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Abstract 

The purpose of this study is to examine how teachers in the subject of social studies are 

working with and argue for their assessment of oral student performance. The questions of 

this study are: How do the social study teachers use assessment of oral student performance? 

Which work areas consists of assessment of oral student performance? What knowledge is 

measured during assessment of oral student performance? What arguments have teachers to 

assess oral student performance? Qualitative methodology was considered appropriate to 

answer the study's purpose and issues by using semi-structured interviews. A targeted 

selection was used and the criterion for participation in the study was that the teachers taught 

in social studies in high school. Differences as gender, age, and schools are also part of the 

selection process. 

The results show that all the teacher´s assessments of oral student performance are both 

summative and formative. They are also both formal and informal. Informal assessments of 

oral student performance are summative while the formal assessments also occurs formative. 

The results also show that the most common knowledge is factual knowledge and conceptual 

knowledge during these assessments of oral student performance. The most common 

cognitive process is understanding and remembering. All the teachers in the study describe 

assessments of oral student performance as time consuming. Assessment of oral student 

performance is more common in non-academic high school programs.   

The final part of this study shows that the assessment of oral student performance   is 

summative, formative, formal and informal. There are no working areas that fits better for oral 

assessments, but when the teachers in this study describes how they are using assessments of 

oral student performance some working areas recur. The teachers in this study describe 

several arguments for the use of oral assessments. The most common argument is that 

assessments of oral student performance are part of the variety of examinations. Other 

arguments are that it will make it easier for students, especially students in non-academic 

programs or to reveal those students who cheat on essays or big writing assignments. 

Keywords: Oral Assessment, Social studies teachers, knowledge measurement and teaching 

practice  
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1. Inledning 
Utbildning anses spela en avgörande roll för samhällsutvecklingen (Lundgren, Säljö & Liberg 

2012).  Samhället har genomgått stora förändringar sedan 1900-talet. Världskrigen gav en 

insikt att utbildning är betydelsefull för en levande demokrati eftersom den skapar 

självständiga, kritiska och informerade medborgare. Ett annat exempel är arbetsmarknadens 

förändring av arbetsuppgifter som lett till en mer kvalificerad utbildning.  Utbildning ses 

dessutom som investering i dagens samhälle. Enligt humankapitalteorin gynnas både den 

enskilda individen och samhället av utbildning eftersom det ökar kunskaper och färdigheter 

hos den enskilda individen. De individuella effekterna av utbildning leder till en ökad 

produktivitet och ökad ekonomisk tillväxt på makronivå förklarar Waldow (2012).  

Läraren har en viktig roll inom utbildningsväsendet eftersom dennes uppdrag dels handlar om 

att ge elever möjligheter att lära sig och utveckla olika kunskaper men även bedöma och 

betygsätta i vilken utsträckning eleverna har lärt och utvecklat dessa kunskaper.  Betyg kan 

definieras som en samling av flera och olika typer av bedömningar som sätts vid avslutad 

termin eller kurs. Lärare dokumenterar regelbundet elevers kunskaper eftersom det är svårt för 

eleverna att visa alla sina kunskaper vid terminens eller kursens slut. När betyget ska sättas så 

analyserar läraren elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven beskriver Skolverket 

(2011). 

Bedömning är något som vi människor gör så fort vi möter en annan människa. Ekendahl, 

Nohagen & Sandahl (2015) anser att våra bedömningar består av vad vi tycker är bra eller 

dåligt eller vad som är rätt eller fel. Vardagliga bedömningar behöver oftast inte motiveras 

men det behöver de bedömningarna som görs av lärare under yrkesutövning. Anledningen till 

detta är att läraren gör bedömningar av vad elever presterar utifrån specifika kunskapskrav 

förklarar författarna. Bedömningar kan användas för att gynna elevers lärande och 

kunskapsutveckling.  Lundahl (2011) hävdar att bedömning för lärande förbättrar lärandet 

eftersom att eleverna blir delaktiga i undervisningen. Lärarens roll är att organisera 

undervisningen utifrån skolans lärandemål och att se till att eleverna är delaktiga i 

undervisningen. Ansvarstagande ska även finnas hos eleverna på så sätt att de visar läraren 

hur långt de kommit samt att eleverna gör det bästa av lärarens bedömningar.  

Forskning om betyg och bedömning kan sorteras utifrån två typer: summativ- och formativ 

bedömning. Summativa bedömningar summerar en elevs kunskapsnivå i relation till ett 
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kriterium som exempelvis en betygsskala. Formativ bedömning används däremot dels för att 

utveckla elevers kunskaper men även för att utveckla lärarens undervisning (Lundahl 2015 

s16). Ämnet samhällskunskap har förutsättningar att vara ett ämne där bedömning av 

muntliga elevprestationer skulle kunna ha en större plats än vad den verkar ha. Muntlig 

bedömning verkar vara synonymt med detta uttryck. Samtidigt visar den tidigare forskningen 

att betyg och bedömning i ämnet är begränsad men de få studier som gjorts att skriftliga prov 

har stor betydelse för betygsättningen (Odenstad 2010, Jansson 2011). Detta gör att elever 

som är skrivstarka gynnas medan elever som är starka verbalt riskerar att missgynnas. Min 

uppfattning är att samhällskunskapen ses som ett diskuterande ämne bland gemene man. Här 

ska elever få debattera och ta ställning i olika värdefrågor. Detta är dessutom något som finns 

med i det centrala innehållet över vad undervisningen ska behandla:  

Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, 

till exempel debatter och debattartiklar. (Gy 11 s.144) 

Variation av examinationer förespråkas alltså av läroplanen men verkar inte följas i praktiken. 

