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Abstract 

Is speaking silver or golden? A study of how teachers work with and grade oral presentation. 

The purpose of this paper is to investigate how teachers in the 7-9 class in Sweden in the subject Swedish 
work with, and grade, oral presentation. Sex teachers has participated in interviews to examine this. They 
have been asked several questions which seeks to answer how they interpret the curriculum texts on oral 
presentation. Through the interviews I will also find out how teachers work formatively with oral 
presentation and how they grade theese. The result of this study shows that teachers interprets the 
curriculum similar at the higher grades but that the interpretations differ more at the lower grades. 
Feedback is the most common form of formative work and that they mostly follow the curriculum when 
they are grading the students.  
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1 Inledning  
Anledningen till att jag intresserade mig för detta ämne är på grund av att jag, när jag 
gick i grundskolan, led av talängslan. Att redovisa inför klassen var utan tvekan det 
värsta jag visste. Bara jag hörde ordet redovisning fick jag ångest. Ångesten var 
ingenting jag hade bara innan framförandet, utan den hade jag från den stunden att 
uppgiften uppdagats. Detta var någonting som jag led av fram till gymnasiet. Plötsligt 
försvann min talängslan. Det var inte bara så att den extrema nervositeten försvann, utan 
jag tyckte faktiskt att det var roligt.  Frågan som jag ställt mig under alla dessa år är hur 
jag kunde bli så självsäker i mitt muntliga framförande? Vad beror det på? Med 
vetskapen om vad alla elever med talängslan går igenom, så har jag valt att fördjupa 
mig inom detta ämne utifrån ett lärarperspektiv. Hur tänker egentligen lärare gällande 
elever med talängslan? Hur arbetar de för att stödja dessa, och vilka möjligheter finns?  
 
Att stå och tala inför en grupp människor, oavsett om gruppen är stor eller liten eller om 
talet är långt eller kort, toppar listor på människors största rädslor. Faktum är att det 
sägs att dessa människor hellre skulle dö än att tala inför en grupp. Detta är möjligen lite 
överdrivet, men jag anser att det tydligt belyser problematiken i den muntliga 
framställningen. Kan man som lärare begära av sina elever att de ska ställa sig inför en 
grupp och prestera? 
 
I och med den nya läroplanen (Lgr 11) som ställer högre krav på eleverna idag än den 
gjorde för tio år sedan då jag gick grundskolan vill jag belysa den muntliga 
framställningen i skolan och vad den innebär för eleverna.  
 
I läroplanen för grundskolan kan man läsa följande att ”skolan ska ansvara för att varje 
elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på 
ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr 11). Vad är då ett rikt och nyanserat sätt? Och vem 
bestämmer det? Tittar man sedan på det centrala innehållet i kursplanen för svenska så 
kan man tydligt se en skillnad. Under rubriken tala, lyssna och samtala finns två 
underrubriker för lärare att förhålla sig till. Snittet för resterande huvudrubriker inom 
svenskan har uppgått till 7-8 underrubriker, någon innehåller fyra (Lgr 11). Jag kan 
tycka att detta sänder ut ett dolt budskap, den muntliga prestationen och samtalet i 
klassrummet är det som bör ägnas minst tid. Samtidigt som läroplanen signalerar att den 
muntliga framställningen ska genomsyra alla ämnen i grundskolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av detta kommer denna rapport att syfta till att undersöka hur lärare 
arbetar med och bedömer muntlig framställning i grundskolans 7-9 klass. De 
frågeställningar som utformats för att besvara syftet är: 
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- Hur förstår lärare läroplanens skrivningar om muntlig framställning? 
- Hur säger sig lärare arbeta formativt med muntlig framställning? 
- Hur ser lärare på betygsättningen av uppgifter i muntlig framställning? 
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2 Teoribakgrund 
Under rubrik 2.1 kommer teorier kring lärande att beskrivas mer ingående. I 2.2 
beskrivs vad muntlig framställning är för någonting. Under rubriken 2.3 beskrivs hur 
lärare kan tänka kring undervisning i muntlig framställning. I 2.3.1 står skrivet vad 
läroplanen säger om muntlig framställning i svenska åk 7-9 samt olika sätt att tolka den 
på. Retorikens plats i undervisningen beskrivs under 2.3.2. Vad talängslan innebär 
beskrivs mer ingående under rubriken 2.3.3. Under rubrik 2.4 förklaras begreppet 
formativ bedömning och hur det kan anpassas till undervisningen. I 2.5 redogörs för 
begreppen betyg och bedömning och i 2.5.1 skrivs mer ingående om summativ 
bedömning och problematiken kring detta. 2.5.2 handlar om måluppfyllelse och vad det 
innebär. Slutligen rubriken 2.5.3 beskriver mer ingående de muntliga nationella proven i 
svenska.  

2.1 Lärandeteori  
 
Skolverket (2011) menar att utveckla elevernas språkliga förmåga är skolans och 
därmed också lärarnas viktigaste uppgift. Elevers språk och språkutveckling är 
någonting som berör alla lärare, men inte minst svensklärarna. Att skapa en helhet av 
alla delar i svenska samtala, tala, skriva, läsa, lyssna, se och gestalta bidrar till en 
språkutvecklande undervisning.  

Det sociokulturella perspektivet, grundat av Lev Vygotsky, är en variant av dialogiskt 
lärande skriver Linde (2012, 104). Utgångspunkten i denna teori är att lärande är en del 
av all mänsklig aktivitet. Lärande är något som förmedlas genom samtal och verktyg i 
vår omgivning. Det är genom detta som vi lär oss. I den sociokulturella synen på 
lärande tillskrivs skolan stor betydelse.  

Den proximala utvecklingszonen är ännu ett begrepp som Vygotsky grundat, vilket 
beskrivs i Partanen (2009, 51). Begreppet innebär att en elev har förmågan att lösa 
uppgifter av viss svårighetsgrad vid vissa givna tidpunkter. Den självständiga 
kompetensen är när elever löser dessa uppgifter på egen hand. Det självständiga arbetet 
sker då främst med hjälp av elevens inre språk och tänkande. Vygotsky upptäckte dock 
att eleven vid dessa tidpunkter kunde utvecklas utanför denna självständiga kompetens. 
Eleven kunde då med hjälp av en klasskamrat eller lärare lösa en svårare uppgift. Det är 
detta område som Vygotsky kallar för den proximala utvecklingszonen. Det handlar om 
en kunskap hos eleven som ligger latent. I kommunikation med andra når kunskapen 
dock sin fulla potential. Förutsättningen för elevens utveckling är att hen får utmaningar 
som ligger inom utvecklingsområdet. Övningarna får inte vara för utmanande för då 
tappar eleven intresse. I och med att eleven utvecklas till nästa utvecklingsområde 
skapas en ny utvecklingszon. Detta är en del av elevers lärande och utveckling 
(Partanen 2009, 51-52). Denna utvecklingszon utmanar vissa traditionella idéer. 
Exempelvis tanken om att vid grupparbeten gruppera eleverna efter deras kunskapsnivå. 
Tanken med att gruppera efter kunskapsnivå var således att det skulle underlätta 
lärarens undervisande. Vygotsky menar dock att gruppera elever efter kunskap betyder 
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inte att de har samma behov av lärande. Det signalerar endast att eleverna har kommit 
lika långt i sin process. Elevernas utvecklingsmässiga frågor kan skilja sig trots att de 
ligger på samma kunskapsnivå. Tittar man endast utifrån kunskapsnivå kan man anta att 
dessa elever kräver samma instruktion ifrån läraren, vilket inte stämmer. 
Utvecklingsområdet skiljer sig även mellan elever som kommit lika långt i sitt lärande. I 
en grupp är det heller inte så att det endast är den starkare av eleverna som hjälper de 
svagare. Det är dialogen i detta samspel som har betydelse. Den starke eleven kan 
komma att lära av den svage gällande sådant som hen inte tänkt på. Tänkandet och 
lärandet är således inte hierarkiskt strukturerat utan mångdimensionellt (Partanen 2009, 
60). 

2.2  Muntlig framställning 
 
Palmer (2010, 79) anser att hur muntlig framställning används i skolan har inverkan på 
eleven. Används arbetsformen som ett inlärningstillfälle för eleven eller används det 
mest som presentation för läraren? Hon menar även att det finns två skilda typer av 
muntlig framställning, dels muntlig redovisning, dels det muntliga anförandet. 
Redovisningen är den vanligaste formen av muntlig framställning och utgör en resurs 
för att bearbeta språklig kunskap. Syftet med redovisningar är att eleven ska rapportera 
resultatet av arbetet med en uppgift. Denna redovisning kan ske endast med ord eller så 
kan den vara multimodal, dvs innehålla andra sätt att kommunicera än endast språkligt 
exempelvis via provsmakning eller musik. Det muntliga anförandet är däremot mer 
inriktat på retorik. Själva innehållet kan vara informerande likt redovisningen men detta 
är inte syftet. Syftet är att eleverna ska ta till sig av talarkonsten, bli duktiga och skapa 
sig en retorisk medvetenhet.  
 
Problematiskt för den muntliga framställningen i grundskolan är dock att retorik inte 
finns utskrivet någonstans i läroplanen (Lgr 11). Vilket kan leda till att det ägnas 
mindre, eller ingen tid alls, till denna form av undervisning i den muntliga 
framställningen.   

2.3 Att undervisa i muntlig framställning 

Skolverket (2011) har utformat en mall för hur lärare kan tänka kring arbetet med 
muntlig framställning. Först utformar läraren ett moment med utgångspunkt ifrån 
styrdokumenten. Här kan läraren tänka sig att eleven exempelvis arbetar dels utifrån 
målen för muntlig framställning, men framställningen i sig kan innefatta 
innehållsmässiga mål från exempelvis språkhistoria. Detta bör läraren göra med 
utgångspunkt från elevernas förkunskaper. Det kan vara fördelaktigt att utgå ifrån en 
fråga, text eller film med koppling till ämnet som läraren sedan diskuterar med klassen. 
Sedan kan eleverna titta närmare på en text och studera språket i relation till innehållet. 
Därefter kan de arbeta med elevers skrivna texter i relation till olika språkliga strukturer 
och normer. När eleverna sammankopplat språk och text så kan de utifrån det sätta 
samman ett manus till sin muntliga framställning. Att bilda ett manus till sin 
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framställning är en process som på många sätt liknar skrivprocessen. Därför är det bra 
att de har studerat skrivna texter och arbetat med att producera egna texter innan. Efter 
att de framfört sitt tal är det viktigt att de får feedback både genom samtal och matriser 
kopplat till kunskapskraven som stödjer elevernas utveckling. 

Detta är någonting som även Strömquist (1992, 7) stödjer. Hon menar att 
undervisningen ska vara utformad så att alla språkliga kvalitéer stödjer varandra. Som 
lärare ska man inte endast vara fokuserade på att eleverna ska läsa, tala eller skriva. Det 
handlar om att använda alla förmågor tillsammans. Eleven ska exempelvis läsa och 
skriva för att sedan kunna tala.   

Retorik innefattar en teknik, och denna teknik kan man lära ut. Retoriken är därmed 
anledningen till att vi idag har vad som kallas för muntlig framställning i skolan hävdar 
Hellspong (2011, 53). Retorik har varit ett givet inslag i skolan sedan långt tillbaka. 
Under medeltiden bildade retoriken tillsammans med grammatiken och dialektiken det 
som kallades för trivium och som betydde de tre vägarna till kunskap. Att tala rätt, att 
skriva rätt och att tänka rätt sågs som någonting ytterst viktigt.  Detta trivium bidrog 
möjligtvis inte till att eleverna fick någon egentlig faktakunskap, men detta oroade inte 
retorikundervisningen. De menade att man lär sig mycket om andra ämnen genom 
stoffet i de texter som de läste och studerade. Detta är dock ingenting som finns kvar i 
dagens undervisning och retoriken har fått kliva ett steg tillbaka till förmån för andra 
kvalitéer. Det ska dock understrykas att vikten av retorik i skolan inte har försvunnit 
helt. Läroplanerna poängterar att det är viktigt att eleverna får kontinuerlig träning i 
muntlig framställning i skolans alla ämnen (Hellspong 2011, 54).  
 
Den retoriska processen som Hellspong (2011) beskriver, och som lärare därmed kan 
använda som grund till att undervisa eleverna i muntlig framställning är följande: 
 

• Intellectio – handlar om att eleven förstår uppgiften och anpassa den till syfte 
och mottagare 

• Inventio – eleven planerar talets innehåll 
• Disposito – eleven skapar en struktur på talet  
• Elocutio – eleven utformar talet språkmässigt så att det passar talsituationen 
• Memoria – eleven tränar på talet så att hen kan det utantill 
• Pronuntiato och Actio – Pronuntiatio innefattar själva handlingen att tala. Vad 

eleven säger och hur eleven säger det. Actio handlar om elevens kroppsspråk. 
• Persuasio – eleven gör sig trovärdig som talare och övertygar publiken.   

 

Strömquist (1996, 53) menar att den retoriska arbetsprocessen kan användas som 
underlag för undervisning i muntlig framställning. Samtidigt som hon poängterar att 
detta inte räcker. Hon menar att om läraren vill att eleverna ska tillämpa talarkonsten 
krävs mer än ”handbokskunskap”. Hon menar att faktorerna som krävs för att eleverna 
ska utföra en muntlig framställning är kunskap, vilja och mod. Detta kan uppnås genom 
talträning. En lyckad talträning kräver dels en trygghet i klassen, dels att eleven vill 
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aktivt deltar i talträningen. Det är först då som eleverna kan erhålla en vana och ett 
självförtroende som är grundläggande för muntlig framställning. En systematisk 
talträning som involverar olika moment av muntlighet samtidigt som den tar hänsyn till 
elevernas trygghetsbehov menar Strömquist (1996, 53) främjar elevernas lust till att 
både öva och tala. Ett lyckat talträningsprogram leder till en muntlig progression och en 
ökad trygghet hos eleverna. Övningarna kan till en början vara enkla med lekfulla 
inslag, men att de med tiden blir mer avancerade är viktigt.  

2.3.1 Läroplanen 
 
Kursplanen för svenska inleds med följande text vilket indikerar språkets betydelse för 
elevens samhällsfunktion.  
 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts”(Lgr 11, 223). 

 
Här menas således att elevens språkliga förmåga är viktigt, inte bara ur ett skolmässigt 
perspektiv, utan att elevernas språkutveckling utgör ännu ett syfte. Nämligen att 
förbereda dem på vuxenlivet och ett deltagande i samhället. 

 
Kursplanerna inom de olika ämnena på grundskolan (Lgr 11) är uppbyggda genom ett 
inledande avsnitt kallat Syfte. Under syftet för ämnet svenska kopplat till muntlig 
framställning står det att eleverna ska utveckla sitt språk både genom tal och genom 
skrift. Syftet med detta är att eleverna ska känna trygghet i sin språkliga förmåga och 
kan uttrycka sina åsikter vid olika tillfällen och för olika syften. För att kunna utveckla 
dessa förmågor krävs att de får möjlighet att träna och utveckla talet i undervisningen. 
Språket hos eleverna ska utvecklas för att användas i syfte att reflektera, tala och lära 
(Lgr 11, 223).  
 
Efter syftet så följer ett avsnitt benämnt centralt innehåll. I svenskämnets centrala 
innehåll för årskurs 7-9 är rubriken tala, lyssna och samtala det som är kopplat till 
muntlig framställning. Där står utskrivet att undervisningen ska behandla och utveckla 
följande förmågor hos eleverna: 
 

” • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta 
huvuddragen i vad som sagts. 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 
hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och 
disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala 
verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.” (Lgr 11, 227). 
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Det centrala innehållet för muntlig framställning syftar således till att dels utveckla 
samtals och diskussionsförmågan hos eleven, dels elevens förmåga att utföra en muntlig 
framställning. Denna studie kommer att fokusera på det nedanstående av dessa centrala 
innehåll, dvs. elevens förmåga att hålla en muntlig framställning.  
 
Den avslutande delen i kursplanen för svenska är kunskapskraven. Här ska det centrala 
innehållet konkretiseras till faktiska mål som eleven ska uppnå för respektive betyg. För 
att prestera på E-nivå krävs det att: 
 

”Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 
framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till 
viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och 

genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och 
innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang” (Lgr 11, 231-232). 
 
Värdeorden på denna nivå är enkla, till viss del, i huvudsak och viss anpassning. 
Grundtexten är densamma för alla kunskapsnivåer och det är bara dessa värdeord som 
visar på en progression hos eleven. Värdeorden för C-nivå utvecklas till utvecklade, 
relativt väl och relativt god (Lgr 11, 232). Samt för A-nivå blir nyanserna 
välutvecklade, väl fungerande och god (Lgr 11, 233).  
 
