulär till läraren som i korta drag beskriver anförandet. Detta innebär att provet utgör inte bara ett 

framförande utan en hel arbetsprocess. Eleven måste fördjupa sig i ett ämne tillräckligt mycket för 

att kunna informera om det och bilda sig en egen uppfattning om det, samt förbereda ett anförande 

med visuella hjälpmedel, allt detta ska också helst vara uppbackat av någon form av källmaterial. 

Utförandet ska också redovisas i förväg med en blankett vilket ökar kraven på god förberedelse. I 

uppgiften ingår förutom detta att eleven ska vara en god åhörare och ge respons på sina kamraters 

anföranden, men detta bedöms inte. 

 Delprovet behandlar presentation, argumentation och presentationshjälpmedel och tvingar 

därutöver, i och med elevformuläret eleven att i förväg reflektera över hur anförandet ska läggas fram. 

Därför kan delprovet anses behandla nästan alla delar av det centrala innehållet (vilket kanske snarare 

säger mer om det muntliga språkets utrymme i styrdokumenten än delprovets omfattning). 

Undantaget är den språkvetenskapliga aspekten. 

 Anförandet ska i det studerade provet behandla ett självvalt ämne baserat på temat ”kärlek” 

som eleven haft gott om tid på sig att göra efterforskningar kring. Efter anförandet ska klassen på ett 

samtalsliknande sätt ge respons på anförandet. Det här konceptet är lätt att känna igen från verkliga 

situationer i arbetsliv, föreningsliv och högre studier. Tyvärr säger inte instruktionerna något om detta. 

Hade de gjort det skulle uppgiftens potentiellt mycket höga autenticitet varit mycket tydligare och det 

hade varit lättare att engagera eleverna att gå in för den genom att öva sig på den kommunikativa 

situationen och inte bara se det som ett prov. Som provet nu är utformat hänger detta på att läraren på 

eget initiativ uppmärksammar eleverna på att provets form är ett exempel på en typ av språklig 

situation de med stor sannolikhet kommer att råka ut för i ”verkligheten”. Möjligheten att applicera 

uppgiften på verkligheten är dock inte det enda som bidrar till dess autenticitet. Temat som uppgiften 

baseras på är ”kärlek”, något som är lätt att relatera till oavsett var i livet man befinner sig. Att 

eleverna också ges så pass gott utrymme till förberedelser att välja sitt ämne, diskutera det med 

klasskamrater och göra efterforskningar inför anförandet borde vara tillräckligt för att ge de flesta 

elever en möjlighet att engagera sig i uppgiften. 

 Uppgiftens fält kan vid en första anblick ställa höga krav på vissa elever. Även om kärlek är 

ett tema det är väldigt svårt att inte ha en åsikt om så kan det vara känsligt eller pinsamt. Särskilt för 

personer i tonåren som är i färd med att utveckla sin egen sexualitet kan kärleksbegreppet vara 

obekvämt. Bedömningsmatrisens kommentarer säger att anförandet bara behöver behandla ”någon 

aspekt” (Skolverket 2014) av temat och att eleven inte behöver tala om explicit hur anförandet hör 

ihop med det. Även de underlag eleverna tilldelas under förberedelserna föreslår en stor bredd av 
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möjliga aspekter av temat. Elever som tycker kärlekstemat är känsligt eller pinsamt uppmärksammas 

därför på att temat kärlek inte nödvändigtvis innebär fysisk sådan, eller ens kärlek mellan två 

personer. Tack vare detta kan fältets potentiella problematik undvikas. Vidare ställer den 

källanvändning som ingår i uppgiften inte alltför höga krav: Den bedöms inte enskilt utan ska snarare 

ses som ett verktyg att användas under förberedelserna. Jag anser därför att kravet som ställs inom 

faktorn fält är relativt lågt. Det är också möjligt att faktorn bidrar till provets utförande på ett positivt 

sätt då eleven har möjlighet att tala om något som ligger denne varmt om hjärtat.  

 De övriga två faktorerna i Gibbons språkliga register kan ställa högre krav på eleven. Relation 

bör inte ställa till några större problem då den grupp eleven ska tala inför består av personer som 

eleven känner sedan innan. Gruppen är förvisso större än vid proven i grundskolan, men det rör sig 

fortfarande om halvklass. Möjligtvis skulle elever som inte går ihop personligt kunna hamna i samma 

grupp och därigenom försvåra för varandra, men det är en eventualitet som inte kan appliceras på 

provet generellt. Oavsett detta måste man komma ihåg att talande inför grupp innebär exponering av 

andras blickar och dömande av sitt tal, något som kan sätta stor psykisk press på vissa elever. När det 

kommer till kommunikationssätt är det svårt att fälla ett definitivt avgörande om dess bidrag till 

provets svårighetsgrad. Anförandet ska förvisso vara stilmässigt anpassat efter sammanhanget 

(formellt, men inte för formellt) och vara någorlunda tydligt disponerat i inledning, huvvuddel och 

avslutning. Det rör sig dock om ett kort tal och för betyget E räcker det att sammanhang, disposition 

och språklig stil är begripligt. Betyget E kräver också bara att framförandet ska ske med ”viss 

säkerhet” och att det presentationstekniska hjälpmedlet ”hanteras så att informationen i stort sett når 

fram”(ibid). Kommunikationssättet ställer alltså vissa krav på eleven, men inte särskilt höga sådana. 