Här finns en kunskapslucka inom den samhällsdidaktiska forskningen. Studiens bidrag är 

därför ett första steg att täcka den kunskapslucka som finns när det gäller forskning gällande 

bedömning av muntliga elevprestationer i ämnet samhällskunskap.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med 

och argumenterar för deras bedömning av muntliga elevprestationer.  

Frågeställningar 

Hur ser bedömning av muntliga elevprestationer ut för samhällskunskapslärare?   

Vilka ämnesområden omfattas av bedömning av muntliga elevprestationer? 

Vilken eller vilka kunskaper mäts vid bedömning av muntliga elevprestationer? 

Vilka argument har lärarna för att bedöma muntliga elevprestationer? 

1.2 Disposition  

Nästa kapitel tar upp tidigare forskning och teoretiska ramverk. Först beskrivs olika typer av 

bedömningar därefter redovisas den tidigare forskningen och till sist görs en sammanfattning. 

Därefter följer kapitel tre som är metodkapitlet. Här framgår det vilken metod som använts, 

hur det empiriska materialet samlats in, urval samt etiska överväganden. Kapitel fyra 
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redovisas resultatet och analysen av de intervjuade samhällskunskapslärarna. I efterföljande 

kapitel presenteras studiens slutsatser. Dessa är indelade i fyra delar där: Bedömningspraxis 

för muntliga bedömningar av elevprestationer, Kunskaper, Argument för muntliga 

bedömningar av elevprestationer samt metoddiskussion. Uppsatsen avslutats med en 

avslutande reflektion där studiens huvudfynd sammanfattas.   
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

Det här kapitlet innehåller tre delar. Den första behandlar bedömning generellt för att ge en 

förståelse för vad bedömning innebär medan den andra delen beskriver vad som gjorts i den 

tidigare forskningen. Tredje delen är en sammanfattning som även tar upp vilket teoretiskt 

ramverk som används för att analysera det empiriska materialet. 

2.1 Bedömning 
Detta avsnitt redogör för vad summativ bedömning är och hur den används i skolan.  En 

redogörelse för hur summativa bedömningar påverkar elever framkommer också i avsnittet. 

2.1.2 Summativ bedömning 

Summativ bedömning brukar även benämnas som bedömning av lärande. Klapp (2015) 

hävdar att syftet med summativ bedömning är att sammanfatta elevers kunskaper oftast i 

slutet av ett ämnesområde eller när kursen/termin ska avslutas. Med andra ord är betyg en 

summativ bedömning. Betyg har flera funktioner anser författaren: betyg ger information om 

vilken status skolan har på en nationell nivå, ger information till vårdnadshavare och elever 

hur de ligger till med sin utbildning samt att motivera elever att prestera bättre. Enligt 

styrdokumenten ska eleverna bli mer motiverade oavsett förutsättningar och om de får ett bra 

eller dåligt betyg hävdar författaren. Detta bygger på en tro om att belöningar och 

bestraffningar motiverar elevers prestationer. Sämre betyg motiverar elever att sträva mot 

högre betyg och höga betyg motiverar elever att prestera ännu bättre. Det finns dock forskning 

som visar att tidig betygsättning kan ha en negativ påverkan på elevers senare betygsättning 

under skolåren förklarar Klapp, Cliffordson & Gustafsson (2014).    

Betyget är problematiskt när det har som funktion att vara ett urvalsinstrument till vidare 

utbildning. Till gymnasiet är slutbetygen från grundskolan det enda urvalsinstrumentet medan 

elever som söker till högskola/universitet även kan använda sina resultat från högskoleprovet 

när de söker utbildning. Klapp (2015) hävdar att detta gör att betygen är av high stakes- 

karaktär vilket innebär att betygen påverkar människors livschanser på ett avgörande sätt.  

Internationella forskningsresultat visar att summativa bedömningar har negativ påverkan på 

elevers lärande men även på deras självkänsla och motivation. Harlen & Cricks (2002) 

forskningsöversikt som innehöll 19 studier visar att summativa bedömningar skapar en ytlig 

och prestationsinriktad inställning till lärande hos eleverna. Eleverna riskerar också att 

utveckla ytliga lärandestrategier av lärare som använder sig av traditionell 

katederundervisning vid summativa bedömningar vilket kan leda till att de elever som lär sig 
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utifrån mer aktiv och elevcentrerad undervisning missgynnas. I resultatet framkommer det 

också att lågpresterande elevers självkänsla försämras av summativa bedömningar fortsätter 

forskarna. Det finns studier som visar på positiva effekter av summativa bedömningar (Azmat 

& Iriberri, 2009, Artés & Rahona, 2013) men dessa resultat kan ifrågasättas. Anledningen till 

ifrågasättandet är för att urvalet endast består av resursstarka och högpresterande elever vilket 

gör att resultaten inte kan generaliseras för alla elever.     