Ett ämnes traditioner är viktigt gällande tillämpandet av läroplaner skriver Linde (2012, 
57). Svenskämnet sett ur ett historiskt perspektiv visar att det inte förändrats avsevärt. 
Fokus ligger fortfarande på språkriktighet och det finns vissa liknelser gällande 
undervisningssätt med främmande språk. Detta trots att ämnet fungerar som modersmål 
för eleverna. I och med reformationen då mässan skulle hållas på svenska och inte latin 
började även det svenska språket att normeras. Det skapades regler för vad som ska 
klassificeras som korrekt svenska och analyser i språkets grammatik utfördes. 
Svenskämnet har således en historisk bakgrund och i och med det en ämnestradition. I 
formuleringen i läroplanen kan man se tendenser till att bryta denna tradition och lägga 
mer fokus på praktiska färdigheter så som kommunikation och analys.  
 
Undervisningsinnehållet och undervisningsformen varierar beroende på skolämne 
hävdar Linde (2012, 12). Vissa ämnen, exempelvis kemi, är paradigmatiska. Detta 
innebär att lärare inom dessa ämnen har en gemensam åsikt kring vad som är 
grundläggande begrepp och godtagbara teorier etc. Detta påverkar undervisningen på så 
sätt att den ser relativt snarlik ut. Vad som är berättigat att undervisa om skiljer sig inte 
nämnvärt mellan lärare. Svenskämnet är å andra sidan svagt begränsat och inramat 
menar Linde (2012, 58). Här ges utrymme för en personlig tolkning av ämnet. Dessa 
tolkningar avser främst tyngdpunkten vid delmoment, praktiska utföranden samt 
undervisningsformer (Linde 2012, 13).  
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Ramfaktorteorin är en faktor som kan påverka undervisningens innehåll menar Linde 
(2012, 17). Att tiden som läraren har till sitt förfogande kan påverka lärarens tolkning 
av läroplanen. Storleken på klassen och vilken utrustning som finns på skolan kan även 
ha betydelse för undervisningens innehåll. Stora klasser och dålig utrustning medför 
begränsade möjligheter.  
 
Linde (2012, 134) menar att det positiva med det nya betygssystemet (Lgr 11) är att det 
finns fler betygssteg. Betygssteget D är möjligen det steg som uppskattas mest då 
många upplevde det som att steget mellan dåtidens (Lpo 94) G och VG var alldeles för 
stort och att det saknas ett mellansteg.  
 

2.3.2 Språkutveckling 
 
Tittar man i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) så kan man se en viss tvetydighet. Just 
benämnelsen retorik finns inte med i kursplanen för svenska, och det är dessutom det 
minst behandlade området i svenska sett till antalet kriterier. Detta är någonting som 
även Hellspong (2011, 53) styrker. Han menar att det inte är alla elever som ges 
möjlighet att tala inför klassen. Det är dessutom ännu mer sällsynt att eleverna tränas i 
teknik gällande muntlig framställning. Han menar att lärarna förutsätter att eleverna har 
denna förkunskap redan innan de ställer sig inför en grupp och talar. Detta kan dock bli 
förödande för eleven. Ett misslyckat framträdande kan påverka elevens självkänsla och 
avskräcka denne från att vilja redovisa igen. Hellspong (2011, 54) menar att en orsak till 
att lärare väljer att inte lägga så stor vikt vid just retorik sin undervisning kan rota sig i 
att muntlig framställning inte varit ett givet inslag i deras egen lärarutbildning. Att 
lärare då inte vet hur man ska undervisa i retorik kan göra dem osäkra vilket leder till att 
de väljer bort det. Detta säger dock Hellspong (2011, 54) att det är på väg att ändras. 
Retoriken börjar ta större plats på skolorna, och även i lärarutbildningen gör den sig 
synbar.  

2.3.3 Talängslan 
 
Termen talängslan kan enligt Olson Jers (2005, 24) vara kopplat till medicinska grunder 
och därmed bör man inte tala om det begreppet i allmänna situationer där elever känner 
en oro för att prestera inför klassen. Det begrepp som hon istället väljer att använda sig 
av är exponeringsängslan. Exponeringsängslan hänger samman med huruvida eleven 
känner sig trygg i klassen eller inte vid muntliga framföranden. Detta är strakt 
förknippat med sociopsykologiska faktorer. Huvudtanken i de sociopsykologiska 
faktorerna är att en klass som känner sig trygg kommer att prestera bättre vid en muntlig 
framställning. Detta kan uppnås genom att lärare och elever tillsammans aktivt arbetar 
för att skapa ett klassrumsklimat där alla känner sig trygga.  
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Strömquist (1998, 97) menar däremot att talängslan kan ta sig uttryck på två sätt. Dels 
genom att personen får ångest bara av att någon ska lyssna på vad denne har att säga. 
Dels genom en, beroende på situation, ovilja att tala inför en grupp. Skiöld (1992, 62) 
använder sig av en liknande definition. Han menar att talängslan handlar om elever som 
i undervisningssammanhang lider av så svår nervositet att denne helst undviker att tala 
inför grupp.  
 
Att vara nervös är dock inte samma sak som att ha talängslan. Det Axelsson (2011, 14) 
använder synonymt med talängslan är när nervositeten tar över ens liv. Detta kan visa 
sig genom att man blir nervös flera veckor innan framförandet. Det kan medföra att man 
sover dåligt, äter dåligt samt att man kan få svårt att koncentrera sig. Efter framförandet 
kan en del känna att de skulle kunna göra presentationen igen, nervositeten släpper helt 
och eleven glömmer vad som var obehagligt. Andra kan ägna tiden efteråt till att 
analysera framförandet på ett negativt sätt. De funderar över hur mycket de skämt ut sig 
och de har inget minne av vad de sagt eller gjort under framförandet. Att analysera sig 
själv efter en redovisning är bra, men det ska då ske på ett konstruktivt sätt. Att fundera 
ut vad man gjort bra, och vad man kan göra bättre till nästa gång. 
 
Mot bakgrund av detta så kommer jag att använda mig av något som liknar Strömquist 
(1998), Skiöld (1992) och Axelssons (2011) definition av talängslan. Så därmed när jag 
benämner talängslan så syftar jag inte till någon form av medicinskt betingad företeelse 
utan en stark oro att tala inför andra människor.  
 
Talängslan kan ge sig uttryck på olika sätt. Att eleven blir spänd, nervös, kallsvettas, får 
ångest, hjärtklappning och mår illa nämns i Skiöld (1992, 70) som några symtom på 
talängslan. Utöver dessa symtom finns ytterligare två som han menar är de mest 
besvärande för eleven. Dessa är skakningar och rodnad. Dessa upplevs som de värsta 
symtomen eftersom de blir synliga för andra.  Att utsättas inför andras blickar bidrar till 
den största ångesten.  
 

”Jag får panik och börjar svettas, blir röd i ansiktet och ner på halsen och bröstet 
och stammar och till slut lägger jag bara av att prata för att jag blir stum av 
nervositet”(Axelsson 2011, 16) 

 
Detta exempel belyser känslan hos en person med talängslan. I Axelsson (2011, 16) 
exemplifierar hon ytterligare symtom på talängslan. Många av dessa symtom är 
synonyma med de som Skiöld (1992) beskriver. Utöver dessa nämner hon även 
vibrerande röst och flackande blick som exempel. Hon nämner även att dessa symtom 
oftast inte är någonting som publiken lägger märke till, utan bringar endast en 
obehagskänsla för talaren.  
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Den fysiska förklaringen på talängslan är att det patiska nervsystemet sätter igång alla 
resurser när kroppen tror att den är utsatt för fara. Reaktionen på detta blir att 
adrenalinet rusar, man får hjärtklappning och blodet färdas från hjärnan ut till musklerna 
i kroppen. Denna reaktion sker för att kroppen ska få mer styrka att antingen kunna 
stanna kvar och kämpa mot faran, eller kunna springa därifrån. Detta är möjligen en 
extrem förklaring på fenomenet, och sådan fysisk styrka krävs inte när du endast ska 
framföra någonting muntligt inför klassen, men detta är det som händer i kroppen. Efter 
ett tag så tar det parasympatiska nervsystemet över. Dess funktion är att lugna kroppen. 
Ofta förekommer nervositeten i ungefär 5-10 minuter. I skolan förekommer inte så 
många tal som är längre än så. Därför får inte så många elever erfara hur nervositeten 
släpper efter ett tag (Axelsson 2011, 13).  
 
Att bli nervös när man talar inför en grupp hör till det normala. Faktum är att det till och 
med är positivt i rätt proportioner. Att bli lite nervös gör att vi blir mer fokuserade och 
skärpta. Oftast brukar man bli som mest nervös strax innan framförandet, men detta 
brukar minska kraftigt bara en bit in i talet (Axelsson 2011, 13). Nervositeten kan ibland 
vara stark och andra gånger svagare. Detta beror oftast på hur mycket förberedelse 
eleven ägnat åt talet. Att eleven väljer att inte öva in sitt tal kan ibland bero på att hen 
inte har tid, men det kan även bero på att själva övandet framkallar så mycket nervositet 
att hen istället väljer att låta bli (Axelsson 2011, 14).  

2.4 Formativ bedömning 
 
Att formativ bedömning är av stor betydelse för elevers utveckling är bevisat menar 
Wiliam (2014, 53). Definitionerna av formativ bedömning är flertaliga. Den definition 
som han använder sig av är: 
 

”omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger 
information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och 
läraraktiviteter de håller på med” (Wiliam, 2014, 53).  
 

Detta innebär att all information som ges utifrån lektioner, och som kan användas för att 
utveckla elevens kunskaper samt lärarens undervisning bör betraktas som formativ.   

 
Andra definitioner har dock gjorts som liknar denna men som dock skiljer sig något. 
Cowie och Bell menar dock att medan lärandet fortlöper ska informationen utifrån 
bedömningen användas (Wiliam 2014, 53). Andra forskare har även betonat vikten av 
att formativ bedömning är en process som sker under lärprocessen. Vissa forskare, i 
Wiliam (2014, 54) nämns Popham och Shephard, hävdar att begreppet formativ 
bedömning inte bör användas i de fall där undervisningen inte förbättras. Wiliam (2014, 
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65) nämner att det finns fem stycken ”nyckelstrategier” för att uppnå optimal formativ 
bedömning.  
 
Det första nyckelstrategin som Wiliam (2014, 67) beskriver är elevers förståelse för 
lärandemål för utveckling. Det är av stor vikt att elever förstår vad det är som förväntas 
av dem för att de ska kunna utföra uppgiften på bästa sätt. Ett effektivt sätt för att få 
eleverna att förstå lärandemål är att låta dem studera tidigare exempel. Detta kan handla 
om att titta på en muntlig framställning och sedan diskutera fördelar och nackdelar 
utifrån framträdandet. Elever är generellt bättre på att upptäcka brister i andras arbeten 
och prestationer än i sina egna. Upptäcker eleven brister i andras arbeten tenderar eleven 
i mindre utsträckning att upprepa dessa i sina egna (Wiliam 2014, 81-82).  
 
Den andra nyckelstrategin som är av vikt för utvecklandet av elevers kunskaper är att 
veta var eleverna befinner sig i sin lärandeprocess. Ett exempel på detta kan vara att 
slumpvis välja ut elever att svara på lärarens fråga genom lottdragning eller liknande. 
Att som lärare ge eleven tid att tänka och inte låta eleven slippa undan för att hen inte 
vill svara är viktigt (Wiliam 2014, 98-99). Det gäller att ta reda på vad eleverna kan och 
i de fall där de svarar fel ta reda på varifrån den missuppfattningen kommer (Wiliams 
2014, 89). Att som lärare ha genomtänka frågor till klassen kan även vara avgörande för 
att få reda på elevers kunskaper. Att ställa frågor där eleven får en möjlighet att svara 
jakande eller nekande bidrar inte till någon insikt om elevers tänkande. Ställer läraren 
däremot frågor som uppmuntrar eleven till att förklara genom varför/hur-frågor så får 
hen den insikten (Wiliam 2014, 101).   
 
Att ge eleven effektiv feedback är även viktigt, vilket är den tredje nyckelstrategin. 
Wiliam (2014, 121) hävdar att det är en svårighet att ge feedback som dessutom är 
effektiv. En stor del av den feedback som elever får har ytterst liten inverkan på dess 
lärande. Viss typ av feedback kan dessutom vara kontraproduktiv. Flertaliga experiment 
har gjorts i frågan om feedback och de har visat att elever som får konstruktiv kritik lär 
sig två gånger så snabbt som elever som endast får betyg. Resultaten från studierna har 
även rapporterat att elever som får feedback presterar inte bara bättre nästkommande 
gång utan de blir även mer motiverade till att lära sig mer. Eleverna som endast fick 
summativ bedömning gjorde inga framsteg till nästkommande lektion. Något som även 
är intressant att poängtera är att de elever som fått höga betyg ville göra liknande 
övningar igen, medan de med låga betyg motsatte sig det (Wiliam 2014, 122).  
 
Den fjärde nyckelstrategin är vikten av att låta eleverna lära av varandra, vilket kallas 
för kollaborativt lärande. Forskning visar att kollaborativt arbete är effektivt för lärande. 
Trots detta används det alltför sällan i lärandesituationer, och när det händer är 
arbetstillfällena undantagsvis effektiva. I Wiliam (2014, 147) nämns fyra faktorer som 
är avhängiga elevers kollaborativa lärande. Genom att eleven lär sina kamrater ökar 
insatsen i arbetet eftersom det ligger i deras intresse. Att eleven hjälper andra leder till 
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ökat insats eftersom hen värnar om gruppen. Eleven lär sig genom att starkare 
gruppmedlemmar kan hjälpa de svagare. Dessutom så lär sig de starkare eleverna 
genom att de förmås tänka igenom uppgiftens problematik bättre (Wiliam 2014, 147). 
Kamratbedömning är ett sätt att låta eleverna agera läranderesurs för varandra. 
Huvudpoängen med kamratbedömning är att eleverna ger feedback till varandra. En 
modell av detta är ”två stjärnor och en önskning” som går ut på att eleverna 
kommenterar två saker som var bra med arbetet och en sak som eleven kan utveckla.  
 
Den sista och femte nyckelstrategin är att eleverna själva är aktivt deltagande i sitt eget 
lärande. Wiliam menar att ”lärare kan inte skapa lärande; det är bara de som lär sig 
som kan skapa lärande” (Wiliam 2014, 159). Trots detta sker motsatt tankesätt i 
klassrummen. Att lärare tenderar att tänka att de kan utföra lärandet åt eleverna bara de 
anstränger sig tillräckligt. Det är vetenskapligt bevisat att i de fall där eleverna är 
engagerade i sin lärprocess sker betydande förbättringar i deras resultat (Wiliam 2014, 
159). 
 
Formativ bedömning utifrån Wiliam (2014) handlar således om att eleven ska förstå vad 
som förväntas av dem genom att läraren har tydliga lärandemål. Att läraren vet var 
eleven befinner sig i sin lärandeprocess är även viktigt för elevens utveckling. Effektiv 
feedback och att elever lär varandra är ytterligare två viktiga faktorer för formativ 
bedömning. Att eleverna är aktivt deltagande i sitt lärande ser även Wiliam som 
betydelsefullt.  

2.5 Betyg och bedömning 
 
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11, 18) finns riktlinjer för lärarens roll vid betyg och 
bedömning. Läraren är därmed skyldig att genom utvecklingssamtal och elevens 
individuella utvecklingsplan främja den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen. 
Läraren ska dessutom utvärdera denna kunskapsutveckling både muntligt och skriftligt 
och redovisa detta för elever, lärare samt rektor. Om vårdnadshavare önskar så ska 
läraren informera om elevens studieresultat och utvecklingsbehov. När läraren sedan 
ska betygsätta eleven så ska all information om elevens kunskaper i relation till 
kunskapskraven tas i beaktning. Sedan ska läraren göra en samlad bedömning utifrån 
detta som sedan resulterar i ett betyg.  
 
Selghed (2011, 11) menar att det finns en rad olika definitioner på bedömning men att 
gällande begreppet betygsättning är det mer otvetydigt. Definitionen som han använder 
för begreppet bedömning är: 
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”Bedömning (eng. assessment) är den process som består av lärares arbete med 
att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling, det vill säga såväl 
kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som socialt” (Selghed 2011, 11).  

 
Utifrån denna definition är bedömning någonting som sker av en process. Bedömning 
ska alltså syfta till att bedöma hela elevens utveckling på alla plan.  

 
Definitionen som han sedan använder för att beskriva betygsättning är:  
 

”Betygsättning (eng. grading) innebär att läraren, vid en given tidpunkt, ska 
sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i de ämnen 
som ingår i kursplanen och uttrycka detta i ett av betygen A-F beroende på 
kvaliteten i kunskaperna och kunnandet hos eleven” (Selghed 2011, 11-12). 
 