För de högre betygen trappas dock kraven upp avsevärt. Betyget A kräver att anförandet är 

väldisponerat med det presentationstekniska hjälpmedlet väl integrerat. Eleven ska också ha god 

kontakt med åhörarna och ge ”nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till 

temat eller den källa eleven använt”(ibid). Dessutom kvarstår C-betygets krav på en avslappnad och 

lagom formell språklig stil.  

 Delprovets språkliga genre är framställning. Provinstruktionerna talar återkommande om att 

elevens anförande ska utgöra ett bidrag till klassens temabearbetning och även för det lägsta godkända 

betyget ska eleven uttrycka åtminstone en egen tanke om sitt ämne. Även om eleven väljer att utforma 

sitt anförande som en berättelse kommer det alltså handla om att introducera ny kunskap för åhörarna. 

Formen för responsen finns inte reglerad i provinstruktionerna, vilket innebär att den språkliga genren 

kan bli allt från kommentarer till framställning. 

 Den språkliga verksamheten är för anförandet fri monolog, i vilken eleven ikläder sig rollen 

som solitär. Bedömningsmatrisens krav för betyget E är överlag låga, det räcker med att anförandet 
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och språket är begripligt, någorlunda anpassat till tiden och hela framförandet sker med viss säkerhet. 

Även om dessa krav är överlag låga lämnas ingen möjlighet för eleven att lämna sin roll som solitär 

i fri monolog. Eleven har till uppgift att axla det ansvar denna roll för med sig: Att inleda en språklig 

verksamhet, hålla den igång och framföra ett budskap, och till sist avveckla den. Om eleven inte 

lyckas med detta är framförandet inte godkänt. Under den efterföljande responsen, som förvisso inte 

bedöms, kan den språkliga verksamheten variera. I responsen kommer den språkliga verksamheten 

sannolikt ta formen av fri dialog eller möjligen fri monolog om någon av klasskamraterna tar till orda 

ordentligt och självständigt för fram en specifik respons. Eventuellt – förutsatt att läraren leder 

responsen – skulle responsmomentet kunna innebära styrd monolog med läraren som ordförande och 

eleverna som övriga deltagare. Mest sannolikt håller jag dock att klasskamraterna iträder rollen som 

deltagare i fri dialog under responsen. 

2.9 Kurs 1: Sammanfattning 

Delprovet är en utmanande konkretisering av styrdokumenten. Den del av styrdokumenten som 

möjliggör examinering genom samtal har nedprioriterats till förmån för det självständiga anförandet. 

Inslag av dialog finns i provet, men endast i form av respons från åhörarna som inte är föremål för 

bedömning. Provet har goda förutsättningar för att ha en hög nivå av autenticitet. Största möjliga 

autenticitet förutsätter att läraren på eget initiativ i förberedelserna till provet uppmärksammar 

eleverna på att formen för provet är en som återfinns ofta utanför skolans värld. Utöver detta har 

provet i och med temat och sättet på vilket eleverna förbereder sitt anförande en ganska stark 

inneboende autenticitet som bör kunna skapa en känsla av meningsfullhet hos de flesta elever.  

 Provets språkliga register är spretigt sammansatt på grund av att faktorerna varierar mycket i 

de krav som ställs genom dem. Faktorn relation är den minst uppseendeväckande och ställer generellt 

sett inte särskilt höga krav på talaren utan kan med ca 15 åhörare (halvklass) som eleven sedan tidigare 

är bekant med ses som en naturlig stegring från Äp 9:s 5 bekanta åhörare. Faktorn 

kommunikationssätt innebär något större krav på eleven då bedömningsmatrisen innehåller flera 

specifika punkter som bestämmer på vilket sätt anförandet ska utformas och genomföras. Kraven för 

betyget E är låga men inte obefintliga. För de högre betygen trappas dock kraven upp och betyget A 

kräver en självsäker, nyanserad talare som använder teknik på ett välplanerat sätt, håller god kontakt 

med sina åhörare och dessutom gör detta med en väldisponerad disposition. I kontrast till detta kan 

faktorn fält snarare ses som en potentiell stöttning för eleven än en faktor som sätter press på talaren. 

 Vad gäller Anwards teorimodeller är delprovet entydigt. Uppgiftens genre är oundvikligen 

framställning, den språkliga verksamheten är fri monolog och eleven blir därför solitär i denna. 