2.1.3 Formativ bedömning 

Klapp (2015, s157) förklarar att denna typ av bedömning består av fem nyckelstrategier 

- Skapa förståelse för lärandemålen 

- Ta reda på vad eleverna vet 

- Ge feedback som leder framåt 

- Låta eleverna lära sig av varandra 

- Aktivera eleverna till att äga sitt lärande  

Den första handlar om att få veta varför kunskapen behövs eller är viktig, detta gör lärandet 

lättare och mer motiverat. Den andra strategin omfattar lärares tillvägagångsätt för att ta reda 

på vad eleverna har för kunskap. Det vanligaste sättet är att ställa frågor i helklass där de 

snabbtänkta eleverna får svara och visa vad de kan. Forskning visar att ordningsfrågor och 

upprepningar dominerar som frågor till eleverna medan mer tänkande frågor endast är 10 % 

av alla frågor som ställs. Klapp (2015) anser därför att frågorna istället ska utformas så att 

eleverna behöver analysera, dra slutsatser och generalisera eftersom det gynnar lärarens 

fortsatta planering. Den tredje är feedback som leder framåt menas att läraren tar elevernas 

lärande på allvar. Feedback är en central del i formativ bedömning och kommer beskrivas 

närmare som en teknik för formativ bedömning. 

Fjärde strategin handlar om kamratbedömning, och är ett sätt att få eleverna mer delaktiga i 

sitt eget lärande. Black Harrison m.fl. (2003) hävdar att det finns tre fördelar vilka är: 

eleverna bedömer andras arbete vilket gynnar deras förmåga att bedöma sina egna förmågor, i 

vissa fall är eleverna bättre resurser än läraren samt kamratbedömning skapar en kognitiv 

förstärkning av det egna lärandet. Sista strategin handlar om att eleverna påverkas av sina 

kognitiva förmågor (ämneskunskaper) och icke kognitiva förmågor (socioemotionella 

kompetenser) när det gäller lärande. Eleven behöver utveckla båda för att lära sig. Motivation 
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är en del av de icke kognitiva kompetenserna. Inre motivation är att eleven har en inre vilja att 

lära sig eftersom det är utvecklande och intressant medan yttre motivation är pengar, betyg 

eller rädslan för att misslyckas förklarar Klapp (2015). 

Lundahl (2006) hävdar att syftet med formativa bedömningar kan delas in i två delar där den 

ena är att utveckla elevers lärande och den andra att utveckla lärares undervisning under 

utbildningsprocessen. Syftet med formativ bedömning är att ge eleven förståelse för hur 

uppgifter eller arbeten ska lösas. Formativ bedömning ska också göra så att elever lär sig nya 

strategier och tankemodeller samt att eleverna inte gör samma misstag flera gånger. Historiskt 

sett har många studier om bedömningar handlat om de negativa effekterna av bedömning för 

elevers lärande. På senare tid har ett flertal studier visat att bedömningar har en tänkbar 

positiv effekt för elevers lärande.  

Trendbrott gällande synen på bedömning och framförallt formativ bedömning stod Black och 

Wiliams (2001) för. Författarna undersökte ifall lärare kan använda bedömningar på ett 

effektivare sätt för att utveckla sin undervisning. Deras vetenskapliga artikel är baserad på en 

granskning av 580 vetenskapliga artiklar som är publicerade på 1980- och 1990 tal. 

Genomgången av forskningslitteraturen visade att formativ bedömning ökar elevers lärande 

och på så sätt även deras skolresultat.  Resultatet visar dessutom att formativ bedömning är ett 

viktigt verktyg ifall syftet är att utveckla lärares bedömningskompetens.  Hattie & Timperlyey 

(2007) studie visar också att formativ bedömning är fördelaktigt för elevers lärande så länge 

feedbacken är tydlig, talar om hur eleverna kan förbättra uppgiften och är framåtsyftande osv.   

Det finns olika tekniker för formativ bedömning nedan beskrivs två stycken som är relevanta 

för denna studie.   

Återkoppling   

Återkoppling har en central roll i den formativa bedömningen. Det finns olika typer av 

återkoppling men det är först när återkopplingen omfattas av en åtgärd som den kan kallas för 

formativ och är framåtsyftande.  Lundahl (2014) förklarar att framåtsyftande återkoppling ska 

vara informationsrik d.v.s. den bör bestå av noggranna beskrivningar av hur eleven ska göra 

för att förbättra sitt arbete eller uppgift. Fokusering på betyg eller poäng gör att eleverna 

jämför sig med varandra och missar informationen i återkopplingen.  

Den framåtsyftande återkopplingen ska även vara frekvent. Lundahl (2014) anser att formativ 

bedömning behöver integreras och genomföras ofta i undervisningen för att bedömning ska ha 
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effekt för lärande. Ett tänkbart sätt för denna typ av återkoppling är att använda sig av digitala 

verktyg och framförallt internet. Frekvent och informationsrik framåtsyftande återkoppling 

räcker dock inte hävdar professorn utan för att detta ska vara meningsfullt behöver eleverna få 

möjlighet att få göra om eller komplettera sina arbeten och provuppgifter för ett maximalt 

lärande.  

Bedömningsmatriser 

En teknik som är vanligt förekommande i formativ bedömning är användningen av 

bedömningsmatriser. Dessa matriser har som syfte att fungera som ett redskap för 

systematiska analyser av kursplaner och kunskapskrav beskriver Lundahl (2014). 

Bedömningsmatriserna gör det enklare för eleverna att förstå hur de olika målen ska bedömas. 

Vad och hur eleverna ska arbeta med blir tydligare och bedömningsmatriser har blivit ett 

populärt verktyg för att tydliggöra mål kopplat till en bedömning hävdar Jönsson (2009). Ett 

konkret sätt att tydliggöra mål med hjälp av en bedömningsmatris är att använda sig av gamla 

arbeten, uppgifter eller prov från äldre kurser. Då kan eleverna få resonera kring vilka betyg 

dessa arbeten, uppgifter och prov har fått och varför menar Lundahl (2014).  