Med betygsättning menas då det summativa arbete som läraren gör. Läraren sätter, 
utifrån sina tidigare bedömningar, ett betyg som motsvarar elevens kunskaper.  
 
Pettersson (2010, 10) menar att lärarens syn på kunskap, lärande och 
undervisningsämnet är viktiga ur bedömningssynpunkt. Vad läraren anser vara viktig 
kunskap kan ge sig uttryck på olika sätt. Dels genom lärarens privata åsikter om 
betydelsefull kunskap och dels genom vad styrdokumenten signalerar som viktig 
kunskap. Som lärare gäller det att vara medveten om skillnaden på dessa aspekter. 
Genom lärarens medvetenhet kan lärarens privata åsikter gällande bedömningens 
innehåll minskas. Pettersson (2010, 10) menar även att det är viktigt att läraren gör så 
att det viktigaste går att bedöma och inte att det som går att bedöma till det viktigaste.  
 
I de fall där elever inte uppnått enstaka delar av kunskapskraven i årskurs 9 kan dessa 
bortses vid betygsättningen om särskilda skäl finnes. Detta finns skrivet i skollagen och 
kallas för undantagsbestämmelsen. I vardagligt språk i skolan kallas dock detta för 
”pys-paragrafen”. De särskilda skäl som krävs för att få utesluta en bristande förmåga 
vid betygsättning är en funktionsnedsättning hos eleven. Det kan även handla om 
personliga egenskaper som inte är tillfälliga och som därmed hämmar eleven att uppnå 
ett specifikt kunskapskrav (skollagen, kap 10 § 21).  

2.5.1 Summativ bedömning 
 
Vid summativ bedömning ska läraren väga samman elevens prestationer och göra en 
helhetsbedömning som resulterar i ett betyg. För att läraren ska kunna sätta ett betyg 
krävs att hen har samlat in ett gediget bedömningsunderlag under terminens gång.  Om 
läraren har dokumenterat elevens kunskaper och utveckling noggrant så är grunden till 
den slutliga summativa bedömningen gjord (Grettve, Israelsson och Jönsson 2014, 191).  
 



18 

Huruvida betyg sätts på enskilda uppgifter varierar mellan olika lärare (Grettve, 
Israelssin och Jönsson 2014, 99). De menar även att det är vanligt att elever vill ha ett 
betyg på enskilda uppgifter i syfte att kontrollera hur de ligger till inför slutbetyget. 
Samtidigt menar de att sådana betyg kan göra att eleverna bortser från andra former av 
återkoppling så som feedback. Jönsson (2014, 104) hävdar att lärare ser det som 
problematiskt att betygsätta enskilda uppgifter. Ett betyg ska innefatta en 
sammanställning av elevers prestationer över tid utifrån kunskapskraven. 
Kunskapskraven innehåller dock flera olika aspekter och Jönsson (2014, 104) menar då 
att en prestation omöjligt kan representera alla dessa aspekter. Ett betyg på en enskild 
uppgift står därmed för en sammanställning av de kunskapskrav som testats i den 
specifika uppgiften. Detta kräver att läraren är medveten om vilka dessa aspekter är. 
Betyg på enskilda uppgifter kan även leda till problem för eleven. Ett högt betyg på en 
uppgift kan ha olika mycket betydelse i slutbetyget beroende på hur stor del av 
kunskapskraven som testats i den aktuella uppgiften. Elever tenderar därför att tro att ett 
högt betyg på enskilda uppgifter resulterar i ett högt slutbetyg.  
 
Linde (2012, 118-119) skriver att betygens funktioner är många. Betyg kan dels 
användas för att återkoppla till elever och föräldrar om elevens kunskapsnivå. När 
elever ska ansöka till en högre utbildning exempelvis gymnasiet fungerar betygen som 
en urvalsprincip. Betyg kan även verka som yttre motivation hos eleven. Ett kvitto på 
elevens prestation. Bra prestationer belönas med höga betyg. Låga kan även fungera 
som en förmaning vid elevers underprestationer.  
 
Palmer (2005, 61) menar att elever som blir bedömda på sina muntliga framföranden 
tenderar att uppfatta uppgiften som betydelsefull och viktig för läraren. Förutom att ge 
eleverna verktygen för att kunna utveckla sin språkliga förmåga ska lärarna även kunna 
tolka och sätta ord på var de befinner sig i sin utveckling.  
 
Jag anser att benämna elever som trygga eller otrygga talare är inte helt enkelt. Denna 
problematik vill jag belysa och på något sätt problematisera. Benämner man en elev 
som en otrygg talare så ses detta synonymt med ett sämre betyg. Likväl som en trygg 
talare kan ses likställt med ett bättre betyg. Detta vill jag påstå inte är så enkelt. Betyg 
relaterat till huruvida eleven är en trygg eller otrygg talare vill jag hävda innefattar mer 
komponenter än så.  Att vara en trygg talare kan underlätta och vara en fördel vid 
muntliga framställningar, men att det på något sätt skulle vara likvärdigt motsätter jag 
mig. De andra komponenterna som huruvida eleven har en struktur eller fångande 
inledning kan ses som minst lika viktiga som att eleven utger ett självsäkert intryck. När 
elever benämns som trygga respektive otrygga talare i denna rapport så syftar jag till 
elevens självsäkerhet inför att stå inför en grupp och tala. Detta är ingenting som är 
relaterat till betyg eller hur väl de presterar, utan enbart elevens inre känsla av att utföra 
en muntlig framställning. I de fall där de däremot benämns som starka respektive svaga 
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handlar det om rent betygsmässiga kriterier. En svag elev är en lågpresterande elev och 
en stark är en högpresterande elev.  
 

2.5.2 Måluppfyllelse 
 
Resultat kan betyda olika saker beroende på sammanhang. En allmängiltig beskrivning 
är att resultat används för att beskriva utgången av en arbetsprocess. I skolans värld kan 
det handla om elevers prestationer och deras upplevelse av utbildningen. Om läraren 
förändrar sitt arbetssätt kan resultat innebära hur eleverna utvecklar och lär sig i relation 
till det förändrade arbetssättet. Dessa resultat kan ta sig uttryck på olika sätt. Det 
vanligaste är genom provresultat eller betygsnivåer, men det kan även handla om 
elevers förändrade synsätt efter ett projekt med frågor gällande värdegrunden 
(Skolverket 2014). 
 
Måluppfyllelse är när dessa resultat sätts i samband med de nationella målen. De 
övergripande målen i läroplanen fastställer målsättningen med skolans arbete och de 
kunskaper som skolan är ansvarig för att eleverna erhåller och utvecklar. Graden av 
måluppfyllelse bedöms utifrån hur väl skolan bidar till att målen uppnås. Detta mäts 
dels utifrån i vilken grad elevernas förmågor utvecklas och dels utifrån vilka åtgärder 
som läraren använder i undervisningen (Skolverket 2014).  

2.5.3 Nationella proven 
 
Syftet med de nationella proven är att verka som stöd för läraren samt stödja likvärdig 
bedömning och betygsättning i skolan. Nationella proven ska även signalera i vilken 
grad kunskapskraven uppfylls inom olika nivåer i skolvärlden. Dessa nivåer är skolnivå, 
huvudmannanivå och nationell nivå. Nationella proven förekommer i årskurs 3, 6 och 9 
i grundskolan (Skolverket 2014).  
 
De nationella proven kan hjälpa till att precisera ämnesplanerna och bidra till en ökad 
måluppfyllelse hos eleverna. Viktigt att poängtera är att de nationella proven inte är ett 
examensprov utan ska verka som en del i lärarens samlade bedömning. Dessa prov är i 
första hand ämnade för att vara summativa. De ska underlätta för läraren att i slutet av 
årskurs 9 kunna tydliggöra vilka ämneskvaliteter eleven besitter. Det ska dock 
förtydligas att dessa prov inte endast verkar summativt utan de kan även användas i 
formativt syfte. Resultatet utifrån dessa prov ger läraren information om elevens styrkor 
och svagheter. Detta kan således verka formativt både för lärare och elev. För elevens 
del kan det handla om att denne får hjälp med vad hen behöver utveckla för att nå ett 
högre betyg. Ur ett lärarperspektiv kan det handla om att studera vad läraren kan 
utveckla i sin undervisning. Det kan exempelvis handla om vad eleverna tar till sig och 
inte (Skolverket 2014).  
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Nationella provet i svenska i årskurs nio är en samtalsdiskussion. Skolverket (2015) 
rekommenderar att detta prov utförs i grupper med 4-5 elever. Den beräknade 
tidsåtgången är 110 minuter per grupp. Detta prov innehåller tre stycken delar och varje 
del bedöms utifrån olika kriterier. I bedömningsmatrisen för det muntliga nationella 
provet i svenska beskrivs de olika kriterierna. Den första aspekten är att eleverna ska 
kunna presentera innehållet i en text. De ska framföra egna åsikter kring texten samt 
formulera en diskussionsfråga till gruppen. Här bedöms eleverna utifrån innehåll, 
kommunikation och språk. Den andra aspekten är att eleverna ska leda en diskussion. 
De ska påbörja diskussionen och sedan fördela ordet till gruppmedlemmarna. Viktigt är 
att de håller sig inom tidsramen och sedan avslutar diskussionen genom att sammanfatta 
vad som sagts. Här bedöms eleverna utifrån hur bra struktur de har samt på en språklig 
nivå. Den tredje aspekten är att eleverna ska kunna delta i en diskussion. Detta handlar 
om vilka åsikter eleven framför och vilka argument hen har för dessa. Eleven ska 
dessutom kunna ställa frågor som leder diskussionen framåt. Elevens förståelse för 
turtagning är även viktigt, samt att hen visar engagemang i diskussionen.  Här bedöms 
de utifrån innehåll, kommunikation och språk. 
 

3 Metod och material 
Under rubrik 3.1.1 beskrivs hur intervjuerna genomfördes. I 3.1.2 förklaras mer 
ingående hur transkriptionen gjorts. I 3.1.3 beskrivs hur analysen av intervjuerna gått 
till. Under rubriken 3.2.1 förklaras urvalet som gjorts gällande informanter, sedan ges 
även en presentation av informanterna.  

3.1 Metod 

3.1.1 Intervjuer 
 
Denna rapport bygger på kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer som 
metodval. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer (Dalen 2015) används som 
metodval är på grund av att möjligheten styra intervjun in på specifika ämnen. Detta för 
att försäkra sig om att frågeställningarna blir besvarade. Dessutom finns det en vinst 
med att låta informanterna tala fritt och få komma med spontana följdfrågor.  
  
För att få kontakt med informanter skickades brev ut till lärare som föll innanför 
ramarna för målgruppen. Det vill säga lärare som undervisar i svenskämnet. 
Vetenskapsrådet beskriver några forskningsetiska principer som man bör förhålla sig till 
när man ska utföra en intervju. Det har utgåtts ifrån dessa när informationsbrevet till 
lärarna formulerades. Brevet innehöll vad vetenskapsrådet kallar för informationskravet. 
Detta innebär att informanten får information om att deltagandet är frivilligt samt all 
information om syftet med studien. Informationsbrevet innehöll även 
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konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet) som innebär att informanten meddelas att hen 
kommer att vara anonym i rapporten. Först efter att informanten tagit del av denna 
information och medgett sitt samtycke kan intervjun utföras.   
 
Dalen (2015) anser att det är av stor vikt att man har en genomarbetad intervjuguide, 
speciellt när vid arbete med en semistrukturerad intervju. Därför utformades en 
intervjuguide dels utifrån allmänna frågeställningar, och dels frågeställningar utifrån 
forskningsfrågorna (se bilaga 1). Detta sätt att arbeta benämner Dalen (2015) som 
områdesprincipen. Hon menar att om man börjar med mer allmänna frågeställningar så 
blir informanten trygg och det blir lättare att få svar på svårare frågor sedan med mer 
analyserande karaktär.  
 
Intervjuerna genomfördes på de berörda lärarnas arbetsplatser och spelades in med hjälp 
av inspelningsutrustning. Innan genomförandet av den första intervjun gjordes en 
testintervju för att garantera att intervjuguiden var tydlig samt att jag kunde hantera den 
tekniska utrustningen. Detta rekommenderar även Dalen (2015) att man gör.  
 
Intervjuerna genomfördes med ungefär samma struktur. Ibland kunde det hända att en 
informant berättade om någonting som jag senare tänkt ställa en fråga kring, och då föll 
det sig naturligt att diskutera den frågan i samband med detta.  

3.1.2 Transkription 
 
Syftet med intervjuerna var att fånga innehållet i samtalet, inte enskilda ords betoningar 
eller mätning av pauser. I Norrby (2014)  står det beskrivet tre olika modeller av 
transkription. Bastraskription som innebär att man återger samtalet med fokus på 
innehållet. Här handlar det inte om att återge prosodier och dylikt utan det är kärnan i 
samtalet som är det viktiga. Hon nämner utöver bastranskriptionen även 
standardtranskription och förenklad transkription där omtagningar, felinspelningar och 
sådant framställs. Då det inte är syftet med denna transkription utan fokus ligger på vad 
de säger, inte hur de säger det, har det valts en mycket förenklad bastranskription.  
 
Då intervjuer dessutom ses som en relativt strukturerad samtalsmetod med strukturerad 
turtagning till skillnad från andra mer vardagliga samtal så blir det inte så mycket 
talöverlappningar (Norrby 2014).  
 
Jag har valt att använda mig av vad Norrby (2014) kallar för talspråksanpassning. Detta 
anses viktigt eftersom att man vill återge samtalet ungefär så som det låter på 
inspelningen. Därför har jag valt att skriva ut ord som exempelvis ehm och mmm som i 
normala fall inte skulle förekomma i skriftspråk. Talspråksanpassningen kan se olika ut 
och det är upp till den enskilde individen att bestämma hur långt man vill gå. Ibland kan 
det räcka med att återge ord som dom när det i skriftspråk bör stå de eller dem, i andra 
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fall kan det finnas en poäng med att återge exakta uttal så som hemst där man i skrift 
skulle använda hemskt. I min transkription har jag valt att skriva dom där informanten 
faktiskt uttalar ordet så, men däremot har jag inte valt att utskriva exakt hur informanten 
uttalar varje ord då jag inte finner det relevant för syftet.  
 
Norrby (2014) beskriver även vissa principer för transkription där jag inte valt att ta 
fasta på merparten av dem. Anledningen till detta är för att jag anser att de har mer med 
intonation och prosodi att göra. De delar som jag valt att använda är att skriva 
”SKRATT” när någon skrattar, jag har valt att skriva in långa och korta pauser. 
Däremot har jag inte valt att räkna antalet sekunder utan endast utskriva ”LÅNG 
PAUS” och för mindre uppehåll skrev jag”…”. I följande exempel syns hur jag valt att 
göra min transkription:  

Exempel 1: Transkriptionsexempel ur intervjun med Vilma 
I: Ehm…hur gammal är du? 
SKRATT  
V: 25…nej men jag är 43. 
I: Ehh…och har du arbetat på fler skolor än…den här?  

Här syns hur skratt och mindre pauser utskrivits i transkriptionen.  

3.1.3 Analys av materialet 
 
För att kunna koppla samman den insamlade datan från intervjuerna med den första 
forskningsfrågan som handlar om lärarnas tolkningar av läroplanen så letade jag efter 
vissa ledord som signalerade information kring detta. Läroplan, gruppstorlek, 
betygssteg, välutvecklat muntligt framförande och enkelt muntligt framförande är 
exempel på sådana ledord som signalerar hur lärare tänker kring värdeorden och det 
centrala innehållet kring muntlig framställning.  
 
Vid den andra forskningsfrågan som handlar om lärares formativa arbete med muntlig 
framställning söktes det efter information som kunde sammanfogas med detta. 
Information som söktes efter var sådant som handlar om formativ bedömning, feedback, 
stöttning av elever, elever med talängslan samt deras möjligheter.  
 
Den tredje och sista forskningsfrågan gällande hur lärare tänker vid betygsättning av 
muntlig framställning söktes det efter information som handlade om betygsättning, 
betygsättning i grupp samt nationella prov.  
 
Utifrån denna information gjordes sedan min färgkodning och där utkristalliserades vad 
som sedan skulle bli ett resultat.  
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3.2 Material 

3.2.1 Urval och presentation av informanter 
 
Materialet i denna rapport består av intervjuer från sex stycken verksamma 
högstadielärare. Gemensamt för dessa lärare är att de alla har svenska som ett av sina 
undervisningsämnen. Lärarnas övriga undervisningsämnen har inte tagits hänsyn till i 
rapporten. Alla informanter är verksamma i samma svenska stad. Mitt primära sätt för 
att få tag på informanter var att skicka ut mail till högstadieskolor i kommunen. Då 
gensvaret var dåligt och endast tre informanter svarat användes ett annat 
tillvägagångssätt. Informant nummer fyra (inte fyra i intervjuordningen utan fyra i 
kontaktordningen) tillfrågades muntligt via direktkontakt. Informant nummer fem och 
sex fick jag tag på via kontakter. Så alla som har tackat ja till studien har valts ut som 
informanter.  
 