Responsen kan förvisso ta andra former men då den inte bedöms är den inte lika relevant att räkna in 
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i detta reslutat. Uppgiften förutsätter att eleven klarar av att driva en fri monolog på egen hand. För 

ett godkänt betyg behöver detta inte klaras av helt felfritt, men om eleven inte lyckas upprätthålla 

rollen som solitär har denne misslyckats med uppgiften. För de högre betygen krävs dessutom en 

självsäker solitär som självsäkert inleder, upprätthåller och avslutar sin fria monolog. 

2.10 Kurs 3: Styrdokument 

Styrdokumenten bygger vad gäller det muntliga i stor del vidare på det centrala innehållet i kurs 1. 

Det stycke av det centrala innehållet som behandlar muntlighet säger att eleven i planering, utförande 

och analys av framställningar ska ta stöd av en ”fördjupad tillämpning av den retoriska 

arbetsprocessen” (Skolverket 2014). Därutöver ska även presentationstekniska hjälpmedel användas. 

Undervisningen ska också behandla ”viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter 

av vetenskaplig karaktär” (ibid). Eftersom en text inte nödvändigtvis måste vara skriftlig kan denna 

punkt vägas in även i det muntliga och i sådant fall innebära att eleven ska kunna uttrycka sig på ett 

vetenskapligt sätt och föra objektiva resonemang även muntligt. 

 Även kunskapskraven bygger på kurs 1. Det grundläggande kravet, att kunna genomföra en 

muntlig framställning inför grupp och förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal, är 

identiskt med kurs 1. Därefter blir det svårare. Eleven ska redan för betyget E göra detta med viss 

säkerhet och ska dessutom anpassa språk, stil och disposition efter mottagare, syfte och 

kommunikationssituation. Vidare kräver betyget E att eleven kan använda ”retoriska verkningsmedel 

[sic]” (Skolverket 2014) och presentationstekniska hjälpmedel med viss säkerhet. Till sist ska eleven 

också i framställningen ha viss åhörarkontakt. Övriga punkter specifierar att eleven ska kunna 

formulera en tes och genom muntlig argumentation stödja den med väl formulerade argument, samt 

använda grundläggande retoriska begrepp vid enkla retorikanalyser med viss säkerhet. 

 Upptrappningen av kunskapskraven följer i huvudsak samma mönster som kurs 1. I vissa fall 

rör det sig om krav på ”viss säkerhet” som blir ”med säkerhet” på högre nivåer. I kurs 3 finns dock 

en intressant nyhet bland de högre kunskapskraven. På C-nivå ska elevens framställning framföra 

tankar och åsikter ”på ett nyanserat sätt”, och eleven ska kunna hålla sig ”konsekvent” till den tes 

som aktuell argumentation behandlar. För betyget A återkommer kravet på nyansering också i 

argumentationen. Överhuvudtaget innebär betyget A en kompetent talarinsats. Eleven framför och 

argumenterar för sina teser på ett nyanserat sätt och använder ”med stor säkerhet och på ett effektfuellt 

sätt” retoriska verkningsmedel. De presentationstekniska hjälpmedlen ska också stödja och tydliggöra 

presentationen och vara väl integrerade i framförandet. 

2.11 Kurs 3: Provet 

Provet är uppdelat i två delar: Skriftlig och muntlig framställning. Båda delarna innehåller ett 
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provmoment. Detta gör Kp 3 till det enda av de undersökta där muntligt och skriftligt ges samma 

utrymme i provet som helhet. Formeln för hur provbetyget bestäms avslöjar dock en underordning av 

det muntliga delprovet, då en elev kan få betyget A även om endast B uppnåtts i det muntliga 

delprovet, dock ej tvärtom. I provmaterialet förklaras detta med att det skriftliga provet täcker in en 

större del av det centrala innehållet. Provmaterialet ger under redogörelsen för hur styrdokumentens 

kunskapskrav har konkretiserats i bedömningsmatrisen en förklaring av det något kryptiska ”retoriska 

verkningsmedel”. I delprovets bedömningsmatris har provkonstruktören valt att låta detta begrepp 

representeras av retorikens ethos, pathos och logos, det vill säga karaktär, känsla och förnuft (Olsson 

Jers, 2010). I bedömningsmatrisen förekommer alla tre men huvudtyngden ligger på ethos. Dessutom 

används begreppet ”stilfigurer”. Dessa ska vara ”passande” för betyget C och ”effektfulla” för A.  