2.1.4 Formella och informella bedömningar    

Enligt Ingela Eriksson och Widar Henriksson (2011 s.295) kan bedömning delas upp i två 

delar: formella- och informella bedömningar.  Formella bedömningar är när eleverna är 

medvetna om att de bedöms exempelvis vid skriftliga prov. Informell bedömning är däremot 

när läraren bedömer eleven utan dess vetskap exempelvis i en klassrumsdiskussion. Informell 

bedömning är den bedömning som sker i klassrummet eller när läraren samtalar med elever 

som berör undervisningen vilket skulle kunna ske var som helst i skolans lokaler. Ekendahl, 

Nohagen & Sandahl (2015) hävdar att klassrumsaktivet är när elever ställer frågor, diskuterar 

med varandra och läraren, vilket gör att läraren får ta del av elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Diskussioner och övningar ger en bild över vad en enskild elev eller en 

hel klass behöver förbättra.   

2.2 Bedömning av elevers kunskaper 
I de två nästkommande avsnitten beskrivs vad tidigare forskning säger om vad det är för slags 

kunskaper som bedöms när elever examineras genom skriftliga uppgifter samt muntliga 

bedömningar. 
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2.2.1 Bedömning av skriftliga uppgifter 

I Janssons (2011) studie Vad kommer på provet - Gymnasielärares provpraxis i 

samhällskunskap används Blooms reviderade taxonomi för att avgöra vilka kunskaper som 

lärarna i studien ämnar mäta genom skriftliga prov. Det är främst fakta- och begreppskunskap 

som mäts av lärarna även om alla kunskapsdimensioner mäts förklarar författaren. 

Faktakunskap är vanligast med den kognitiva processen minnas och begreppskunskap är 

vanligast med att förstå. 

 Det är ovanligt att de andra dimensionerna testats vilket lärarna motiverar med att dessa 

kunskapsdimensioner lämpar sig mer för uppsatsskrivande beskriver Jansson (2011). Alla 

kognitiva processer mäts av lärarna i studien men det är framförallt minnas som mäts för 

godkänt betyg. Minnesfrågorna dominerar i lärarnas prov där det kan vara allt från 50-90 

procent minnesfrågor. Odenstad (2011) redovisar ett liknande resultat. De prov som hon har 

analyserat består av 64 % av faktafrågor och 36 % av förståelsefrågor. Det är dessutom 

skillnad när det gäller studieförberedande- kontra yrkesförberedande program. Nästan hälften 

av frågorna (44 %) på de studieförberedande programmen består av förståelsefrågor till 

skillnad mot 27 % på de yrkesförberedande programmen.      

2.2.2 Bedömning av kunskaper elever visar muntligt 

Den forskning som gjorts i samhällskunskap har framförallt handlat om skriftliga prov. Flera 

avhandlingar visar även att proven består av många minnesfrågor (se Jansson 2011, Odenstad 

2010).  Detta är problematiskt eftersom kunskapsinnehållet inom ämnet samhällskunskap 

ständigt förändras. Långström & Viirta hävdar att: 

  

Istället för enstaka minnefrågor bör därför förmågan att förstå helheter samt färdigheter som är 

relevanta i samhället t.ex. förmågan att skaffa, tolka och utvärdera information, lyftas fram i 

bedömningen. (2011 s.196) 

 

Om eleverna endast studerar för att klarar provet finns risken att kunskapen glöms bort eller 

blir oklara för eleverna. Det verkar som den sociala praktiken främst fokuserar på skriftliga 

bedömningar och framförallt skriftliga prov trots att läroplanen framhäver en variation på 

muntliga och skriftliga prestationer. Detta blir problematiskt eftersom bedömningen i 

samhällskunskapen verkar gynna de elever som kan uttrycka sig i skrift och missgynna de 

elever som har det svårt att uttrycka sig i skrift. Dominansen av skriftliga bedömningar gör 

det intressant att undersöka i vilken utsträckning och framförallt hur den muntliga 

bedömningen används. Exempel på muntliga examinationer som används av lärare och 
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exempel på hur den informella muntliga bedömningen går till beskrivs i underrubrikerna 2.3.2 

och 2.3.3.  

2.3 Bedömning i ämnet samhällskunskap 
I detta avsnitt kommer den relevanta samhällsdidaktiska forskningen för denna studie att 

presenteras. Först presenteras skriftliga examinationer därefter lektionsaktivitet/informella 

bedömningar sedan återkoppling och till sist studieförberedande- kontra yrkesförberedande 

program.   

2.3.1 Skriftliga examinationer 
Karlefjärd (2011) redogör för att prov är den mest centrala examinationsformen och konstruktionen av 

dessa prov är i huvudsak överensstämmande hos de deltagande lärarna i hennes studie. Områdena 

statskunskap samt ekonomi examineras framför allt genom prov. I Janssons studie (2011) 

framkommer det att lärarna främst använder sig av prov i summativt syfte vilket betyder att 

elevernas kunskaper testas för att få underlag till betygsättning. Lärarna i studien hävdar att 

prov är en bra examinationsform för att mäta elevers kunskaper eftersom alla kunskapsformer 

förutom procedurkunskap kan mätas. Prov har även stor vikt eller mycket stor vikt vid den 

slutgiltiga betygsättningen fortsätter författaren.   

Majoriteten av lärarna i Odenstads (2010)  studie hävdar att skriftliga prov har stor betydelse 

för bedömningen och på så sätt även betygsättningen. Dels handlar det om att lärarna får 

möjlighet att mäta elevers baskunskaper i ett visst ämnesområde och dels är det ett rättvist sätt 

att mäta elevers kunskaper eftersom det sker under kontrollerade former. Det gynnar även 

eleverna eftersom skriftliga prov tas på större allvar samt att de kan gynna de elever som har 

det svårt att tala inför andra menar författaren. En annan faktor till att skriftliga prov används i 

större utsträckning än andra examinationer är att eleverna tror att det är lättare för läraren att 

bedöma deras kunskaper då än vid andra examinationsformer som exempelvis seminarier eller 

muntliga presentationer.  