Informanterna kommer ifrån tre olika skolor som jag har valt att kalla för Söderskolan, 
Västerskolan och Norrskolan. För att bevara informanternas anonymitet har jag därmed 
valt att ändra deras namn till ett namn som börjar på samma bokstav som dennes 
verksamma skola. Exempelvis om man jobbar på Söderskolan så börjar dennes namn på 
S osv.  
 
Av dessa sex informanter var det fem stycken kvinnor och endast en man som deltog. 
Då jag inte anser att lärarnas kön har någon betydelse för rapportens syfte har jag 
därmed valt att benämna alla informanter med kvinnonamn. Jag kommer därmed endast 
att använda mig av kvinnliga pronomen genomgående i rapporten.  
 
Informant nummer ett kallas i rapporten för Stina. Hon jobbar på Söderskolan och är 55 
år gammal. Hon har jobbat som lärare sedan 2003. Förutom i svenska så undervisar hon 
även i engelska och svenska som andraspråk. Intervjun med henne tog 1 timme och 18 
minuter och resulterade i 16 sidor transkription.  
 
Nästa informant kallas för Vilma. Hon jobbar på Västerskolan och är 43 år gammal. 
Hon har varit verksam lärare sedan 1996 och undervisar i svenska och engelska, men är 
även behörig i SO. Intervjun som jag genomförde tillsammans med henne tog 38 
minuter och resulterade i 11 sidor transkription. 
 
Den tredje informanten benämns som Viktoria. Hon jobbar på Västerskolan och är 49 år 
gammal. Viktoria har jobbat som lärare sedan 2001. De ämnen som hon undervisar i är 
svenska och engelska. Hennes intervju tog 37 minuter och resulterade i nio sidor 
transkription.  
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Informant nummer fyra kallas för Vera. Hon är 38 år och jobbar på Västerskolan. Hon 
har jobbat som lärare i snart 15 år, och undervisar idag i svenska och språk. Denna 
intervju tog 62 minuter och resulterade i 13 sidor transkription.  
 
Nästa informant kallar jag för Natalie och hon är 42 år gammal. Hon arbetar på 
Norrskolan. Natalie har jobbat som lärare i 17 år och har lärarlegitimation i åtta ämnen 
(svenska, engelska, tyska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, religion, historia 
och geografi). De ämnen som hon undervisar i är svenska, engelska och SO, och detta 
läsår undervisar hon i svenska som andraspråk. Intervjun med henne tog 1 timme och 29 
minuter och resulterade i 21 sidor transkription.  
 
Den sista informanten benämns som Nina och hon arbetar på Norrskolan. Hon är 38 och 
gammal och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon är utbildad lärare för årskurs 4-9, 
men arbetar idag i 7-9 klass. De ämnen som Nina undervisar i är svenska och engelska. 
Intervjun med henne tog 60 minuter och resulterade i 12 sidor transkription.   
 
4 Resultat 

4.1 Lärarnas tolkning av läroplanens skrivningar för muntlig 
framställning 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur lärare tolkar värdeorden som beskrivs för de 
olika betygsnivåerna gällande muntlig framställning. Fokus kommer att ligga på 
värdeorden som beskrivs under betygsstegen E och A. Anledningen till att värdeorden 
på C-nivå inte analyseras djupare är på grund av att många lärare refererar till det som 
”mitt emellan”.  

4.1.1 Vilmas tolkning av läroplanen 
 
Enligt Vilma innebär ett enkelt muntligt framförande innebär att eleven kan genomföra 
framställningen, men att det är bristfälligt. Värdeorden välutvecklade och väl 
fungerande som uttrycks vid A-nivån vid muntlig framställning signalerar att eleven gör 
allt mycket bättre. Att sätta ord på vad som innefattar dessa nivåskillnader vid muntlig 
framställning tycker Vilma främst blir tydligt när hon ser det. E kan tolkas som 
bristfälligt och A som ”extremt mycket bättre” och elever som presterar på C nivå gör 
en prestation som infinner sig någonstans mittemellan. Ett intressant innehåll som 
dessutom presenteras på ett bra sätt tycker hon är viktigt för att nå de högre betygen. 
Utöver detta är kontakten med publiken och strukturen viktig för att göra 
framställningen följsam. För att komplettera är det även fördelaktigt att ha någon form 
av pedagogiskt hjälpmedel till hands.  
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Gällande muntliga prestationer så har det ingen betydelse hur många elever som ingår i 
gruppen vid framställningen. Vilma hänvisar till att det inte står skrivet någonstans i 
kunskapskraven hur många som ska ingå. I och med detta så kan det heller inte ha 
någon inverkan på betyget.  
 

4.1.2 Veras tolkning av läroplanen  
 
Kunskapskraven är en tolkningsfråga och det blir därmed upp till varje enskild lärare att 
tolka dem säger Vera. En fördel är att sitta ner med ämneskollegorna och försöka reda 
ut begreppen. Att veta vad som innefattar ett enkelt respektive välutvecklat resonemang 
är svårt och där menar hon att ämneskollegiet måste genomarbeta detta noggrant för att 
det ska bli en likvärdig bedömning. Elever som utför välutvecklade och väl fungerande 
muntliga framställningar har en god kontakt med publiken. Dessutom så bör dessa 
elever inte tveka inför det faktum att prestera inför en större grupp. Utöver denna 
trygghet anser Vera att en god struktur på framställningen och pedagogiska hjälpmedel 
är att föredra. För att uppnå värdeorden på A-nivå så bör det pedagogiska hjälpmedlet 
även vara av god kvalité. Detta kan te sig genom att all text inte kommer på en gång 
utan att eleven presenterar ny text i powerpointen eftersom hen talar. En väl fungerande 
avslutning tolkar Vera som att eleven sammanfattar framställningen och kan dra egna 
slutsatser. En aktivitet i slutet av framställningen skärper koncentrationen hos publiken 
och visar på ett tydligt avslut. Värdeorden enkla och i huvudsak som uttrycks under E-
nivån på muntlig framställning tolkar Vera som att eleven kan framföra framställningen 
inför några stycken elever.  
 
Storleken på gruppen har ingen betydelse menar Vera. Det är dock hennes tolkning (och 
som hon hävdar även hennes kollegors) att elever bör klara av att prestera för en mindre 
grupp i alla fall.  
 

4.1.3 Viktorias tolkning av läroplanen  
 
Viktoria tolkar kunskapskraven som att eleverna ska kunna tala relativt fritt under den 
muntliga framställningen. Exempel 1 syns hur Viktoria tolkar förmågan att läsa fritt. 
 

Exempel 1: Ur intervjun med Viktoria 
Viktoria: De kan prata utan att läsa innantill för det är ju 
inte innantilläsning eller högläsning som det ska vara utan de 
kan tala utan att… ja läsa innantill. 

 
Det är alltså så att Vilma anser att det är viktigt att eleverna kan tala fritt vid ett muntligt 
framförande. Högläsning eller innantilläsning är en annan form av övning som inte 



26 

passar vid ett muntligt framförande. Att eleverna bör ha publikkontakt menar Viktoria 
är viktig oavsett om de för ett samtal, diskussionsövning eller muntlig framställning.  
 
Värdeorden är svåra att tolka och sätta ord på. När Viktoria ska försöka sammanfatta sin 
tolkning av värdeorden enkla och i huvudsak så menar hon att en elev på den nivån bör 
kunna diskutera en fråga och ha en åsikt kring den. Att endast uttrycka sina åsikter 
genom ”ja” eller ”nej” är inte acceptabelt. Eleven bör kunna framföra någonting eget. 
Elever som utför en muntlig framställning i enighet med kriterierna ”välutvecklade” och 
”väl fungerande” har ett engagemang i uppgiften. Om framförandet ska vara av hög 
klass så bör de skapa ett intresse hos publiken. Andra faktorer som är viktiga vid 
prestation på högre nivå är kroppsspråk, intonation och hur eleven rör sig i rummet.  
 
I undervisningen finns flera moment där eleverna ska utföra muntliga framställningar 
enskilt inför klassen. Detta trots att det inte står utskrivet någonstans som krav i målen. 
Med detta menar Viktoria att de ibland kräver för mycket av eleverna. 
 

4.1.4 Stinas tolkning av läroplanen 
 
Stina säger att värdeorden i kursplanen är en progression. ”Enkla muntliga 
framställningar” är inte densamma i årskurs sju som i årskurs nio. Kraven för de olika 
betygsnivåerna ökar för varje årskurs. I årskurs sju kan enkla ses som att eleven har 
förmågan att enskilt sätta ihop ett manus som denne presenterar för andra. Tanken med 
progressionen är att eleverna ska succesivt utvecklas och förberedas inför det muntliga 
nationella provet. I exempel 2 syns Stinas tolkning av vad en välutvecklad och väl 
fungerande muntlig framställning är. 
 

Exempel 2: Ur intervjun med Stina 
Stina: A-eleven kan ju föra ett resonemang i sin muntliga framställning… 
man kan alltså ha argument man kan… man har ett vad ska jag säga… man 
har ett budskap vad är det jag vill förmedla med min muntliga 
framställning? Vad är det jag vill framföra? Det tycker jag är det som ehh… 
just utifrån formuleringen i kunskapskraven så tänker jag att det är nog det 
som jag tycker är viktigast. Att man kan utveckla sin tankegång. 

 
Här menar Stina att det viktigaste vid en muntlig framställning är att eleverna har ett 
argument och ett budskap med sin muntliga framställning. Eleven vill ha någonting att 
förmedla till klassen. Dessutom så menar hon att det är viktigt för de högre 
betygsnivåerna att eleverna kan utveckla sin tankegång.  
 
Har eleven dessutom förmågan att kunna hitta den röda tråden i den muntliga 
framställningen likt de tränat inom det skriftliga så visar det på god kvalitet. Därmed 
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kan denne elev falla inom ramen för ”välutvecklad och väl fungerande” muntlig 
framställning.   
 
Gällande gruppstorleken hänvisar Stina till att det inte står skrivet i kunskapskraven hur 
många elever som bör ingå i den. Däremot menar hon att det är en fördel om man kan 
prestera i mindre grupp, om än inget tvång. Här refererar hon till nationella proven och 
dess utformning. Där måste eleven prestera i grupp, och då är det en fördel att eleven 
tränat innan. 
 

4.1.5 Natalies tolkning av läroplanen 
 
Någonting som Natalie värderar högt gällande muntlig framställning är elevernas 
förmåga att skapa en bra inledning och avslutning. Värdeorden som nämna i 
kunskapskraven är på E-nivå ”enkla” och ”i huvudsak” här tolkar hon dem som att 
eleven då har brister i sin inledning och avslutning. Avslutningen upplevs då som 
ostrukturerad eller att åhörarna inte uppfattar framställningen som slut. En elev som 
däremot uppnår värdeorden ”välutvecklade” och ”väl fungerande” har en fångande 
inledning, trygghet, manus från trovärdiga källor, god kunskap om ord och begrepp, 
förberedd, tydlig struktur och viktigast av allt är en bra avslutning. Uppfyller eleven 
dessa krav så faller hen inom ramen för dessa värdeord.  
 
Natalie har inga krav på att eleverna måste prestera inför hela klassen. Anledningen till 
detta är på grund av att det inte står någonstans i kunskapskraven hur många elever som 
bör ingå i gruppen. I exempel 3 syns hur resonerar kring det faktum att elever presterar i 
mindre grupper.   
 

Exempel 3: Ur intervjun med Natalie 
Natalie: Jag vill att man kommer till den punken att man kan prestera inför 
klassen. Sen behöver det inte vara hela klassen, det kan vara en 
halvklassgrupp. Personligen tycker jag att det är skillnad på att bara sitta 
och berätta för dig eller stå inför klassen. 

 
Här menar hon att det är tillåtet att prestera enskilt till en början, men att det bör ske en 
progression till årskurs nio. Hon syftar till att det blir en annan prestationsform när 
eleven presterar bara för läraren. Den formen liknar mer ett samtal än muntlig 
framställning. 
 

4.1.6 Ninas tolkning av läroplanen 
 
I exempel 4 syns hur Nina resonerar kring kunskapskraven. 
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Exempel 4: Ur intervjun med Nina 
Nina: Jag tror att vi känner jättemycket som lärare. Vi har en bild som inte 
är helt enkel att förmedla vad det är i de olika stegen som vi förväntar oss. 
Det är ju därför också som det här betygssystemet är rätt bra […]men sen 
en annan sak är ju att man är väldigt… många lärare är också väldigt 
bunden av de här kunskapskraven där dom här värdeorden står. 

 
Här menar Nina att betygsätta elever är egentligen inte så svårt. Lärare har en känsla för 
vad som är ett enkelt muntligt framförande till exempel. Denna känsla för vad som 
innefattar de olika betygsstegen är dock inte lika enkel att förmedla till eleverna. 
Samtidigt som hon menar att det nya betygssystemet underlättar vid denna förmedling. 
Detta på grund av att läraren kan peka på konkreta exempel utifrån målen och tala om 
var de befinner sig betygsmässigt. Dessutom menar hon att det är många lärare som är 
för beroende av dessa värdeord. Hon menar att det är upp till varje lärare att skapa egna 
matriser och skapa egna betygsgraderingar. Att varje lärare måste göra egna subjektiva 
tolkningar av värdeorden.  
 
Värdeorden är enligt Nina inte så svåra att förstå. Värdeordet i huvudsak som står 
skrivet i kunskapskraven för E-nivå tolkar hon som att eleven saknar vissa delar. Ett 
konkret exempel utifrån detta skulle kunna vara att eleven har en kort och abrupt 
avslutning. Samtidigt tolkar hon kraven för denna nivå som att en elev som berättar 
någonting inför publik och har någon form av inledning och avslutning uppnår 
kriterierna. Kunskapskravet väl fungerande och välutvecklade anser hon innefatta en 
god avslutning där publiken får en känsla för att talet lider mot sitt slut. Att eleven 
dessutom sammanfattar det som sagts är även att föredra. En elev som visar på 
kunskaper som tolkas som välutvecklade och väl fungerande skapar även en intressant 
inledning i form av frågor, intressant fakta eller personlig synpunkt. Struktur och längd 
på framförandet är även viktigt. Eleven ska anpassa längden i förhållande till innehållet. 
Det som dessutom kan vara avgörande för nivåskillnaderna är i vilken utsträckning 
eleven har ögonkontakt med publiken.  
 
Trots att Nina tolkar kunskapskraven utifrån att en elev som presterar någonting inför en 
grupp uppnår godkänt resultat så menar hon att detta inte är något krav. Det står 
ingenstans i kunskapskraven hur stor grupp eleven ska prestera inför.  
 

4.1.7 Sammanfattning 
 
Trots det faktum att många lärare anser det vara upp till varje enskild lärare att tolka 
kunskapskraven så tyder det i denna studie på att deras tolkningar är relativt likartade. I 
alla fall tolkningarna av värdeorden välutvecklade och väl fungerande. När det kommer 
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till lärarnas tolkningar av vad som innefattar en enkel muntlig framställning skiljer sig 
deras uppfattningar mer.  
 
En enkel muntlig framställning är enligt hälften av lärarna bristfällig. Det kan 
exempelvis handla om otydlighet i avslutningen eller en ostrukturerad framställning. 
Nina nämner att framställningen kan sakna vissa komponenter men att ställa sig inför en 
grupp kan vara tillräckligt för att klassificeras som enkel. Att ha en egen åsikt kring en 
fråga beskrivs av Viktoria som ett kriterium för den lägsta kunskapsnivån. Vera anser 
att för den enklaste muntliga framställningen bör man framföra någonting inför minst 
några stycken. 
 
Det som de flesta lärare är överens om är att en god publikkontakt är av stor betydelse 
för att uppnå kriteriet välutvecklade och väl fungerande. Gemensamt för de flesta lärare 
är dessutom att eleverna har en god struktur i sin framställning som gör det lätt för 
åhörarna att följa med. Tre av lärarna nämner avslutningen som viktig. De menar att en 
bra avslutning bör innehålla en sammanfattning och vara tydlig. Publiken ska få en 
känsla om att framförandet snart är slut. Hälften av lärarna nämner dessutom 
inledningen som en viktig faktor i en väl fungerande muntlig framställning. Här 
förväntas det att inledningen är engagerande och intresseväckande. Att det är viktigt att 
eleverna har någon form av pedagogiskt hjälpmedel är att föredra anser Vilma och Vera. 
Detta hjälpmedel bör dessutom vara av god kvalité och hjälpa publiken att följa med i 
framställningen. Trygghetsfaktorn hos eleverna poängteras även som viktigt av Vera 
och Natalie. De menar att trygghet hos eleven leder till bättre prestationer vid muntlig 
framställning. Vera och Stina poängterar även att det för ett bra muntligt framförande 
bör innehålla någon form av eget resonemang kring innehållet. 
 