 Delprovets fokus ligger helt och hållet på argumenterande tal. Enligt provmaterialet innefattas 

det stycke i det centrala innehållet som specifikt behandlar muntlighet, dvs planering, genomförande 

och analys av muntlig framställning med stöd i den retoriska arbetsprocessen och användande av 

presentationstekniska hjälpmedel. I likhet med övriga prov ska Kp 3 förberedas genom en 

introduktionslektion. Vid denna lektion, som ska ske senast en vecka innan det skriftliga provet, får 

eleverna muntlig information av läraren, texthäftet som provet baseras på och ett häfte där uppgifterna 

och bedömningsmatriserna för desamma finns. Även i detta prov ska eleverna lämna in en planering 

av sitt anförande i förväg i form av ett formulär. På formuläret ska eleven formulera sin tes, ett antal 

argument samt motargument och även ange källor som styrker argumenten. Således är även detta 

prov en arbetsprocess och inte enbart en taluppgift. 

 Uppgiften består av att eleven ska planera och genomföra ett argumenterande anförande inför 

klassen på ungefär 5 minuter. Instruktionerna uppmanar eleven att använda sig av retoriska verktyg 

under planering och genomförande och använda dessa för att övertyga åhörarna. Minst en källa måste 

användas och redovisas i formuläret. Presentationstekniska hjälpmedel får användas men det är inget 

krav. Målet är att eleven ska lyckas övertyga och en stor del av provet blir planeringsfasen, under 

vilken eleven måste fatta beslut som till exempel huruvida sådana hjälpmedel ska användas. Eleven 

står fri att välja sin tes själv så länge den kan relateras till temat ”Från lertavlor till läsplattor” och kan 

behandla i princip vad som helst som rör kommunikation, hur den utvecklas eller denna utvecklings 

konsekvenser. 

 Det innebär att eleverna får ett stort spelrum och dessutom har goda möjligheter att prata om 

saker som är centrala i deras vardag. Därför finner jag det för rimligt att anta att uppgiften kan vara 

meningsfull för den genomsnittliga eleven. Uppgiften att formulera en egen tes som ska väcka 

engagemang och sedan formulera och underbygga argument för denna kan dock vara en stor 

utmaning. Tack vare att eleven kan välja att formulera en tes som behandlar saker som är aktuella 
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både för eleven själv och för dennes klasskamrater, tillika åhörare, är det också rimligt att uppgiften 

upplevs autentisk trots att det rör sig om ett prov och en skoluppgift. Eftersom Svenska 3 är en 

avancerad kurs som inte ingår i alla gymnasieprogram utan för vissa väljs aktivt5 anser jag också att 

det är rimligt att elever som läser kursen kan se bortom den formella provkontexten och utföra 

uppgiften med genuint engagemang, särskilt med tanke på temat. Lägg därtill det faktum att provet 

också kan ses som en övning inför högst verkliga situationer i student- och arbetslivet, vilket i sig bör 

väcka ytterligare engagemang hos eleven. Autenticiteten i uppgiften är därför hög.  

 Av samma anledningar bör uppgiftens fält inte innebära någon större utmaning för läsaren, 

utan borde nästintill kunna anses vara ett stöd för eleven.  

 En av de anpassningar som föreslås för elever med någon form av särskilt behov är också att 

låta eleven genomföra delprovet inför en mindre grupp elever än de 15 som är ordinarie gruppstorlek. 

På grund av att provet utförs i en kurs som för många gymnasieutbildningar inte är obligatorisk 

innebär detta att den kontextuella faktorn relation kommer att variera från klass till klass och, som i 

alla muntliga framträdanden, från elev till elev beroende på social säkerhet. Elever som läser program 

där kursen ingår i programmet kommer att känna varandra mycket väl medan elever som har valt till 

kursen utöver sitt programs ordinarie utbud kanske inte känner varandra alls. Denna variation medför 

att en generell utvärdering av den utmaning som faktorn medför inte kan göras med säkerhet. Oavsett 

hur väl bekanta med varandra eleverna är kommer dock uppgiften innebära att anförandet sker inför 

en ganska stor grupp åhörare, vilket ställer vissa krav på talaren vad gäller självsäkerhet och att kunna 

nå ut till individer i en stor massa. Att anförandet ska utföras med säkerhet är också ett av kraven i 

bedömningsmatrisen, men för betyget E krävs bara ”viss säkerhet”. 

 Faktorn kommunikationssätt utgör en utmaning för eleven. Uppgiften kräver redan på lägsta 

godkända nivå att eleven klarar av att genomföra en retoriskt riktig argumentation med fokus på ethos. 