Lärarna i Karlssons (2011) studie har för det mesta en variation på sina examinationsformer 

där både skriftliga och muntliga förekommer men vissa examinationsformer dominerar. 

Författaren har utkristalliserat fyra karaktärer utifrån de dominerande examinationsformerna: 

samhällskunskapsläraren som faktafördjupare, nyhetsdiskutant, samhällsguide samt 

katalysator. När alla lärares examinationsformer sammanställs syns det att inget ämnesområde 

endast examineras muntligt utan det finns alltid en skriftlig examination där det examineras 

muntligt. Ämnesområdena Sveriges statsskick och samhällsekonomi examineras genom 
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skriftliga prov av samtliga lärare. Odenstads (2011) resultat visar på att provfrågorna som 

lärarna i studien formulerat utgår från ett svenskt perspektiv på nationell nivå och inslag av 

internationella och mångkulturella perspektiven är få.  

2.3.2 Muntliga examinationer/formella bedömningar 

Det finns inte någon studie inom den samhällsdidaktiska forskningen som har muntliga 

examinationer som huvudfokus. Däremot så beskrivs olika muntliga examinationer i några få 

studier. Det förekommer också att lärare förklarar hur dessa muntliga examinationer används 

och varför de används. Odenstad förklarar att lärarna i hennes studie använder sig av muntliga 

examinationer utöver de skriftliga proven. Dessa är exempelvis seminarier, diskussioner, 

muntliga förhör i helklass, debatter och den muntliga klassrumsaktiviteten. I Karlefjärds 

(2011) studie beskriver tio samhällskunskapslärare hur innehållet i deras undervisning ser ut, 

vilka metoder som används samt bedömning av elevers kunskapsutveckling. Hälften av 

lärarna anser att examinationsformen diskussion är viktiga i Samhällskunskap A-kurser. Det 

är dessutom dessa lärare som tycker att elevers klassrumsaktivitet är viktig för deras 

bedömning. Diskussion omfattar uppgifter som redovisas av eleverna genom en debatt eller 

seminarium kring det ämnesområde som behandlats. Eleverna förbereds på att de blir 

bedömda under diskussion eller seminariet förklarar författaren. Lärarna i Janssons (2011) 

studie framhäver att proven ska vara flexibla så att de passar alla elever. Flexibilitet är att dela 

in proven i olika delar utifrån betyg menar lärarna. Proven delas oftast in i tre delar utifrån 

betygen godkänt (G), väl godkänt (VG) samt mycket väl godkänt (MVG).    

 I Karlssons (2011) studie arbetar lärarna olika med muntliga examinationer. En lärare 

beskriver nyhetsbevakning som en viktig del i betygsättningen. Då får eleverna diskutera en 

nyhet som två elever i par har tagit fram med en relevant diskussionsfråga. Seminarier är en 

vanligt förekommande examinationsform för en annan lärare. Demokratiavsnittet är extra 

lämpligt för denna typ av examination hävdar läraren utifrån sina tidigare erfarenheter. Under 

seminariet berörs frågorna: Vad är demokrati? Hur påverkas jag? Vilka är demokratins 

problem?  Karlsson (2011) beskriver att eleverna har 1,5-2 timmar på sig att besvara frågorna 

och läraren leder seminariet samt antecknar för underlag till bedömning. Direkt efter 

seminariet sätter läraren sig ner för att skriva ner mera på anteckningar för att få ett fylligare 

bedömningsunderlag   

2.3.3 Lektionsaktivitet/informella bedömningar 

Karlsson (2011) förklarar att hur elever arbetar självständigt och hur de arbetar med andra har 

betydelse för betygsättningen av eleverna. Lärarna i hennes studie anser dessutom att vad 
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eleven säger under lektionerna påverkar lärarnas slutgiltiga bedömning. Trots det så verkar 

dokumentation vara något som inte är vanligt förekommande bland lärarna, en lärare 

dokumenterar regelbundet vad elever säger under lektioner. Resterande lärare har elevernas 

prestationer i bakhuvudet beskriver författaren.  

Karlefjärds (2011) studie visar också på att lektionsaktiviteter har betydelse för lärarnas 

bedömning utöver olika examinationsformer. Hälften av studiens lärare anser att 

lektionsaktiviteter är ett viktigt underlag för lärarnas bedömning och att bedömningen ständigt 

sker i sina klassrum. Resultatet i studien visar även att elever som är duktiga på att uttrycka 

sig verbalt och är aktiva under klassrumsdiskussioner inte behöver prestera lika bra vid de 

skriftliga examinationerna. Detsamma gäller det motsatta när elever presterar bättre i skrift.     

2.3.4 Återkoppling  

I Grönlunds (2011) studie Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på 

gymnasiet delas återkoppling in i fyra kategorier: uppgift i fokus, betyg i fokus, lärprocess i 

fokus samt elevens självstyrning i fokus. Detta har gjorts i en växelverkan mellan studiens 

empiriska material samt den tidigare forskningen om återkoppling. Lärares skriftliga prov, 

skriftliga uppgifter, loggbok, återlämningssamtal och elevers arbetsprocess är de sammanhang 

som har analyserats. Resultatet visar att återkopplingen för loggböcker och elevers 

arbetsprocess är fördelaktigare i jämförelse med skriftliga prov och skriftliga uppgifter. 