Utöver detta nämns några kriterier som bör uppnås för väl fungerande och 
välutvecklade men där det endast nämns av enstaka lärare. Dessa faktorer är ett 
intressant innehåll, kroppsspråk, intonation, källkritik, ordförståelse, längd, graden av 
förberedelse och att dessa elever inte bör tveka inför det faktum att prestera inför en 
större grupp.  
 
Gemensamt för alla lärare är att de tolkar kunskapskraven lika gällande gruppstorleken. 
Alla lärare i studien hänvisade till att det inte stod utskrivet någonstans i 
kunskapskraven hur stor gruppen bör vara. Hälften av lärarna menar dock att det är att 
föredra att eleven kan prestera inför en mindre grupp. Natalie vill även se en 
progression och att eleven i årskurs nio kan prestera inför en större grupp. 
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4.2 Arbetet i klassrummet 
 
Här kommer jag att beskriva de sex informanternas arbete i den muntliga 
framställningen och hur de säger sig stödja olika typer av presterande elever. Hädanefter 
kommer jag att benämna dessa elever som trygga och otrygga talare.  
	  

4.2.1 Vilmas arbete i klassrummet 
 
Vilma anser att en faktor som är viktig gällande den muntliga framställningen är elevens 
trygghetskänsla i klassen. Detta kan ta sig uttryck på flertaliga sätt. Att eleven känner att 
hen kan komma till tals i klassrummet utan att klasskamraterna skrattar eller påpekar 
detta kan vara ett sätt att infinna trygghet. Ett annat sätt att vara trygg i klassen är 
känslan av att det eleven säger är viktigt. Att klasskamraterna lyssnar på allas åsikter. I 
grund och botten handlar det om trygghet om goda relationer. Goda relationer som 
innefattar både relationen mellan elever och även relationen mellan lärare och elev. För 
att skapa dessa goda relationer, och vårda dem, brukar hon arbeta med 
klassrumsklimatet. Att arbeta med olika samarbetsövningar är ett möjligt sätt att skapa 
dessa relationer. Ett annat sätt som inte innefattar någon konkret övning är att eleverna 
aldrig själva får välja grupper eller vem de sitter bredvid i klassrummet. Detta menar 
hon kan skapa en oroskänsla hos eleverna som hon vill undvika. I exempel 5 syns 
Vilmas tankar kring detta.   
 

Exempel 5: Ur intervjun med Vilma 
Vilma: Sen är det också att ingen ska sitta och inte bli vald tillexempel. 
Ehh… mina lektioner ska vara så mycket som möjligt… alltså fri från att det 
är jobbigt att gå dit. 
Intervjuare: Ja 
Vilma: Därför att man är rädd att bli bortvald eller någonting sånt där. 

 
Här menar hon att det faktum att läraren väljer grupper eller bänkkamrat 
eliminerar risken för att vissa elever blir eller känner sig utanför. Alla i klassen 
ska känna sig trygga. Ingen elev ska behöva sitta och fundera på vem hen ska 
jobba med eller sitta bredvid. Vet eleven att det är läraren som bestämmer detta så 
undviks dessa orosmoment.  
 
Trygghetsfaktorn hos eleverna hävdar Vilma att hon känner av när eleverna ska 
redovisa. En trygg klass leder till mindre nervositet. Detta menar hon i sin tur leder till 
bättre redovisningar. 
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Det finns alltid elever som är otrygga inför situationer där de ska redovisa inför hela 
klassen. Detta är dock inget problem. Att redovisa inför små grupper med utvalda 
personer eller bara inför henne finns som alternativ för dessa elever. För elever som är 
otrygga talare kan det krävas succesiv träning i muntlig framställning för att de i 
slutändan kan prestera inför helklass. En sådan succesiv träning kan då vara att börja i 
små grupper och sedan utöka. Detta menar hon är ett effektivt sätt som oftast brukar 
fungera.  
 
Vilma anser att det är en tolkningsfråga huruvida alla elever bör få möjlighet att 
redovisa i smågrupper. Alla får den möjligheten om hon anser det vara befogat. Som 
lärare måste man känna av när man bör uppmuntra eleven till att utföra den muntliga 
framställningen i större grupp, och de tillfällen där man vinner på att låta bli.  
 
Vilma nämner två aspekter som är viktiga för elevens framgång. Den första är att 
eleverna får träna på sina egna premisser så att de bygger upp en självkänsla i den 
muntliga framställningen. Den andra aspekten är att som lärare ge eleverna verktyg för 
att klara av det. Att hjälpa dem att skapa en bra struktur i sin planering kan vara ett 
sådant exempel. En bra struktur menar hon hjälper eleverna att känna sig trygga i 
framställningen genom att de har någonting att falla tillbaka på när de känner sig osäkra. 
Detta arbetssätt anser hon vara det mest effektiva beträffande otrygga talare. Hennes sätt 
att arbeta i förhållande till trygga och otrygga talare skiljer sig, och detta menar hon är 
nödvändigt. Som lärare ska man individanpassa undervisningen och alla elever har inte 
samma behov.  
 
Efter elevernas muntliga framställningar får de feedback av Vilma utifrån förbestämda 
kriterier. På grund av tidsmässiga skäl ges feedbacken oftast skriftlig samtidigt som hon 
påpekar att muntlig feedback har sina fördelar. Vid muntlig feedback finns möjlighet för 
eleven att ställa direkta följdfrågor medan skriftlig feedback kan sparas till kommande 
framställningar. Dessvärre har inte alla elever ambitionen att utvecklas. De elever som 
vill utvecklas tar till sig av feedback, medan andra inte gör det. Vilmas mål är att alla 
elever ska utvecklas till sin fulla potential. För att de elever som inte tar till sig av 
feedback ska nå dit så påminner hon dem alltid innan framställningen vad de bör tänka 
på.   
 
Vilma brukar gå igenom retorik med eleverna genom att se på olika tal och diskutera 
dem. Hon brukar även prata med eleverna om hur man bygger upp ett tal och vad 
eleverna ska tänka på retorisk så som kroppsspråk och rösten.  
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4.2.2 Veras arbete i klassrummet 
 
Vera nämner även hon vikten av att erhålla ett bra klassrumsklimat. Ett problem som 
hon nämner är att få alla elever i skolan att ta plats, och att ta rätt plats. Hon nämner två 
typer av elever där det kan uppstå problem. Den första elevtypen benämner hon som 
”idrottskillarna”. Hon menar att dessa elever lätt kan ta för mycket plats och således ta 
över klassen. Att få dessa elever att tidigt inse vikten av att studera menar hon kan ge 
effekt på de övriga i klassen också. Den andra typen av elev där det kan uppstå problem 
är det som hon benämner som de ”tysta tjejerna”. Dessa elever brukar bli tryggare med 
tiden, men för att skynda på utvecklingen brukar hon använda sig av verktygen för 
formativ bedömning. Att läraren bestämmer vem som ska få tala och inte eleven är 
viktigt. Hon upplever att klassen blir tryggare genom detta.  
 
Känner man som elev att tala inför klassen frambringar sådana oroskänslor att man inte 
vill genomföra framställningen så finns möjligheten att prestera enbart för läraren säger 
Vera. Hennes erfarenhet är dock att om eleven fått tillräckligt med tid till förberedelse 
så är det ytterst få som inte vågar eller vill. I de fall där eleverna presenterar bara för 
henne så brukar de succesivt öka på gruppstorleken så att de i slutändan kan redovisa 
inför klassen. Det gäller att ge eleverna verktygen för att våga menar hon.  
 
Det är även viktigt att poängtera att det finns elever som är otrygga talare hela tiden. 
Beträffande dessa elever så hjälper inga klassrumsövningar eller dylikt. Detta menar 
hon handlar om en personlighet och denna ska lärare aldrig ändra på vilket exempel 6 
belyser.  
 

Exempel 6: Ur intervjun med Vera 
Vera: En del personer är jättenervös hela vägen och det är ju 
personligheten och den kan vi inte ändra på, och vi ska inte ändra på 
den. Men man måste ge dom lite självförtroende och lite 
jäklaranamma att även om jag tycker att det är jobbigt så måste jag 
träna på det.  
 

Här menar Vera att det kan vara ett personlighetsdrag att vara en otrygg talare. Trots 
detta så kan man som lärare uppmuntra eleverna att utvidga sina gränser. Att bygga upp 
elevers självförtroende i den muntliga framställningen kan få dem att tillslut våga träna i 
större sammanhang.   
 
Veras arbetssätt skiljer sig inte nämnvärt mellan trygga och otrygga elever. Uppgiften är 
densamma oavsett prestationsnivå. Som lärare måste man göra anpassningar utifrån 
individen. Gällande starka elever kan det handla om att ge dem mer utmaningar i form 
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av andra infallsvinklar. Det handlar om att driva dem till en högre nivå. Stöttningen med 
en otrygg elev kan handla om att hjälpa dem sortera stoffet. Att kombinera svaga och 
starka elever i en grupp vid grupparbete är lärorikt. Detta blir till ett inlärningstillfälle 
för alla parter. Den svage lär sig av den starke i termer om exempelvis hur man angriper 
en uppgift på bästa sätt medan den starke lär sig att ta hänsyn till andra människor och 
att alla är olika.  
 
Att stödja en otrygg talare handlar främst om att låta dem träna flera gånger menar Vera. 
Låt eleven träna i mindre grupper och var noga med att ge positiv feedback. Allt som 
eleven gör bra bör läraren uppmuntra. Att en elev blir trygg i talandet är ingenting som 
sker automatiskt utan läraren måste ge eleven verktygen för att klara av det. Ett sätt är 
att låta eleverna träna i olika situationer för att bygga upp en trygghetskänsla. För att 
göra detta är verktygen för formativ bedömning effektiva arbetssätt. Självreflektion, 
självbedömning och kamratbedömning är några nyckelbegrepp för utvecklandet av den 
muntliga framställningen. Ett konkret sätt som Vera använder för att öva på detta är 
”two stars and a wish” som handlar om att låta eleverna bedöma varandra utifrån två 
positiva saker och en konstruktiv kommentar för elevens självutveckling.  
 
Formativt brukar även Vera arbeta med lärandemål. Att hon noterar positiva och mindre 
positiva saker som sagts och gjorts under muntliga framställningar. Sedan så tar hon en 
helklassdiskussion med klassen gällande detta så att eleverna får lite tips på vad de kan 
göra och vad de bör undvika.  
 
Huruvida feedback sker i skriftlig form eller muntlig spelar ingen roll säger Vera. De 
som vill ta till sig gör det oavsett form. Fördelen med skriftligt skulle dock kunna vara 
att eleven kan titta på den igen vid ett senare skede. De målmedvetna eleverna tar i 
högre grad till sig feedback än de elever som inte är det.  
 
Vera har inget renodlat retorikavsnitt men hon försöker att plocka in det i olika 
sammanhang. Det kan vara att de har olika områden som eleverna ska fokusera på inför 
varje redovisning exempelvis.  

4.2.3 Viktorias arbete i klassrummet 
 
Några konkreta övningar för att stärka klassrumsklimatet förekommer inte i Viktorias 
klassrum. Däremot brukar de åka på ”lägerskola” när terminen startar upp igen efter 
sommaruppehållet. Många elever har inre träffats under sommaren och det kan vara ett 
bra sätt att få dem att lära känna varandra på nytt. Förut var det mer aktuellt med 
övningar för att stärka klassrumsklimatet i klasserna. Då fanns det schemalagt en timme 
i veckan där det talades om värdegrund och dylikt. Nu händer detta mer sällan och i 
vilken grad klassrumsövningar behövs i en klass är helt avhängigt hur väl eleverna trivs 
tillsammans.  
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Som lärare behöver man ta varje elev där den befinner sig menar Viktoria. För de 
otrygga talarna kan det handla om att låta dem börja med att framföra någonting bara 
för henne för att sedan utöka storleken på gruppen. Att någon elev aldrig presterat inför 
klassen i årskurs nio har hon aldrig varit med om. Nyckeln till att få eleverna att lyckas 
tror hon handlar om att låta eleverna inse att det inte är så farligt, genom en stegvis 
ökande process. Grunden till otrygghet i den muntliga framställningen handlar om att 
elever inte fått verktygen för att klara av det redan i yngre årskurser. Det leder till att 
den muntliga framställningen blir en främmande arena. Samtidigt som hon hävdar att 
lärare behöver ta eleverna där de befinner sig ser hon en vinst med att uppmuntra dem 
till att utföra talet i större grupp. Ibland förhåller det sig så att vissa elever har ett behov 
av att bli uppmuntrade till att utföra framställningen inför klassen. Vilka dessa elever är, 
och vilka eleverna är som inte klarar av det, menar hon att lärare lär sig att tolka.  
 
Att arbeta formativt med elever beroende på prestationsnivå menar Viktoria är 
nödvändigt. För elever som är otrygga i den muntliga framställningen handlar det främst 
om hjälp med fundamentala saker som exempelvis formulera stödord. För trygga elever 
kan det däremot handla om att utforma talet så att det når en högre nivå. Det kan handla 
om att lotsa dem vidare i kroppsspråk, intonation och hjälpmedel. Elever som är trygga i 
den muntliga framställningen har en tendens att ta över situationen vilket kan resultera i 
att otrygga talare lätt kan hamna i skymundan. Att se till att alla elever kommer till tals 
är en konst för alla lärare likväl som för eleverna.  
 
Vikten av feedback poängteras och Viktoria berättar att i hennes undervisning brukar 
hon ibland göra en övning där eleverna får göra en muntlig framställning. Efter 
framställningen får de feedback av henne och av kamrater och sedan får de göra samma 
framställning igen. Detta menar hon lyfter eleverna och hon har aldrig varit med om att 
de inte varit gladare och tryggare den andra gången. Utöver dessa positiva utfall av 
framställningen så säger hon även att det är en bra arena för de osäkra talarna att 
utveckla förmågan att tala inför en grupp. Ofta ges feedback i direkt samband med 
framställningen. I de flesta fall sker den muntligt, men även skriftligt förekommer. Då 
brukar hon ge eleverna bedömningsmatrisen med kommentarer.  
 
Gällande retorik så säger Viktoria att hon går igenom det med eleverna, men hon 
poängterar att det inte är någonting som eleverna behöver memorera. När eleverna har 
ett muntligt moment i varje årskurs så repeterar hon de retoriska stegen.  

4.2.4 Stinas arbete i klassrummet 
 
Klassen ska kunna föra en dialog och alla i klassen ska våga delta i den dialogen säger 
Stina. För att nå dit måste man arbeta med klassrumsklimatet. Ett steg i rätt riktning kan 
vara att arbeta på sin egen roll i klassrummet. Att tänka på hur man själv hanterar vissa 
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situationer. Utöver lärarens egen roll är intensiteten med klassen viktig. Det spelar roll 
hur länge klassen har varit en klass och hur många undervisningstimmar läraren har 
med klassen när ett klassrumsklimat ska byggas upp. Ett gott klassrumsklimat speglar 
även av sig i den muntliga framställningen. Det kan spela en avgörande roll huruvida en 
elev utvecklas till en osäker eller en självsäker talare. En trygg klass leder till högre 
prestation vid muntliga framföranden.  
 
De elever som inte vill tala inför hela klassen har möjlighet att göra det för mindre 
grupper alternativt bara för henne. Att ha ytterligare några elever i gruppen som lyssnar 
försöker Stina ha som riktmärke. Vilka elever som har befogenhet att prestera i mindre 
sammanhang är en avvägning. Det finns elever som inte klarar av det, sedan finns det 
elever som behöver påtryckningar. När elever har genomfört en muntlig framställning 
efter påtryckningar känner de oftast en lättnad. Dessutom brukar dessa elever aldrig be 
om att få göra det enskilt igen. Att otrygga elever tar detta steg är 
självförtroendehöjande i och med att de ser att de bevisar för sig själv att de kan.  
 