Argumenten måste vara välgrundade, och i förlängningen innebär detta krav också att eleven måste 

klara av att framföra dem på ett sätt så att det blir tydligt att så är fallet. Dispositionen skall vara sådan 

att det tydliggör budskapet för publiken och språket ska vara situationsanpassat, ”dvs. eleven talar 

snarare än läser, anpassar sig till mottagarna och uttrycker sig tillräckligt formellt för ett 

anförande”(Skolverket 2014). För ett godkänt betyg krävs med andra ord ett professionellt retoriskt 

intryck. För högsta betyg ska också samtliga ovan nämnda delar vara väl integrerade med varandra 

på ett sätt som gör argumentationen slagkraftig. Särskild vikt läggs vid ethos, som för högsta betyg 

ska vara starkt och talaren ska ha god kontakt med åhörarna. Dessa relativt stora utmaningar som 

eleven ställs inför av Gibbons kontextuella faktorer, särskilt vad gäller kommunikationssätt, innebär 

                                                 
5 På de studieförberedande programmen är Svenska 3 en obligatorisk kurs medan den är valbar på yrkesförberedande 

dito. 
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att det språkliga registret ställer höga krav på eleven. 

 Kraven på självständighet samt formulerande och underbyggande av tes och argument medför 

att den språkliga genren är en Framställning. Det är möjligt att en elev skulle kunna hamna i 

Berättandegenren genom att skriva ett anförande baserat på exempelvis en händelse i klassen och 

sedan argumentera för eller emot en viss persons agerande, men jag håller det för högst osannolikt att 

ett sådant anförande skulle godkännas. 

 Anwards språkliga verksamhet är inte svår att identifiera Kp 3. Eleven är utan tvekan solitär i 

fri monolog. Det är också en roll som måste iklädas helt och hållet, inga möjligheter till kompromisser 

finns. Eleven förväntas stå självständig och genomföra ett argumenterande tal för att övertyga sina 

klasskamrater om sin tes. Detta är ett krav som finns redan för det lägsta godkända betyget, vilket 

innebär att om eleven inte lyckas fylla rollen som solitär på ett tillfredsställande sätt så är uppgiften 

misslyckad. 

2.12 Kurs 3: Sammanfattning 

Det nationella provet i svenska 3 är en kompromisslös retorisk utmaning som kräver att eleven på 

allvar står på egna ben. Provet tar fasta på styrdokumentens inriktning mot argumentation och 

retoriskt arbete. Det är tydligt att det inte är fråga om att testa muntlig förmåga i allmänhet utan att 

pröva elevens färdigheter i övertygande självständiga tal. Uppgiftens utformning och i synnerhet 

kraven som ställs för lägsta godkända betyg innebär att anförande måste bli en Framställning och att 

eleven helt och hållet måste ikläda sig rollen som solitär i fri monolog. Bedömningsmatrisens 

formuleringar innebär också att inget svängrum finns i dessa krav. Om eleven inte till fullo lyckas 

upprätthålla en fri monolog är uppgiften misslyckad, vilket sätter hög press på eleven.  

 Höga krav ställer också det språkliga registret. Att formulera och försvara en egen tes är en 

stor utmaning, som förvisso görs enklare av det mycket tacksamma temat och det stora spelrum 

eleverna har att röra sig i under planeringsarbetet. Faktorn fält är således utmanande men långt ifrån 

omöjlig. Relation är svårare att bestämma eftersom klassammansättningen för Svenska 3 inte är 

självklar. Elever på denna nivå får dock antas vara så pass vana vid muntliga anföranden att 15 kända 

eller okända åhörare inte är ett oöverkomligt hinder, om än utmanande. I faktorn kommunikationssätt 

finns elevens verkliga utmaning då provet redan för lägsta godkända betyg kräver fungerande 

argumentation uppbyggd efter retorisk modell. Detta medför ett krav på teoretiska kunskaper utöver 

grundläggande språkligt förmåga. Således räcker det inte med att eleven kan tala, eleven måste också 

kunna tala väl. 

 Dessa höga prestationskrav balanseras av en hög autenticitet i uppgiften. Som redan nämnts 

finns goda möjligheter för eleven att välja ett ämne som känns meningsfullt inte bara för eleven själv 
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utan även för åhörarna. Följaktligen är möjligheten stor för att eleven ska genomföra uppgiften med 

stort engagemang och kanske också lyckas bortse från det faktum att det rör sig om ett provtillfälle. 

Provet innebär också en övning i att faktiskt försöka övertyga en grupp kollegor. För de elever som 

läser Svenska 3 är det högst troligt att detta är en situation de kommer ställas inför i framtiden under 

vidare studier och i sitt senare arbetsliv. Detta bidrar till att göra autenticiteten stark. 

 Provet är en stor retorisk utmaning som har för avsikt att på allvar ställa elevernas muntliga 

argumenterande förmåga på prov. Det är dock inte bara den faktiska muntliga argumentationen som 

prövas, utan även elevens förmåga till självständigt arbete och förmågan att strukturera anföranden 

så att de är tidseffektiva, sakliga och övertygande. Provet har också ambitionen att vara engagerande 

och inge en känsla av äkthet. Svenska 3 är den sista kursen i svenska eleven läser innan denne lämnar 

gymnasiet, och dess muntliga nationella prov är något av ett elddop. Den elev som klarar av detta 

prov med goda betyg är väl rustad för verkligheten utanför skolans murar. 