Anledningen till detta är att skriftliga prov och uppgifter kan sättas in i kategorin betyg i fokus 

vilket gäller både lärare och elever till skillnad från loggböckerna och elevers arbetsprocess 

där motivet för återkoppling är ett avstamp för fortsatt lärande förklarar författaren.  

2.3.5 Studieförberedande- kontra yrkesprogram 

Det finns forskning som visar att det är skillnad mellan gymnasieprogrammen på flera sätt. I 

sin avhandling redogör Bronäs (2003) för att innehållet i läroböckerna för ämnet 

samhällskunskap är olika på studie- och yrkesförberedande program. De studieförberedande 

programmen innehåller mycket text och är inriktat på samhällsekonomi, rösträtt och val. De 

yrkesförberedande programmen har oftast ett innehåll som består av tunna texter och mycket 

bilder och består främst av vardagskunskaper. Resultatet från Lindbergs (2002) studie visar att 

kärnämneslärare anser att kraven på yrkesförberedande program är lägre i jämförelse med 

studieförberedande program, vilket leder till att dessa elever har enklare att nå betyget 

godkänt.   
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Odenstad (2010) har analyserat gymnasielärares skriftliga prov i ämnet samhällskunskap. 

Resultatet visar att proven utformas olika beroende på vilket program det ska användas på. 

Detta medför att eleverna får ta del av olika kunskaper och ämnessyner. Störst är skillnaderna 

mellan studieförberedande- och yrkesförberedande program. Lärare som endast undervisar i 

studieförberedande program tenderar att lägga större vikt på proven vid slutbedömningen av 

eleverna än lärarna som endast undervisar i yrkesförberedande program. Dessa lärare lägger 

större vikt kring muntliga bedömningsformer eftersom de anser att eleverna har svårt att visa 

sina kunskaper skriftligt. 

2.4 Blooms reviderade taxonomi 
Denna taxonomi består av två dimensioner som är dels en kunskapsdimension men även en 

kognitiv dimension hävdar Andersson m.fl. (2001).  

2.4.1 Kunskapsdimensionen 

I denna dimension finns det fyra kategorier vilka är: faktakunskap, begreppskunskap, 

procedurkunskap samt metakognitiv kunskap vilket gör att kunskapsdimension handlar om 

stoffet. Dessa kategorier är uppbyggda så att de går från en konkret kunskap till mer abstrakta. 

Varje kategori har dessutom underkategorier som är till för att förklara huvudkategorin och 

kan inte ses som egna kategorier. Det vill säga att faktakunskap är den mest konkreta medan 

metakognitiv kunskap är den mest abstrakta.  

Faktakunskap består av två underkategorier vilka är kunskap om terminologi som handlar om 

att kunna ämnesspecifika ord vilket behövs för att kunna föra vidare kunskap samt specifika 

delar och detaljer som består av att ha kunskap om platser, händelser eller datum.  

Begreppskunskap innehåller tre underkategorier vilka är kunskap om klassificeringar och 

kategorier, om principer och generaliseringar samt om teorier, modeller och strukturer. 

Klassificeringar och kategorier är mer generella begrepp än de som finns i terminologin och 

finns till för att länka samman de specifika delarna exempelvis olika marknadsformer. Den 

andra underkategorin handlar om abstraktioner vilket gör att de kan beskriva processer och 

relationer mellan olika delar som exempelvis grunden för en demokrati. Teorier, modeller och 

strukturer handlar om teorier eller synsätt inom ett ämne och att modeller används för att 

förenkla och förklara samt komplexa strukturer som består av olika delar.     

Procedurkunskap är en färdighetskunskap anser Andersson m.fl. (2001). Här finns det tre 

underkategorier vilka är kunskap om ämnesspecifika färdigheter och algoritmer, om 

ämnesspecifika tekniker och metoder samt om kriterier för att avgöra när man ska använda 
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lämpliga metoder. Vad den första underkategorin handlar om avslöjas redan i namnet och är 

exempelvis att kunna göra diagram, tabeller eller att beräkna mandatfördelning. Den andra 

underkategorin består av färdigheter för att göra undersökningar och nå ny kunskap. Sista 

underkategorin omfattar färdigheten att kunna bedöma vilken metod som används i vilket 

sammanhang.  

2.4.2 Metakognitiv kunskap 

Metakognitiv kunskap består av tre underkategorier: strategisk kunskap, kunskap om 

inlärningsfrågor, samt kunskap om sig själv. Denna kunskap handlar om hur det går till när en 

individ lär sig något men även att individen är medveten om sin egen kognitiva förmåga. Den 

första kategorin består av att kunna olika generella strategier för lärande, problemlösning, 

tänkande samt sätta upp egna mål för sin egen inlärning. Andra underkategorin berör kunskap 

om att bedöma och värdera olika tillvägagångssätt för lärande och värdera vilket som lämpar 

sig i ett specifikt sammanhang. Kunskap om sig själv handlar om att veta om sina egna 

styrkor och svagheter. 

Kognitiva processer delas in i sex kategorier: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och 

skapa. Dessa processer omfattar hur stoffet hanteras och har också underkategorier som går 

från mindre till mer komplexa där minnas är den minst komplexa och skapa är den mest 

komplexa. Minnas har två underkategorier som är känna igen och komma ihåg. Båda handlar 

om att lagra information i minnet men skillnaden är att den första berör kunskapen om att 

kunna välja rätt förklaring av flera när ett begrepp ska beskrivas. Den andra underkategorin 

handlar om att ta fram egna formuleringar på ett begrepp. 