Arbetssättet gällande trygga och otrygga talare skiljer sig främst på två punkter menar 
Stina. Den otrygge eleven får mycket stöttning i och med att denne elev behöver det. 
Den trygge eleven behöver däremot en utmaning som driver hen framåt till en ny nivå. 
När klassen ska arbeta med grupparbeten så är det oftast hon som gör grupperna för att 
få alla elever att utvecklas. Att jobba i grupp är ett unikt tillfälle för svaga elever att ta 
lärdom av de starkare i gruppen. Samtidigt som denne elev inte får känna sig 
underlägsen och otrygg i gruppen. Utöver detta så bör det även finnas en dynamik i 
gruppen som genererar en diskussion som blir givande för alla parter. Det är alltid en 
utmaning när man arbetar med svaga och starka elever konstaterar Stina.  
 
Stina poängterar vikten av feedback för elevernas utveckling. Flera metoder har testats. 
Både feedback i direkt anslutning till framförandet inför resten av klassen men även 
privat. I de fall där feedback sker i direkt anslutning till framförandet har 
kommentarerna dels positiv karaktär men även utvecklande. Alltid när det är en 
bedömning som ska göras ges även skriftlig feedback. Där får eleven kommentarer 
utifrån målen. Upplevelsen är att de flesta elever tar till sig, men att de gör det bäst när 
de får den muntligt. Hon menar att det finns elever som inte läser kommentarerna och 
förstår att det är så de har chans att utvecklas.  
 
Gällande retorik så brukar Stina använda sig av lite olika arbetsmetoder beroende på 
årskurs. Hon brukar börja med enkla övningar för att sedan avancera ju äldre de blir. 
Bland annat så brukar de titta på en programserie från utvecklingsradion som behandlar 
retorik. Samtidigt poängterar hon att trots att eleverna tar till sig av denna undervisning 
och utvecklar sin muntliga förmåga så ägnar hon för lite tid till det. Stina önskar att hon 
kunde sätta sig in i vilka metoder det finns för att arbeta med muntlig framställning 
ännu mer.  
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4.2.5 Natalies arbete i klassrummet 
 
Natalie säger att trygghetskänslan hos eleverna är i många fall även avgörande för de 
högre betygen. Lärarens roll är viktig när det kommer till klassrumsklimatet. Hon säger 
sig själv vara en rättfram person och tar alltid tag i problem gällande klassen så fort de 
uppdagas. Ett effektivt sätt att få eleverna att förstå att deras handling är fel är att belysa 
hur saker och ting upplevs i den berörda partens ögon. Respekten som eleverna har inför 
henne som lärare speglar av sig på tryggheten inom klassen. Eleverna lär känna 
varandra och de lär känna henne. I och med att eleverna vet var hon står gällande vissa 
frågor vet de vad som förväntas av dem. Detta resulterar i en tryggare klass.  
 
Otrygga elever som inte vill prestera i helklass har möjligheten att göra det i mindre 
grupp. Dock vill hon inte att det endast ska ske inför hennes som lärare utan en mindre 
grupp är att föredra. I exempel 7 syns hennes resonemang kring muntlig framställning i 
mindre grupp.  
 

Exempel 7: Ur intervjun med Natalie 
Natalie: Ja men det är ju att dom aldrig behöver göra det inför helkass. 
Dom behöver aldrig…jag brukar dock vilja att dom ska redovisa för nån 
mer än bara mig. För jag tycker inte det är…i första läget i sjuan kanske om 
dom är helt förstörd, ja men då kanske det räcker med bara mig. Men ofta 
brukar jag låta dom välja 2-3 kompisar som dom känner sig trygg med. För 
jag vill ju att dom utmanas. 

 
Här menar Natalie att otrygga elever inte behöver prestera inför klassen om de känner 
sig otrygga. Dock vill hon inte att de ska prestera för enbart henne utan att en mindre 
grupp är att föredra. Samtidigt som hon poängterar vikten av att eleverna utmanas. Det 
är så de har möjlighet att utvecklas.  
 
Natalie påpekar att hon förväntar sig en progression hos dessa elever. Att de i årskurs 
nio kan prestera inför, minst, halva klassen är ett krav hon har. Att prestera inför läraren 
och kanske någon till liknar mer ett samtal och det är skillnad gentemot en muntlig 
framställning.  
 
Nervositet och förmågan att vara en duktig talare är inte alltid sammanlänkade menar 
Natalie. Allt handlar om hur eleven kan tygla denna nervositet. Det handlar inte om att 
en otrygg talare inte har förmågan utan det handlar om att nervositeten tar över 
presentationen. Den otrygge eleven som inte kan tygla sin nervositet glömmer vissa 
saker och tappar sin struktur. Det är då det blir till ett problem menar hon. Att vara 
ödmjuk emot dessa elever är viktigt. Som lärare måste man se elevens problem. För att 
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få otrygga elever att lyckas har hon ibland fört en dialog med klassen gällande hur de 
ska få den berörda eleven att våga genomföra framställningen. Att klassen ligger ner på 
bänkarna och endast lyssnar är ett arbetssätt som tidigare har fungerat. Detta har 
resulterat i att den otrygge eleven sedan har kunnat prestera inför helklass. Det handlar 
inte om att denne elev gick från en otrygg talare till en trygg utan det handlar om en 
vilja att utvecklas. Att denne elev sedan självmant talade inför klassen visar på stora 
framgångar. Att ta eleven där den befinner sig och sedan arbeta formativt för att få 
denne att bli bättre är viktigt. Att vara öppensinnad både som lärare och elev är viktigt i 
frågan om att utvecklas.  
 
Att arbeta formativt med alla elever på olika nivåer är komplicerat säger Natalie. Alla 
behöver stöttning på sin nivå. För de otrygga eleverna handlar de främst om att få dem 
att våga. För de trygga handlar det däremot om att utveckla någonting som de redan kan 
vilket tillexempel kan vara att göra framställningen mer intresseväckande.  
 
Formativt arbete i form av lärandemål är någonting som Natalie brukar arbeta mycket 
med, dels i form av klassrumsdiskussioner gällande bra och mindre bra faktorer vid 
muntlig framställning, dels att hon själv utför en dålig muntlig presentation och visar på 
sig själv som dåligt exempel.  
 
Feedback ges oftast i skriftlig form samtidigt som Natalie poängterar att det forum där 
eleverna tar till sig feedback bäst är vid klassrumsdiskussioner. När de diskuterar 
allmänt i klassen om bra respektive mindre bra företeelser vid muntlig framställning blir 
det tydligt för eleverna och de får någonting att fästa kunskapen på.  
 
Natalie brukar undervisa eleverna i retorik. Hon hade en tanke en gång att hon skulle 
göra det genom en retorikserie som gick på utbildningsradion, men det blev aldrig av.  
 

4.2.6 Ninas arbete i klassrummet 
 
Klassrumsklimatet är viktigt och det arbetar Nina mycket med. Detta kan ta sig uttryck 
på flera olika sätt bland annat genom samarbetsövningar eller integration i 
undervisningen. Om hon ska ha ett moment kring muntlig framställning så kan hon 
välja ett tema som är berikande för klassrumsklimatet. Temat i sin tur kan få effekt 
inom andra områden också. Ett muntligt moment kan generera mer fördelar än endast 
träning i muntlig framställning. Tanken är att ämnet som de arbetar kring skapar 
diskussioner och väcker tankar hos eleverna. Utöver medvetna handlingar i 
klassrummet likt dessa så tror hon även att lärarens roll är avgörande. Att sätta gränser 
för vilket språk som tillåts i klassrummet och hur man tilltalar varandra menar hon kan 
bidra till bättre klassrumsklimat. I exempel 8 beskriver Nina det som hon anser vara det 
viktigaste arbetet gällande klassrumsklimatet.  
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Exempel 8: Ur intervjun med Nina 
Nina: Jag tror du måste se individer där det inte funkar och det inte funkar 
runt. Det är där man måste lägga krutet från början, och det ska vara 
mycket krut som läggs där. Det är då jag tror att man verkligen kan 
förändra. För ser du inte dom, och tar tag i dessa bitar, då kan du jobba 
med hur många övningar som helst. Det spelar ingen roll. 

 
Här menar hon att som lärare måste man arbeta med individer där klimatet inte 
fungerar. Det är först då det kan bli en trygg klass på riktigt.  
 
Det finns inget krav på att eleverna måste prestera inför hela klassen säger Nina. De 
otrygga eleverna som inte vill tala inför klassen har möjligheten att göra det enbart för 
henne eller i mindre grupp. Oviljan att tala inför grupp är inget vanligt förekommande 
fenomen. Ungefär en person per klass lider av sådan talängslan att denne inte vill tala 
inför stora grupper. Nervositet är däremot mer vanligt förekommande och detta drabbar 
ungefär hälften. Att ha en bra struktur och manus på sin framställning kan hjälpa dessa 
elever att tygla nervositeten. Samtidigt påpekar hon att hjälpa eleverna med detta är 
ingenting som hon arbetar särskilt aktivt med. Hon borde bli bättre på det konstaterar 
hon.  
 
Att prata om problemet och låta eleverna själva styra över situationen är det hon brukar 
göra för att stödja dem. När de otrygga själva styr över situationen kan det te sig så att 
de väljer att prestera i mindre grupp eller att de väljer alternativa lösningar så som att 
sitta ner istället för att stå eller dylikt. Som lärare måste man se varje elev utifrån dennes 
förutsättningar. Stöttning och uppmuntran av elever är viktigt oavsett prestationsnivå. 
En trygg talare får mer utmaningar. Inte högre förväntningar, men nya idéer.  
 
Att arbeta med lärandemål är någonting som Nina arbetar med. Hon brukar ibland låta 
eleverna filma sina framföranden för att sedan se vad de gjorde bra och vad de behöver 
utveckla. Dessutom så brukar hon ha en helklassdiskussion med klassen gällande 
muntliga framställningar. Tillsammans med klassen funderar de kring vad som 
karakteriserar ett bra muntligt framförande och vad som är mindre bra.  
 
Nina ger eleverna feedback både i skriftlig och muntlig form, men hon upplever den 
mest effektiv i skriftlig form. Får eleven den skriftligt så kan hen spara och använda 
vägledningen vid nästa framförande och på så sätt utvecklas kontinuerligt.  
 
Nina arbetar med retorik i sitt klassrum, men menar samtidigt att det inte är någonting 
som det ligger speciellt mycket fokus på i årskurs 7-9. Hon brukar mest gå igenom den 
retoriska processen teoretiskt med eleverna.  
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4.2.7 Sammanfattning 
 
Vikten av trygghet i klassen poängteras som den viktigaste aspekten hos de flesta 
informanter. För att uppnå denna trygghetskänsla arbetas det effektivt med 
klassrumsklimatet hos fem stycken lärare. Hälften av lärarna framhäver även lärarens 
roll som en viktig del i klassrummets klimat. De menar att en tydlig lärare utsänder ett 
budskap om vad som förväntas av eleverna och detta resulterar i en tryggare klass. 
Hälften av informanterna hävdar även att en trygg klass genererar generellt bättre 
muntliga framställningar.  
 
Samtliga lärare hävdar att otrygga elever har möjligheten att utföra framställningen i 
mindre grupp. Att denne elev i sin tur kan prestera inför endast läraren menar fyra 
stycken. Stina och Natalie vill helst att eleven har några åhörare för att utmanas. Att 
läraren vill se en progression hos eleven och succesivt öka gruppstorleken så att denne i 
årskurs nio kan prestera inför en större grupp anser de flesta informanter. Hälften av 
lärarna nämner att det är viktigt att de ger den otrygge eleven verktygen för att våga 
prestera. Vilma och Viktoria nämner att huruvida eleven har befogenheten att utföra 
framställningen i mindre grupp är en tolkningsfråga. Vissa elever vill bli uppmuntrade 
till att göra det i helklass menar de. De nämner även att i de fall där de utför 
framställningen i större grupp verkar det självförtroendehöjande och i vissa fall ber de 
aldrig om att få göra det i mindre grupp igen.  
 
Hälften av lärarna tar upp det faktum att de ska individanpassa undervisningen och 
därmed även deras arbetssätt gentemot trygga och otrygga elever. Alla behöver stöttning 
på sin nivå. Någonting som däremot de flesta är överens om är att arbetssättet gentemot 
den trygge eleven handlar främst om att ge denne nya utmaningar och infallsvinklar för 
att nå en högre nivå. För den svage handlar det däremot främst om att hjälpa dem med 
basala saker som struktur eller stödord. Vera och Stina poängterar att grupparbete är ett 
bra sätt för både trygga och otrygga elever att utvecklas. Eleverna lär av varandra. 
 
Alla lärare använder formativ bedömning i form av feedback i samband med muntlig 
framställning. Huruvida lärarna använder sig av muntlig eller skriftlig feedback varierar. 
Oftast förekommer båda delarna. Det skiljer sig relativt mycket mellan lärarna vilken 
form av feedback de föredrar. Vilma och Vera menar att det inte spelar någon roll 
vilken form de använder för att de elever som vill ta till sig gör det oavsett form. 
Hälften av lärarna ser den skriftliga feedbacken som fördelaktig i och med att eleven 
kan spara den och använda den vid ett senare skede. Andra hälften av informanterna ser 
en fördel med den muntliga i och med att de anser att eleverna tar till sig bättre av den.  
 
Lärandemål är även någonting som majoriteten av lärarna säger sig arbeta med. Detta 
brukar te sig genom att de har en helklassdiskussion i klassen om vad som 
karakteriserar ett bra respektive mindre bra muntligt framförande.  
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Huruvida de arbetar med retorik skiljer sig. De flesta säger sig gå igenom det med 
klassen och titta på serier gällande retorik. Vera har inget renodlat avsnitt som heter 
retorik, men hon går igenom olika delar vid olika tillfällen, likaså Stina, Nina och 
Vilma. Viktoria går igenom retoriken och repeterar den för varje år.  Natalie säger sig 
dock inte alls undervisa om retorik.  

4.3 Lärarnas tankar kring bedömning av muntlig framställning 
Här beskrivs hur lärare tänker kring betygsättning av elever utifrån olika perspektiv 
exempelvis muntligt svaga elever eller bedömning av grupp. Nationella provens 
inverkan kommer även att beskrivas.  

4.3.1 Vilmas tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
Gällande betygssättningen så anser Vilma att det inte har någon inverkan på betyget om 
en elev presterat muntligt endast för henne eller en mindre grupp. I och med att det inte 
står hur många som bör ingå i gruppen så kan det heller inte ha någon inverkan på 
betyget. Denne elev kan få ett A likväl som alla andra elever.  
 
När det gäller muntlig framställning i grupp så kan Vilma anse att det är svårt att göra 
en rättvis bedömning. Alla elever i gruppen presterar på olika nivå och som lärare ska 
man sedan göra en samlad bedömning utifrån detta. Med det menas inte att alla i 
gruppen får samma betyg utan det sker individuellt. När de arbetar med grupparbete så 
är alla individer i gruppen inte lika delaktiga. Utifrån ett betygsperspektiv så spelar det 
inte någon roll. Det som ska bedömas är deras insats vid den muntliga framställningen, 
inte förarbetet.  
 
Det finns elever som är högpresterande inom alla aspekter inom svenskan men brister 
på den muntliga förmågan. Gällande dessa elever så försöker Vilma få dem att nå högre 
i den muntliga framställningen. I de fall där eleven trots hjälp inte lyckas så kan hen inte 
nå ett högre betyg. Som lärare måste man följa betygskriterierna och då går det inte att 
exkludera bristande förmågor från betygsbedömningen.   
 
Någonting som Vilma anser vara bra är det muntliga nationella provet. I den vanliga 
undervisningen är det vanligt att elever ligger lite lägre på den muntliga delen. I och 
med det muntliga nationella provet får många elever en möjlighet att prestera på en 
högre nivå. Att elever presterar bättre under dessa prov än i den vardagliga 
undervisningen är vanligt förekommande. Då får läraren möjlighet att sätta högre betyg 
på de elever som är svaga muntligt. Om nationella provet visar på en positiv utveckling 
hos eleven så vägs det in i slutbetyget. Visar eleven däremot lägre kunskaper på det 
nationella provet än i den vanliga undervisningen så vägs det inte in lika mycket.   



41 

4.3.2 Veras tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
Att som elev endast redovisa för läraren har ingen negativ inverkan på betyget menar 
Vera. Detta hänvisas till att det inte står någonstans i kunskapskravet hur många som 
bör ingå i gruppen. Det som hon däremot kan se som ett problem vid bedömning är att 
vara objektiv och inte jämföra med de andra eleverna som håller föredrag inför hela 
klassen. Det är en av många utmaningar som man ställs inför som lärare menar hon.  
 
Det är svårt att göra en rättvis bedömning vid gruppredovisningar anser Vera. Som 
lärare är det tydligt vem i gruppen som bidrar mest till slutprodukten. Trots detta måste 
läraren se den enskildes prestation vid framställningen. Det är den insatsen som ska 
bedömas och det kan ibland vara en svårighet. Vid enskilda muntliga framställningar 
blir det en mer rättssäker bedömning.  
 