3 Slutsatser och diskussion 

Mina undersökningar av de olika delproven visar en serie uppgifter med stor bredd vad gäller 

utformning och utmaning. I det här kapitlet jämförs de olika provens resultat emot varandra utifrån 

de frågor som utgör min analysmodell. 

3.1 Autenticitet 

I Äp 6 vilar uppgifternas autenticitet till största del på eleverna själva. Provet är en påtaglig 

skoluppgift och de texter som ligger till grund för det har låg autenticitet. Viss autenticitet skapas 

dock av att uppgiften främst är ett samtal där eleverna ska uttrycka egna åsikter och de frågor som 

finns för att hålla igång samtalet är formulerade på ett sätt som uppmuntrar till detta. Samma mönster 

följs av provet i Äp 9, men detta prov är än mer påtagligt en konstruerad skoluppgift vilket sänker 

den generella autenticiteten. Språket i Äp 6 kan tack vare samtalets informella form bli mer autentiskt 

i en verklig kontext än i Äp 9, dvs. det liknar i större utsträckning ett normalt samtal. 

 Kp 1 innebär en förändring för autenticiteten. Här har provet goda chanser till hög autenticitet, 

men det är upp till läraren att under förberedelserna tillse att den når högsta potential. Förutom ett 

tacksamt tema är uppgiften utformad som en språklig situation som är vanligt förekommande i 

vardagen utanför skolan. Den har därför möjligheten att upplevas meningsfull och genomföras med i 

hög grad autentiskt språkbruk, men provmaterialet uppmärksammar inte detta. 

 Kp 3 är det prov med högst autenticitet. Temat ger gott om utrymme för eleven att välja ett 

ämne som upplevs meningsfullt. Uppgiftens säger inte rakt ut att den kan och bör liknas vid en verklig 

vardaglig situation, men tack vare en kort, enkel och rak uppgiftsbeskrivning blir denna insikt mer 
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lättillgänglig för eleverna än den blir i Kp 1, som är mer påtagligt formulerad som en fiktiv uppgift. 

 Autenticiteten håller alltså inte en jämn nivå genom de fyra proven och inget av dem har en 

naturligt självklar hög autenticitet. Man skulle kunna förvänta sig att ju högre prestationskrav desto 

formellare provsammanhang och därmed lägre autenticitet, men så är uppenbarligen inte fallet. Kp 3 

är ett svårt och krävande prov men är tack vare tema och provets konstruktion och presentation ändå 

det prov som har högst autenticitet, vilket förutom en mer givande uppgift också hjälper samtliga 

elever, särskilt de svagare. 

 

3.2 Språkligt register 

I Äp 6 är relation den mest förlåtande faktorn i och med att provet instruerar läraren att sätta samman 

grupperna så förmånligt för eleverna som möjligt. Inte heller fältet innebär någon större utmaning. 

Kommunikationssättet är förvisso strikt men inte svårtillgängligt. Det språkliga registrets 

sammanvägda krav i Äp 6 är med andra ord lågt. Äp 9 innebär en generell höjning av registrets 

utmaning. Kommunikationssättet är fortsatt enkelt med blott något högre formalitet än i Äp 6. Fält 

ställer krav på eleven under anförandet på så sätt att eleven har ansvar för att introducera sina 

gruppkamrater till det nya ämnet. En bristande introduktion medför svårigheter för kamraterna att 

prestera väl under samtalet. Relationsfaktorn är den som ställer högst krav i Äp 9, då den ställer tydligt 

innebär att eleverna ska delta i uppgiften på ett respektfullt och vuxet sätt, krav som gäller alla 

deltagare och alla betyg. Sammanvägt blir kravet från det språkliga registret medelhögt i Äp 9. 

 Kp 1 innebär egentlig utmaning endast från kommunikationssätt, då flera specifika krav ställs 

på hur elevens utförande ska utformas. Relation är en naturlig stegring från föregående prov och bör 

inte vara särskilt skrämmande för eleven. Faktorn fält snarare stöttar än utmanar eleven. Kp 1 bryter 

alltså upptrappningskurvan genom att ställa sammanvägt lika eller till och med något lägre krav än 

Äp 9. Kp 3 återupptar dock kurvan. Fält innefattar bland annat formulerande och försvar av en egen 

tes vilket är utmanande men fullt görbart. Relation är svår att avgöra på grund av den potentiellt 

spretiga klassammansättningen i Kp 3, men 15 kända eller okända åhörare blir oavsett inget 

oöverkomligt hinder. Det som på allvar höjer registrets krav är faktorn kommunikationssätt då redan 

betyget E kräver en vältalig elev med retorisk teori som grund för sitt anförande. 