Andersson m.fl. (2001) förklarar att processen förstå är att individen har gjort kunskapen till 

sin egen. Det finns sju underkategorier i denna process: tolka, exemplifiera, klassificera, 

sammanfatta, dra slutsatser, jämföra och förklara. Tolka omfattar förmågan att förvandla en 

viss typ av information till en annan som exempelvis att förstå ett diagram. Exemplifiera 

handlar om att ge ett eget exempel på något. Den tredje underkategorin handlar om att kunna 

placera in fenomen i kategorier. Sammanfatta innebär att kunna se syftet med en text 

exempelvis. Dra slutsatser är att en individ kan se mönster eller avlägsna en princip eller 

begrepp i en serie exempel ur en given presenterad information. Jämföra innebär att individen 

kan se skillnader och likheter mellan olika fenomen. Förklara handlar om att se orsaker och 

verkan.  
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Tillämpa handlar om lösa problem genom att använda procedurer och har två underkategorier: 

verkställa och applicera. Den första underkategorin har ingen betydelse för 

samhällskunskapen eftersom den lämpar sig bäst när exempelvis matematiska ekvationer ska 

lösas som dessutom oftast har ett svar vilket är sällan i samhällskunskapen. Applicera innebär 

att välja processer för att lösa okända uppgifter samt använda teorier, modeller och strukturer 

till exempel använda modellen om utbud och efterfrågan.  

Analysera innebär att ett material bryts ner i delar och bedöms hur de hänger ihop samt hur de 

skapar helheten. Här finns det tre underkategorier som är: särskilja, organisera och tillskriva. 

Den första innebär att avgöra vad som är viktigt i en text exempelvis dvs. separera olika delar 

från varandra men även från helheten för att se delarnas betydelse. Den andra handlar om att 

se vad som passar in i helheten och hur de olika delarna blir helheten. Tillskrivna handlar om 

att se vilket syfte en viss typ av information har.  

Värdera innebär att göra bedömningar utifrån olika kriterier och det finns två underkategorier: 

kontrollera och kritisera. Kontrollera handlar om att se den interna logiken i ett material det 

vill säga se ifall det finns motsägelser. Kritisera innebär att bedöma fördelar eller nackdelar 

med materialet eller själv kunna argumentera för eller emot något. 

Kategorin skapa innebär att en individ kan sammanställa något själv utifrån flera olika källor 

som inte har sagts av någon annan tidigare. Det finns tre underkategorier: generera, planera 

samt producera.      

2.5 Sammanfattning – Analysverktyg 
Studiens analysverktyg är uppdelat i två delar för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

För det första så används begreppen formativ, formell och informell bedömning för att 

besvara alla frågeställningar förutom vilken/vilka kunskaper mäts? Summativ bedömning som 

även benämnas som bedömning av lärande används för att se ifall de muntliga bedömningarna 

av elevprestationerna är summativa. För att se ifall det är för lärande används formativ 

bedömning, d.v.s. är bedömningarna av muntliga elevprestationerna en del i lärandet? Här 

finns det specifika tekniker för denna typ av bedömning som exempelvis framåtsyftande 

återkoppling och bedömningsmatriser som jag använt mig av för att se ifall de muntliga 

bedömningarna av elevprestationer sker formativt.   

Informell bedömning är när eleverna inte vet om att de blir bedömda och den informella 

bedömning definieras som det som sker i klassrummet, korridoren m.m. Sker bedömningen i 
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elevers vetskap är den istället formell som vid examinationer exempelvis. Dessa begrepp 

kommer användas för att avgöra vilka bedömningar av muntliga elevprestationer som är 

formella respektive informella hos de intervjuade lärarna. Den samhällsdidaktiska 

forskningen används för att relatera och jämföra med studiens resultat. 

Den andra delen i mitt analysverktyg är Blooms reviderade taxonomi vilken kommer 

användas för att besvara frågan om vilka alternativt vilken kunskap som mäts när lärarna gör 

bedömningar av muntliga elevprestationer. (se tabell 1.1) Taxanomin har använts som 

hjälpmedel för att sortera kunskaperna lärarna ger uttryck för.  

  Tabell 1.1 

Kunskapsdimensioner Kognitiva processer 

1.Minnas 2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 5.Värdera 6.Skapa 

A. 
Faktakunskap 

      

B. 
Begreppskunskap 

      

C. 
Procedurkunskap 

      

D. 
Metakognitivkunskap 

      

Anderson, L.W, Krathwohl, D.R. (red). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. A revision of 

Bloom´s taxonomy of educational objectives. USA: Addison Wesley Longman. 
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3. Metod 
Ahrne & Svensson (2015 s. 10) hävdar att det är svårt att definiera vad kvalitativa metoder är. 