Det finns elever som är högpresterande inom alla områden i svenskämnet men har svårt 
med den muntliga framställningen. Här menar Vera att läraren hamnar i en svår 
situation. Ska läraren tolka kunskapskraven bokstavligen så får denne elev ett relativt 
lågt slutbetyg i förhållande till elevens genomsnittliga betyg inom andra områden i 
svenskämnet. Ligger eleven på A-nivå inom alla aspekter av svenskämnet förutom 
muntlig framställning där eleven har E som betyg är det problematiskt hur man bör 
agera. Exempel 9 visar Veras tankegång kring betygsättandet på dessa elever. 
 

Exempel 9: Ur intervjun med Vera 
Vera: För det handlar mycket om självbilden också. Alltså vi lämnar dom 
från grundskolan dom ska vidare till gymnasiet. Vi har en elev som har 
kämpat enormt och har A på alla delar utom ett. Det kanske inte blir ett A 
men man kanske inte är lika hård som man egentligen ska vara. Det blir nåt 
mellanting där. Rätt eller fel men så har jag gjort. 

 
Här menar Vera att det har hänt att hon sett mellan fingrarna på den bristande förmågan 
i vissa fall. Elever som arbetat hårt under hela grundskolan men inte riktigt lyckats med 
alla förmågor måste få en chans. Vad händer med eleverna om man inte ger dem 
belöning för allt slit? De ska gå vidare med ett självförtroende. Samtidigt som hon 
påpekar att hon för ett samtal med eleven om hur hon tänkt kring bedömningen och att 
det är denna bristande förmåga som eleven måste jobba extra mycket med i kommande 
skolform. 
 
Resultaten på det muntliga nationella provet stämmer ofta relativt bra överens med hur 
det förhåller sig i övriga undervisningen. I de fall där det skiljer sig betygsmässigt så 
presterar de oftast bättre under nationella proven. Dessa prov är dock inte avgörande för 
slutbetyget utan hon ser det som en del i den totala bedömningen. Nationella proven 
mäter inte alla kunskapskrav och alla förmågor menar hon.   
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4.3.3 Viktorias tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
De elever som enbart presterar inför läraren eller mindre grupp kan få svårt att uppnå de 
högre betygen menar Viktoria. Teoretiskt sätt så bör det gå om man tittar utifrån 
kunskapskraven, men hon är tveksam till att det skulle förhålla sig så i praktiken. Det är 
inte det faktum att eleven presterar i mindre grupp som är avhängigt betyget utan det 
faktum att denne elev sannolikt inte klarar av att prestera på så hög nivå. En elev som 
presterar på A-nivå väljer inte att göra det enskilt menar hon.  
 
Beträffande gruppredovisningar så anser Viktoria att varje elev har sin taltid och det är 
den insatsen som ska bedömas. Betygen inom gruppen kan således skilja sig ganska 
mycket ibland. Det förekommer att elever engagerar sig olika mycket i det förberedande 
skedet vid grupparbeten. De elever som inte intresserar sig i förarbetet brukar vara de 
elever som sällan når mer än E.  
 
Om Viktoria har en elev som presterar på A-nivå på allt men är svag i den muntliga 
framställningen (D) så får denne elev ett C som slutbetyg. Som lärare måste man följa 
systemet och då kan inte denne elev få ett högre betyg.  
 
Resultaten ifrån de muntliga nationella proven brukar inte skilja sig nämnvärt ifrån den 
dagliga undervisningen anser Viktoria. Det bekräftar oftast det läraren redan vet. I de 
fall där det skiljer sig brukar eleverna prestera bättre. Anledningen till att de presterar 
bättre kan vara för att de är i mindre grupp och känner sig trygga i uppgiften. Även de 
otrygga eleverna brukar lyckas bra på dessa prov. I de fall där eleverna presterar väldigt 
mycket bättre än vad de gjort i vanliga undervisningen kan dock resultatet höja 
slutbetyget. Detta innebär att de elever som har svårt i den muntliga framställningen har 
möjlighet att visa sin förmåga under nationella och på så sätt höja sitt slutbetyg. 
Viktoria påpekar dock att det bör vara relativt starkt för att motbevisa tidigare 
erfarenheter.  

4.3.4 Stinas tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
Betyget på den muntliga framställningen påverkas inte av gruppens storlek anser Stina, 
vilket även exempel 10 belyser.  
 

Exempel 10: Ur intervjun med Stina 
Stina: Jag vill tro och jag tror ju inte att det är medvetet att jag på 
nåt vis skulle sänka betyget för att dom… jag menar det finns ju…jag 
vill tro att en redovisning som görs i grupp där det finns en möjlighet 
till feedback och en kommentar eller diskussion eller…att det höjer 
nivån på saker och ting. Det tror jag definitivt. Så återigen nej det 
skulle inte påverka betyget, men det skulle vara svårt. 
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Stina anser alltså att gruppstorleken inte har någon betydelse för betyget men att 
muntliga framställningar i större grupp kan leda till positiv utveckling hos eleven. Det 
står ingenstans i kunskapskraven hur många som bör ingå i gruppen och därmed kan 
läraren inte bedöma utifrån det säger Stina.  
 
Stina anser det vara svårt att bedöma hur många i gruppen som aktivt deltar i arbetet. Ur 
bedömningssynpunkt är det därför enklare att ha enskilda framställningar. Detta på 
grund av att läraren då med säkerhet kan avgöra vem som gjort arbetet. Ofta när de 
arbetar med gruppredovisningar så tycker hon att tvärgrupper är ett bra alternativ. Alla 
elever måste då äga sitt arbete menar hon. Vid gruppredovisningar så utgår de alltid 
ifrån en matris som läraren fyller i. Utifrån denna matris så får gruppen som helhet en 
kommentar och eleverna individuella betyg.  
 
Om en elev inte presterar lika högt på den muntliga aspekten som denne gör på övriga 
områden av svenskämnet så drar Stina inte ner något betyg på grund av det. Som lärare 
kan man inte göra om människor. Är eleven en otrygg talare så måste denne få en 
möjlighet att visa sina kunskaper på alternativa sätt. Problemet ligger i hur högt denne 
elev bör få. Hon skulle inte sänka betyget utan försöka hitta en medelväg.  
 
En elev som varit ojämn i undervisningen har under nationella proven möjlighet att höja 
sitt betyg säger Stina. Presterar eleven bra under dessa prov så väger det in relativt 
mycket i slutbetyget. Det blir då tydligt att denne elev besitter förmågan. Det finns dock 
elever som presterar sämre på nationella proven i svenska också. Dessa elever får inte 
sänkta betyg. Hon brukar säga till sina elever att nationella proven är ett tillfälle att höja 
betygen inte sänka dem. Samtidigt säger hon att det inte riktigt stämmer. Nationella 
proven är en del i den totala bedömningen om ifall det visar sig att en elev inte klarar 
läsförståelsen kan denne inte ha kvar ett relativt högt betyg. Nationella proven är viktigt, 
men det är inte allt.  

4.3.5 Natalies tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
Natalie påpekar att enligt betygskriterierna så står det ingenstans hur många elever som 
bör ingå i gruppen vid muntlig framställning. Vid muntlig framställning så är det hur 
eleven presterar som ska bedömas. Hon är dock tveksam till att elever som endast 
presterar i mindre grupp kan uppnå de högre betygen. Det är ingenting som hon tidigare 
erfarit. För att en elev som generellt presterar på hög nivå inom svenskämnet inte ska 
stå inför helklass och redovisa krävs väldigt speciella skäl. I exempel 11 syns Natalies 
resonemang kring betygsättning på en elev som endast presterat muntligt i mindre 
grupper.  
 

Exempel 11: Ur intervjun med Natalie 
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Natalie: Ja nej men jo nog tror jag att jag skulle kunna sätta ett A på en sån 
person. Det tror jag, men problemet skulle ju vara att det blir så extremt få 
gånger som jag ser den eleven därför jag kan ju inte ta ut den varje gång. 
Jag skulle ju ha svårare att se den. Dom andra kanske jag skulle se 20 
gånger under alla tre år. Denna elev kanske jag skulle se nån enstaka gång. 

 
Här menar Natalie att det är möjligt att få ett A genom att endast prestera i mindre 
grupp, men att problematiken ligger i att eleven får visa sina kunskaper så få gånger. 
Detta kan leda till att det blir en svårighet att nå de högre betygen.  
 
Natalie anser att det ibland kan vara svårt att bedöma gruppredovisningar. Som lärare 
vet man aldrig vilka elever som gjort förarbetet. Å andra sidan säger hon att det är 
eleven som säger någonting som presterar, och i slutändan är det denna förmåga som 
ska bedömas. För att underlätta vid bedömning brukar varje individ i gruppen ha en 
egen examinerande del. På så sätt kan eleven inte klara uppgiften om denne inte tar 
ansvar. Efter gruppredovisningar brukar gruppen få ett gemensamt betyg och varje elev 
ett individuellt. I de flesta fall när en muntlig framställning ska resultera i en bedömning 
är gruppredovisning en ovanligt förekommande form.  
 
Förhåller det sig så att någon elev inte presterar lika högt muntligt som inom andra 
aspekter av svenskämnet så brukar Natalie låta denne elev komplettera. Denne elev får 
möjlighet att visa förmågan på andra sätt. Det kan exempelvis vara att filma sin 
redovisning hemma. Huvudsaken är att eleven visar att de har kunskaperna som krävs 
för det högre betyget. Om eleven trots allt inte visar dessa kunskaper så får den ett lägre 
betyg än vad denne presterat på de andra aspekterna. Detta av den anledningen att 
eleverna måste uppnå målen inom alla aspekter.  
 
Natalie har aldrig varit med om ett nationellt prov utifrån det nya systemet (Lgr 11) så 
därmed kan hon inte uttala sig om detta. Hon påpekar dock att de alltid brukar vara två 
stycken lärare som lyssnar på den muntliga delen. Någonting som inte sker i den vanliga 
undervisningen. Detta för att säkerställa likvärdig bedömning under de nationella 
proven.  

4.3.6 Ninas tankar kring bedömning av muntlig framställning 
 
Otrygga elever som vill prestera enbart för henne får möjligheten. Det står ingenstans i 
betygskriterierna hur många som bör ingå i gruppen. Oftast handlar det om elever som 
läraren på förhand vet har svårt vid den muntliga framställningen. Det är ovanligt att en 
elev kommer samma dag som framställningen och inte vill genomföra den. Det har 
ingen betydelse för dessa elever ifall de presterar för mindre eller större grupp utifrån ett 
betygsmässigt perspektiv. Eleven kan presentera på A-nivå för henne likväl som för 
klassen.  
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Nina säger sig aldrig arbeta med grupparbeten vid muntliga framföranden. I exempel 12 
syns hennes åsikter kring grupparbeten.  

 
Exempel 12: Ur intervjun med Nina 
Nina: Jag ser egentligen inte så många fler fördelar med grupparbete än det här 
sociala att man har olika roller. Att man kanske får jobba utifrån en annan roll än 
man är van. Att man tvingas samarbeta och så. Och klart det är jättebra, men 
nackdelarna är större tycker jag.  
 

Här menar Nina att nackdelarna med grupparbeten är fler än fördelarna. Att elever får 
lära sig att samarbeta är den enda positiva aspekten av grupparbete anser hon. Hon 
tycker att det är en missvisande arbetsform och att det är oerhört svårt att bedöma 
arbetsinsatsen vid muntliga framföranden. Så det är ur bedömningssynpunkt som hon 
valt att slopa grupparbeten. 
 
Om Nina har en elev i sin klass som presterar på A-nivå inom alla aspekter av 
svenskämnet men är svag inom den muntliga framställningen så måste denne elev få ett 
lägre betyg. Det som står i kunskapskraven att eleven ska klara av måste hon bedöma. 
Uppnår inte denne elev de högre kraven för muntlig framställning så uppnår de ej heller 
kriterierna för A i slutbetyget. Hon menar dock att denna situation är ovanlig och elever 
som generellt presterar på A-nivå tar till sig av feedback och försöker komma vidare i 
processen kontinuerligt. Samtidigt ska man ej glömma bort att det finns elever som av 
medicinska skäl eller dylikt inte kan klara av en förmåga. Då finns det någonting som 
kallas för ”pys-paragraf” som man kan använda sig av för att bortse från vissa bristande 
förmågor vid betygsättning. Därmed kan denne elev få sitt A på grund av att problemet 
vid muntlig framställning beror på andra faktorer.  
 
I förhållande till elevernas prestationer i vanliga undervisningen så anser Nina att 
resultaten på nationella proven speglar detta väl. I de fall där eleverna inte presterar 
likvärdigt så uppvisar de oftast bättre kunskaper på nationella proven. Att eleverna är 
mer fokuserade under dessa prov tror hon är anledningen till detta. Resultaten ifrån 
dessa prov väger dock inte in mer på slutbetyget än vad någon annan faktor gör. För att 
garantera likvärdig bedömning i denna provform så lyssnar alltid två lärare på elevernas 
framföranden. Sambedömning inom muntliga framföranden är ett fenomen som endast 
förekommer under muntliga nationella proven. I vanliga undervisningen gör läraren 
enskilda bedömningar. 

4.1.7 Sammanfattning 
 
Hälften av lärarna menar att huruvida eleverna presterar i mindre grupp eller inför hela 
klassen han ingen betydelse för betygen. De resterande tre lärarna menar att i teorin så 
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ska det inte ha någon inverkan på betyget. De menar dock att det är problematiskt. Att 
en A-elev inte väljer att prestera i mindre grupp nämns av Viktoria som ett argument. 
Natalie menar att det blir så få gånger som läraren ser denne elev prestera. Så huruvida 
det är möjligt att nå höge betyg i mindre grupp är det skilda åsikter kring bland 
informanterna.   
 
Fyra av lärarna arbetar med grupparbeten relativt ofta. Natalie menar att hon arbetar 
med den arbetsformen ibland, men att det är ovanligt vid betygsgrundande uppgifter. 
Nina hävdar att hon aldrig brukar arbeta med grupparbeten i och med att det är 
missvisande för betygen. Gemensamt för de fem lärare som ibland arbetar med 
grupparbete är att de är överens om svårigheten i att göra en rättvis bedömning. Fyra av 
lärarna menar att det inte är gruppens förarbete som ska bedömas utan den enskilde 
elevens arbetsinsats.  
 
Majoriteten av lärarna anser att i de fall där en elev inte lyckas prestera lika högt inom 
den muntliga framställningen som denne gör inom övriga områden av svenskämnet bör 
få ett lägre betyg. De menar att som lärare måste man följa betygskriterierna och når 
eleven inte högt på alla aspekter så kan läraren inte sätta ett högt betyg. Stina och Vera 
menar att i detta fall skulle de försöka få eleven att visa denna kunskap på andra sätt. 
Lyckas eleven inte nå ett högt betyg så skulle de inte sätta ett lågt betyg ändå. Vera 
hänvisar till elevernas självkänsla vid sänkt betyg. Stina och Vera menar dock att denne 
elev kanske inte når ett A, men att de skulle finna en medelväg.  
 
Alla lärare är överens om att det muntliga nationella provet i svenska är ett bra sätt att 
granska elevernas kunskaper. I de flesta fall stämmer betyget ifrån detta prov väl 
överens med hur det förhåller sig i övrig undervisning. Alla lärare är dessutom överens 
om att i de fall där resultaten skiljer sig mot det förväntade så är det alltid till det 
positiva. De menar dessutom att nationella proven är en del i den totala bedömningen. 
Resultaten från dessa prov blir således inte det slutgiltiga slutbetyget. Allt som eleverna 
gör vägs in.  
 
5 Diskussion 
Här kommer resultatet ifrån intervjuerna att diskuteras i förhållande till 
teoribakgrunden. Detta med utgångspunkt i forskningsfrågorna.  

5.1 Läroplanen och formativ bedömning  
 
Vera och Stina poängterade att för de högre betygen i svenska gällande muntlig 
framställning vill de att eleven resonerar kring innehållet. Detta är dock inget kriterium 
som finns med under det som klassificeras som muntlig framställning. Utan förmågan 
att kunna resonera kring ett innehåll liknar mer kriteriet ”samtal och diskussion”. I 
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läroplanen (Lgr 11) står utskrivet i de flesta ämnen på högre nivå att eleven ska kunna 
resonera och dra slutsatser. Mot bakgrund av detta tror jag att lärare tenderar att se 
förmågan att resonera och diskutera som betydelsefull inom alla aspekter av ämnet. 
Tittar man specifikt utifrån kriteriet för muntlig framställning så handlar det om 
strukturen på framställningen, innehållet och anpassning till syfte och mottagare. Det 
skulle dock kunna vara så att lärare anser att den innehållsliga aspekten bör innehålla 
någon form av resonemang för att höja nivån på framställningen.  
 