 Den utmaning det språkliga registret ställer eleven inför är lite komplicerad att bedöma då det 

innebär en sammanvägning av tre olika faktorer. I vissa fall ställer en faktor stora krav på eleven 

medan de övriga två är väldigt förlåtande. Vad som är särskilt intressant är att denna förändrande 

faktor inte är samma i varje prov. I Äp 6 är alla faktorerna relativt kravlösa, i Äp 9 ställer relation de 

högsta kraven, medan kommunikationssätt är den stora utmanaren från de båda gymnasieproven. 
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Återigen finner vi en rimlig anledning i dessa provs starka inriktning på muntliga anföranden och 

med detta kraven på teoretisk kunskap i framför allt retorik. Dock skall sägas att alla tre faktorer med 

möjligt undantag för relation ställer höga krav i Kp 3. 

3.3 Språklig genre 

Precis som för de språkliga verksamheterna innebär Äp 6 olika förutsättningar mellan de två 

uppgifterna även vad gäller språklig genre, och det är heller inte helt självklart vilken språklig genre 

som uppgifterna utgör. Redogörelsen är i sig varken berättelse eller framställning vilket innebär att 

det är elevens insats som avgör vilken genre anförandet blir. Givetvis kan en elev som inte håller 

samma stil genom hela sin redogörelse därmed också röra sig inom båda genrerna. Samtalsuppgiften 

har en mer tydlig tillhörighet i berättelsegenren. Samma tendens som i Äp 6 redogörelse finns i provet 

för Äp 9. Lägsta godkända nivå placerar eleven i berättelsegenren, men eleven uppmuntras samtidigt 

att ta sig in i framställning och en ambitiös elev med hög muntlig litteracitet har goda möjligheter att 

lyckas med detta. 

 Återigen är skillnaden mellan grundskolans och gymnasiets prov stora. Provet för Kp 1 

innebär med sina instruktioner om att elevens anförande ska bidra till en helhet och innehålla egna 

tankar och idéer att eleven måste hålla sig till framställning. I Kp 3 är det endast med stora 

ansträngningar eleven kan lyckas hålla sitt anförande inom berättelsegenren, och det är i så fall också 

högst troligt att anförandet skulle misslyckas gentemot betygskraven. 

 Vad gäller den språkliga genren kan vi alltså se en något tydligare utvecklingskurva än för de 

språkliga verksamheterna. Det stora brottet ligger mellan Äp 9 och Kp 1. I grundskolans prov ligger 

grundkravet på berättelsegenren med uppmaningar till eleven att ta sig in i framställning, och i Äp 9 

innebär betyget A också att eleven befinner sig i framställningsgenren. Kp 1 och 3 är dock 

framställningar i princip helt utan undantag. Att de språkliga genrerna trappas upp i de senare proven 

är förstås inte anmärkningsvärt, tvärtom. Vad jag finner intressant är att de senare proven är så 

kompromisslösa och att stegringen sker så fort mellan Äp 9 och Kp 1, mellan vilka elevernas ålder 

bara skiljer med ett år. Grundskolans prov där språklig genre är avhängigt en elev med väldigt stort 

handlingsutrymme byts i ett slag mot ett utmanande prov utan utrymme för brister i elevens förmåga 

att hålla sig inom framställningsgenren. Jag får intrycket av att grundskolans båda prov har formen 

av muntliga övningar som även ska användas för att bedöma eleven, medan gymnasiets prov i större 

utsträckning är formella instrument för kunskaps- och färdighetsmätning. Ett samband finns här med 

de språkliga verksamheterna och rollerna, som är långt mer dynamiska i grundskolan än de är för 

gymnasiets solitärer. 
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3.4 Språklig verksamhet och roll 

Äp 6 är uppdelat i två olika delar, en redogörelse och ett samtal. I redogörelsen är nog tanken med 

provet att eleven ska vara solitär i fri monolog, men uppgiftens utformning gör att eleven lika gärna 

kan klassas som övrig deltagare i styrd monolog beroende på sina egna insatser. Samtalet är en fri 

dialog med vissa inslag av såväl styrd monolog som styrd dialog. Samma svårbestämbara språkliga 

roller finner vi i Äp 9. Provet har som ambition att eleven ska vara ordförande i styrd monolog, men 

det är inte ett krav för att utförandet ska anses godkänt. En elev kan misslyckas med att agera rollen 

som ordförande, sänka hela uppgiftsutförandet till en fri dialog, och ändå vara godkänd på uppgiften. 

Provets språkliga verksamhet måste därför bli fri dialog eller styrd monolog. 