Trygghetskänslan i klassen ser många lärare som viktigt när det gäller muntlig 
framställning. De menar att en trygg klass leder till bättre redovisningar. Nästan alla 
lärare påstår sig arbeta med detta. Jag skulle dock vilja påstå att klassrumsklimat kan ses 
som ytterligare en aspekt av formativt arbete. I de fall där eleven känner en 
trygghetskänsla i klassen så presterar denne bättre enligt lärarna i denna studie. Då 
mycket av formativ bedömning handlar om att utveckla elevers kunskaper så kan detta 
mycket väl ses som en aspekt av formativt arbete. 
 
I läroplanen (Lgr 11) står inte ordet retorik utskrivet. Vilket enligt Hellspong (2011, 53) 
menar kan leda till att lärare inte arbetar med detta i sitt klassrum. Intressant att beakta 
utifrån intervjuerna är att ingen av informanterna arbetar aktivt med retorik. De menar 
att de går igenom det, men av min uppfattning är det ingenting som de lägger ner 
speciellt mycket fokus på. Retorik kan således ses som en förmåga som eleverna 
antingen besitter eller saknar. Detta menar Hellspong (2011, 53) kan bli förödande för 
eleven om det leder till ett misslyckande. Då det framkommit i studien att det finns 
elever som blir väldigt nervösa inför muntliga framställningar kan det ses som underligt 
att detta inte läggs ännu mer fokus på i undervisningen.  
 
Det har framkommit i studien att elever som lider av talängslan och vill prestera i 
mindre grupp förekommer. Det framkom även att det finns elever som blir nervösa men 
där lärare uppfattar att dessa elever vill bli uppmuntrade till att prestera inför klassen. 
Lärarna menar att ”man lär sig efter ett tag att avgöra vilka dessa är”. Här kan paralleller 
dras till Vygotsky och hans begrepp ”den proximala utvecklingszonen” (Partanen, 51-
52) att det är viktigt för elevers utveckling att de utför en uppgift som de inte tror att de 
klarar av. En uppgift som ligger utanför deras ”comfort zone”. Vygotsky menar alltså 
att det kan vara bra att Vilma och Viktoria uppmuntrar eleverna som inte vill prestera 
inför klassen att faktiskt göra det. Det kan förhålla sig så att det är utvecklande och 
lärorikt för eleven att utmanas i denna utsträckning. Samtidigt menar Hellspong (2011, 
53) att om en elev utför en uppgift som leder till ett misslyckande så kommer detta att 
vara på bekostnad av elevens självförtroende. Så detta anser jag vara en fin avvägning. 
Det skulle även kunna förklara varför lärarna anser att det är någonting som de lär sig 
att läsa av. De lär sig således att läsa av vilka elever klarar av detta och utvecklas av det, 
och vilka elever som skulle få ett bristande självförtroende av ett misslyckande.  
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Samtliga lärare är relativt överens om tolkningarna av värdeorden på A-nivå. Lärarnas 
tolkningar på E-nivå skiljer sig desto mer. Linde (2012, 134) menar att dåtidens E var 
alldeles för brett och att det därmed underlättar för lärare att ha fler betygssteg. Mot 
bakgrund av detta kan det tolkas som att lärare fortfarande till viss del har denna 
tankegång. Då deras uppfattningar om vad som därmed bör innefatta ett E skiljer sig 
markant.  
 
Huruvida svenskämnet är icke-pragmatiskt eller ej är intressant att beakta i relation till 
lärarnas liknande, och skilda, tolkningar kring läroplanen. Linde (2012, 58) hävdar att 
svenskämnet är ett ämne som klassificeras som icke-pragmatiskt och bör därmed 
innefatta mer fria tolkningar av undervisningen och dess innehåll. Om så vore fallet 
skulle inte lärarnas tolkningar av vad som innefattar ett bra muntligt framförande skilja 
sig mer markant?  
 
Kollaborativt arbete är en arbetsform som många lärare använder sig av vid muntlig 
framställning. Samtidigt så är Vera och Stina de enda som motiverar grupparbete genom 
att eleverna agerar som läranderesurser för varandra. De andra informanterna uppfattar 
jag som att de använder kollaborativt arbete endast i det avseendet att det sparar tid. 
Detta är någonting som kan härledas till ramfaktorteorin (Linde 2012, 17) att fysiska 
ramar så som tid begränsar lärarens arbete. Då lärare påpekar att grupparbeten är 
svårbedömda och att individuella muntliga prestationer resulterar i ett mer rättssäkert 
betyg så tolkar jag det som att de helst skulle vilja använda sig av enskilda prestationer 
men att tidsaspekten gör det svårt.  

5.2 Läroplanen och summativ bedömning  
 
Nina nämner att i de fall där elever inte kan klara av att utföra en muntlig framställning 
på grund av vissa faktorer kan dessa elever falla inom ramen för ”pys-paragrafen”. I 
skollagen står att för att läraren ska få bortse från vissa förmågor vid betygssättningen 
krävs att de inte är ”av tillfällig natur”. Vad är då ”tillfällig natur”? Kan talängslan ses 
som detta? Och hur vet man om en förmåga är tillfällig eller permanent? Talänglan är 
enligt Strömquist (1996, 53) någonting som kan tränas bort via talträningsprogram. 
Samtidigt skulle man kunna se det som att för att talängslan ska accepteras vid ”pys-
paragrafen” så krävs att definitionen av talängslan liknar den som Olson Jers (2005, 24) 
beskriver, d.v.s. att den är medicinskt betingad. Att använda sig av denna paragraf för 
att bortse en bristande muntlig förmåga kan ses som komplext och svårbedömt.   
 
I läroplanen (Lgr 11) finns inte utskrivet hur många elever som en muntlig framställning 
bör ske inför. Hälften av lärarna i denna studie menar att det därmed inte har någon 
inverkan på elevens slutbetyg om den endast presterar inför mindre grupp. Den andra 
halvan menar att det i teorin inte skulle ha någon inverkan men att det är tveksamma att 
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det skulle förhålla sig så i praktiken. Viktoria menar att en elev som ligger på A-nivå 
inte väljer att prestera i mindre grupp, och Natalie menar att det blir så få gånger som 
hon ser denna elev prestera. Det jag finner underligt här är att det faktum att lärarna 
hänvisar till att det inte finns några restriktioner ändå hävdar att det kan ha en inverkan 
på betyget? 
 
Nina menar att det är lärarens uppgift att göra egna subjektiva tolkningar av läroplanen. 
Utifrån detta ska läraren sammanställa dessa tolkningar i egengjorda matriser. Matriser 
som syftar att testa specifika förmågor för skilda muntliga framföranden. I slutet av 
terminen vid betygsättningen ska sedan alla dessa egengjorda matriser vägas in i 
bedömningen och betygsättas utifrån kunskapskraven. Här blir det tydligt att det är 
skilda förmågor som testas vid olika övningstillfällen. Precis som Jönsson (2014, 104) 
diskuterade att betyget från den enskilde muntliga framställningen kan väga olika 
mycket i slutbetyget beroende på hur många och vilka förmågor som testas vid de olika 
tillfällena.   

5.3 Formativ och summativ bedömning  
 
Fördelarna med grupparbeten är många. Wiliams (2014, 147) förespråkar grupparbeten, 
kollaborativt lärande, på grund av fördelarna med att lära av varandra. Utifrån 
Vygotskys sociokulturella perspektiv kan grupparbete ses som oerhört viktigt utifrån ett 
lärandeperspektiv.  Fyra stycken av lärarna i denna studie säger sig arbeta aktivt med 
grupparbeten, och att detta är en vanlig form vid muntlig framställning. Natalie menar 
att hon arbetar med grupparbeten ibland, men att det sällan förekommer vid 
betygsättande uppgifter. Nina säger sig aldrig arbeta med grupparbeten av den 
anledningen att hon anser det vara svårt att göra rättvisa bedömningar. Faktum är att 
samtliga lärare poängterar svårigheten med att summativt bedöma en grupp. De menar 
att det är den enskilde elevens insats som ska bedömas. Därmed är det vanligt att lärarna 
ger gruppen ett omdöme, som jag tolkar formativt, och ett enskilt summativt betyg.  
 
Forskning (Jönsson 2014, 104) visar dock att det är problematiskt att sätta ett summativt 
betyg på enskilda uppgifter och att elever därmed tenderar att bortse från den formativa 
återkopplingen. Muntlig framställning är en enskild uppgift och därmed blir det 
problematiskt att betygsätta denna utifrån det faktum att den endast mäter vissa 
kunskapskrav. Samtidigt som lärare säger att det är vanligt att elever inte tar till sig av 
feedback, detta skulle således kunna höra samman med att elever bortser från feedback 
vid summativ bedömning. Studier (Wiliam 2014, 121) har visat att elever som får ett 
betyg utvecklas långsammare än elever som endast får feedback. Lärare i denna studie 
säger sig ge eleven ett individuellt betygs samt feedback och gruppen en gemensam 
kommentar. Kanske skulle det vara mer fördelaktigt om det enskilda betyget istället var 
en kommentar av formativ karaktär?  
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För att eleverna ska kunna nå ett så högt, summaitvt, betyg som möjligt krävs formativ 
bedömning som ett steg på vägen. Samtliga lärare arbetar med formativ bedömning på 
ett eller annat sätt. Feedback är dock den vanligaste formen vid formativt arbete. I 
intervjun med Vilma och Vera sades att de elever som vill ta till sig feedback gör det 
oavsett om den sker muntligt eller skriftligt. Det jag reagerar på här är ”de som vill ta 
till sig”. Wiliam (2014, 121) menar att det är en svårighet att ge feedback som är 
effektiv. Han säger vidare att den största delen av feedbacken som ges i skolorna har 
liten inverkan på elevernas lärande. Sannolikt är då att denna feedback som ges där det 
endast är de motiverade eleverna som tar till sig kan vara oeffektiv. Kanske är det inte 
så att det handlar om vilken motivations och utvecklingsintention eleven har som är 
betydande. Kanske är det så att lärare behöver fundera över kvalitén på feedbacken som 
ges?   
 
Att eleverna har förståelse för undervisningens lärandemål (Wiliam 2014, 67) bidrar till 
högre betyg. Detta är någonting som nästan alla lärare i denna studie arbetar med 
formativt. Wiliam menar att elever som får se exempel på andras misstag inte brukar 
upprepa detta i sitt eget arbete. Jag kan tycka att detta är, tillsammans med feedback, de 
viktigaste kriterierna för elevers utveckling. Alla lärare i denna studie arbetar formativt, 
på olika sätt, med muntlig framställning. Dessutom hävdar alla lärare att de ser en 
progression hos eleverna. Mot bakgrund av detta vill jag påstå att det formativa arbetet 
kan vara en stor anledning till denna utveckling.   

5.4 Sammanfattande slutsatser  
 
I denna studie har det framkommit att lärarnas tolkningar av läroplanen är liknande för 
A-nivån, men skiljer sig mer på E-nivån. Detta skulle dock kunna förstås genom att 
hälften av lärarna arbetar på samma skola vilket skulle kunna påverka deras tolkningar. 
Att tolkningarna för vad som bör innefatta en enkel muntlig framställning skiljer sig mer 
än för vad som är en välutvecklad och väl fungerande muntlig framställning kan även 
tolkas utifrån kvarlevor från det gamla betygsystemet. Det är många som anser att den 
godkända nivån i det äldre betygssystemet var brett och innefattade många kvalitéter. 
Gällande gruppstorleken vid muntlig framställning så tolkar alla den på samma sätt. Det 
står inte utskrivet hur många som bör ingå i gruppen.    
 
Det formativa arbete som förekommer i lärarnas arbete är främst i form av feedback. 
Det är den metod som samtliga lärare använder sig av. Feedback som sker både i 
muntlig och skriftlig form och huruvida någon metod anses mer effektiv varierar. Det 
förekommer dock andra formativa arbetsformer så som kollaborativt lärande som är en 
relativt vanlig arbetsform vid muntlig framställning. Två av informanterna menar att det 
är lärande för alla nivåer av presterande i gruppen, vilket även forskning styrker.  Att 
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eleverna har tydliga lärandemål är även ett formativt arbete som förekommer i nästan 
alla informanters klassrum. Arbetsmetoden för detta är oftast helklassdiskussioner där 
de samtalar om positiva och mindre positiva faktorer vid muntlig framställning.  
 
Vid betygsättning följer de flesta lärare kunskapskraven. De menar att de måste även 
om det ibland är orättvist. Hälften av lärarna menar att det inte har någon inverkan på 
betyget i de fall där en elev endast presterat i mindre grupp. Den andra halvan av 
informanterna menar att det i teorin inte har någon betydelse men att de är skeptiska till 
att det skulle förhålla sig så i verkligheten.  Två lärare menar dock att de vid bristande 
muntlig kompentens kanske inte är lika hårda betygsmässigt som de borde vara. En av 
dessa hänvisar till elevens självförtroende. Samtliga lärare är överens om att det är svårt 
att betygsätta grupper då det ibland kan vara svårt att avgöra den enskilde individens 
arbetsinsats. Samtidigt som det är den enskilde elevens muntliga prestation som ska 
bedömas. De muntliga nationella proven är en bra arena för eleverna att visa sin 
muntliga kompetens. Samtliga lärare menar att i de fall där elevernas prestationer skiljer 
sig från den vanliga undervisningen så presterar de oftast bättre. Samtidigt som de 
poängterar att det nationella provet inte är likvärdigt med slutbetyget.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 
Personliga frågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

-‐ I de fall där de varit med om både det nya och gamla betygssystemet, vilka är 
fördelarna respektive nackdelarna? 

 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Har du arbetat på fler skolor än en? 

-‐ Om ja, märker du någon skillnad bland skolor i arbetssätt? 
 
 
Läroplanen 
 
Hur tänker du kring målen för muntlig framställning? 

-‐ tolkning av målen 
 
Finns det någon aspekt av svenskämnet som du anser väga tyngre än någon annan? Tex 
om förmågan att skriva anses viktigare än förmågan att läsa eller tala? 
 
Vad är ett bra muntligt framförande enligt dig?  
 
Upplever du någon skillnad mellan kön? 
 
 
Arbete 
 
Brukar du arbeta med klassrumsklimatet med eleverna? 

-‐ Om ja, berätta.  
-‐ Har du alltid arbetat så? 
-‐ Om nej, märker du någon skillnad i klassen vid muntlig framställning? 

 
Hur jobbar du med muntlig framställning? Träning? Har du några metoder? 
 
Vilka former av muntliga framföranden brukar du arbeta med? 
 



 

Upplever du någon progression? Vad tror du att den beror på? 
 
Vilken är den vanligaste formen av muntlig framställning? Varför? 
 
Finns det möjlighet att redovisa i smågrupper? Eller kanske bara för dig? 

-‐ Om ja, i hur stor utsträckning sker detta? Vilka får möjlighet att göra detta? 
-‐ Om nej, varför inte? 

 
Hur många upplever du är rädda för att tala inför andra människor? 

-‐ Hur jobbar du med att stödja dessa? 
 

Grupparbete eller enskilt – svårigheter och fördelar. 
-‐ Gruppindelning – själv eller de? 
-‐ Bedöma grupper – hur tänker du? 

 
Svaga och starka elever, skiljer sig ditt sätt att arbeta gentemot dessa elever? 

-‐ Om ja, på vilket sätt kan det yttra sig? 
 
Betygsättning 
En elev som har A inom alla aspekter av svenskämnet men som är svag i den muntliga 
framställningen. Låt säga att denne elev har ett E. Hur tänker du vid betygsättningen på 
denna elev? 
 
Vilka problem stöter du på gällande betygsättning?  
 
Vad upplever du som den största svårigheten vid muntlig framställning?  
- vad upplever du att eleverna tycker är svårast? Hur arbetar du med det? 
 
Brukar du samarbeta med andra ämnen?  
- Om ja, kan du då se någon skillnad vid bedömning av muntliga framföranden? Berätta 
 
Vad spelar störst roll - vad de säger eller hur de säger det?  
 
Hur tänker du när du lägger upp ett moment kring muntlig framställning. Berätta 
 
Feedback, hur ger du det? Exempel 
 
Hur väl tycker du att resultaten på nationella proven stämmer överens med hur det 
verkligen förhåller sig? Tänker främst då på den muntliga delen.  

-‐ Om det skiljer sig, vad tror du att det beror på? 
-‐ Hur mycket väger resultatet från nationella proven in på slutbetyget? 

 
 



 

Har ni något system för att garantera likvärdig bedömning (muntligt) på din skola? 
-‐ Om ja, hur ser den ut? 
-‐ Om nej, varför tror du inte att det finns? 
-‐ Skulle du vilja ha någon sådan? 

 