 Den här oprecisa strukturen lyser med sin frånvaro i gymnasiets prov. Kp 1 kräver att eleven 

är solitär i fri monolog för att klara uppgiften. Kp 3 innebär samma språkliga roll och ställer högre 

krav på felfritt genomförande. Medan eleven i Kp 1 tillåts vackla i sin roll som solitär ges inget sådant 

svängrum i Kp 3. Att helt utan pardon kräva en fulländad solitär är förvisso en stor utmaning, men 

med tanke på att redan Kp 1 innebär nästan samma utmaning är det lätt att undra varför Kp 3 inte 

tvingar in eleven i rollen som ordförande i styrd monolog. En sådan utveckling vore logisk med tanke 

på att det är nästa och sista steget i Anwards trappa. Anledningen till att det inte blir så återfinns i 

styrdokumenten. Fokus ligger absolut på argumenterande tal, vilket innebär att provet måste vara en 

fri monolog. 

 Även om proven aldrig på allvar klättrar hela vägen upp till ordförande i styrd monolog kan 

man skönja en tydlig utveckling som hjälpligt följer Anwards trappa. Intressant är också att det sker 

flera förändringar mellan Äp 9 och Kp 1. Gymnasiets prov ställer också hårdare krav på 

upprätthållandet av en bestämd språklig verksamhet, medan proven i de två lägre årskurserna är 

mycket mer flexibla och tillåter eleven att växla mellan olika roller. Möjligen kan detta bero på att 

uppgifterna i gymnasiet i större utsträckning förutsätter att eleven träder in i en viss språklig roll. 

Gymnasiets prov är nästan helt och hållet monologer, Kp 1 innehåller förvisso ett responsmoment 

men detta betygsätts inte. Denna förändring kan tillskrivas styrdokumenten, som i och med sin 

inriktning mot presenterande och argumenterande tal medför att den mest passande språkliga 

verksamheten för proven blir fri monolog.  

3.5 Slutsats 

De muntliga nationella prov som undersöks i den här uppsatsen visar på en serie prövningar av 

varierande utmaning och karaktär med vissa gemensamma drag. Äp 6 och 9 innebär större spelrum 

både i uppgifternas utformning och elevens utförande av desamma. Gymnasiets prov däremot är – 

kanske till stor del till följd av styrdokumenten – striktare, mer formella och med en snävare 
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inriktning.  

 Anmärkningsvärt är att de förväntningar och krav som ställs på elevens muntlighet inte följer 

en konsekvent utveckling genom de olika proven. Autenticiteten varierar starkt från prov till prov. 

Gibbons språkliga register börjar förvisso lågt och slutar högt, men däremellan ställer Äp 9 lika eller 

högre krav än Kp 1. Vad gäller språklig genre sker däremot det motsatta, den största stegringen sker 

just mellan Äp 9 och Kp 1. Kraven löper heller inte hela linan ut vad gäller Anwards teorier om 

språklig verksamhet och roll, vilket säger en hel del om vilken typ av muntlighet skolan skall fostra. 

Det vore inte orimligt att förvänta sig att åtminstone något av gymnasiets prov skulle pröva eleven i 

rollen som ordförande i styrd monolog, vilket är den mest avancerade rollen. Styrdokumenten säger 

dock tydligt att det inte är denna typ av talare skolan i första hand ska utbilda, istället ska fokus ligga 

på just presenterande och argumenterande tal med god teoretisk bas vilket medför att båda gymnasiets 

prov prövar just detta. Det sista steget på vägen uppför Anwards utvecklingstrappa tas dock inte vilket 

lämnar en utmaning obeprövad. Huruvida det är till godo eller ej för eleven är inte upp till denna 

uppsats att svara på, men skulle kunna utgöra ett ämne för vidare forskning. I vissa fall, särskilt i Kp 

3, förekommer också uppgifter som på ett eller flera sätt träder utanför min analysmodell. På grund 

av Kp 3:s fria utformning och höga precisa krav, ofta med teoretisk kunskapsbetoning, lämnar detta 

prov i större utsträckning än de andra mer stoff att undersöka utöver främst Anwards teorier. För en 

mer djupgående analys skulle jag föreslå fältstudier och kvalitativa studier av enskilda elevers 

arbetsprocess samt genomförande. 

 Studien visar också att svenska elever under sin skolgång förväntas uppnå vissa färdigheter 

inom sitt muntliga språkbruk. Slutmålet är en ansvarstagande och självsäker retoriker som kan 

konsten att övertyga sina jämlikar om riktigheten i sina ståndpunkter. Grundskolans prov innebär 

förväntningar på eleven i form av krav på förmågan att på ett respektfullt sätt delta i samtal och på ett 

fungerande sätt tala inför mindre grupper. De innebär också förhoppningar om att eleverna ska kunna 

ta steget in i muntlighetens mer utmanande områden, tala självständigt och självsäkert samt frigöra 

sig från situationsbundenhet och skolkontexter. I gymnasiet blir dessa förhoppningar till 

förväntningar, och eleven får krav ställda på sig att på allvar bli en självständig och effektiv talare 

som kan formulera, framföra och försvara teser på ett effektfullt sätt och dessutom ge respons på sina 

kamraters dito. 
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