Det är enklare att benämna det som kvalitativ data- och empiri. Kvalitativ data är exempelvis 

intervjusamtal och observationsanteckningar och kan vara intressanta i sin egenhet men kan 

dessutom vara ett verktyg för att studera andra fenomen. Dessa fenomen kan till exempel vara 

känslor, upplevelser, tankar. Denna studie har dels en kvalitativ ansats, dels en explorativ 

ansats eftersom antalet studier som undersöker muntlig bedömning inte är så många. Bryman 

(2011) anser att kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik vilket stämmer väl in på hur denna studie har genomförts. Studien bygger på lärarnas 

praktiska verklighet, tankar och upplevelser av muntlig bedömning.  Anledningen till detta är 

för att detta är det lämpligaste sättet att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Intervjuer 
Enligt Bryman (2011 s.413) så använder forskare kvalitativa intervjuer för att ta reda på 

intervjupersonens ståndpunkter samt att de vill ha innehållsrika och detaljerade svar från 

respondenterna.  Eftersom syftet med studien är att ta undersöka hur lärare agerar, tänker och 

resonerar kring muntlig bedömning är kvalitativa intervjuer en lämplig metod. En annan 

fördel med är att frågorna kan anpassas efter situationen vilket gör att forskaren inte strikt 

behöver följa intervjuguiden som vid kvantitativa intervjuer förklarar Ahrne & Svensson 

(2015 s 38). Den intervjuform som användes i denna studie var semistrukturerade intervjuer 

eftersom det fanns en flexibilitet under intervjutillfället. Bryman (2011) anser att 

intervjupersonen har stor frihet att formulera svaren som den själv vill i semistrukturerade 

intervjuer. Dessutom behöver inte frågorna ställas i den ordning som de är i intervjuguiden.  

Detta gör det möjligt för mig att ställa följdfrågor som kan fördjupa svaren bland 

respondenterna och på så sätt även studiens resultat.  

Min intervjuguide (bilaga) består först av bakgrundsinformation om respondenten dvs. i vilket 

sammanhang läraren befinner sig i. Detta gjordes för skapa en god och lätt stämning mellan 

mig och respondenten.  Ahrne & Svensson (2015) menar att en central del i en lyckad intervju 

är att ställa vänliga frågor i inledningen av intervjuen. Därefter kommer frågor på flera teman 

på bedömning med huvudfokus på muntlig bedömning. Svaret på första frågan som handlar 

om bedömning generellt i ämnet har kunnat användas som referenspunkt till kommande 

frågor vilket gjort att tre av fyra intervjuer har känts som ett samtal och inte en intervju.  
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Detta är önskvärt anser Bryman (2011 s.413) eftersom det gör att intervjupersonen kan röra 

sig i olika riktningar vilket i sin tur leder till större kunskap om vad intervjupersonen anser är 

relevant och viktigt. Frågorna i intervjuguiden består av öppna frågor vilket är lämpligt i 

denna studie eftersom muntlig bedömning är ett outforskat område inom den 

samhällsdidaktiska forskningen. Författaren menar att denna typ av frågor passar bra av den 

anledningen eller sådana teman som forskaren inte är insatt i vilket också stämmer i denna 

studie. Intervjuerna avslutades när frågorna hade besvarats, vid två tillfällen ställdes inte alla 

frågor eftersom intervjupersonerna redan besvarat frågorna under andra frågor.  

3.2 Urval 
Bryman (2011 s 392) anser att ett målinriktat urval kännetecknas av att deltagarna i studien 

väljs ut på ett strategiskt sätt och att forskaren vill få fram ett urval där deltagarna skiljer sig åt 

gällande viktiga kännetecken eller egenskaper. Detta stämmer överens med hur mitt urval har 

tagits fram. För denna studie har fyra samhällskunskapslärare valts ut för intervju. Lärarna har 

valts utifrån flera kriterier. Målet är att lärarnas erfarenheter ska ge en så bred och varierande 

bild och på så sätt uppnå en teoretisk mättnad vilket innebär att en till intervjuperson inte 

skulle bidrag med några nya erfarenheter. Samtidigt är det svårt att veta hur många 

intervjupersoner som behövs för att nå teoretiskmättnad hävdar Bryman (2011). 

Kön och ålder är egenskaper som kan påverka svaren från lärarna. Äldre lärare har generellt 

arbetat längre än yngre lärare vilket gör att det finns en variation på erfarenhet mellan yngre 

och äldre lärare. En annan aspekt är vilket gymnasieprogam lärarna undervisar i eftersom 

forskning visar att det är skillnad på elevers studiemotivation och prestation när 

gymnasieprogram jämförs (Ambjörnsson 2003).  Detsamma gäller huruvida lärarna arbetar på 

en kommunal- eller friskola. Den kontext lärarna befinner sig i är väsentlig för vilket utrymme 

de har för sin undervisning. Intervjuerna har pågått i cirka 30 minuter men under ett 

intervjutillfälle är det 19 minuter inspelat. Resterande 10 minuter är baserat på vad som sades 

efter inspelningen avslutats och består av anteckningar från samtalet. Intervjupersonen har 

godkänt anteckningarna som en del av intervjuen. Intervjuerna har avslutats när alla frågor i 

intervjuguiden blivit ställda eller när jag som intervjuare ansett att intervjupersonerna har 

besvarat alla frågorna. Kön, ålder och typ av skola presenteras nedan: 

IP 1 : Man, 52 år, Arbetar på en kommunalskola och varit yrkesverksam i 20 år. 

IP 2 : Man 45 år, Arbetar kommunalskola och har varit yrkesverksam i 17 år.  
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IP 3 : Kvinna 46år, Arbetar på en kommunalskola och har varit yrkesverksam i 12,5 år. 

IP 4 Kvinna 32 år, Arbetar på en friskola och har varit yrkesverksam i 3 år.  

3.3 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskning har betydelse för både samhället och 

individers utveckling. Det finns krav på att forskning bedrivs från både samhället och 

individerna i det.  Forskningskrav som handlar om att befintliga kunskaper utvecklas och att 

metoder förbättras. Individskyddskravet innehåller ett legitimerat krav på att skydda 

samhällets medlemmar från att utsättas för exempelvis kränkning, fysisk- eller psykisk skada 

samt förödmjukelse. Vetenskapsrådet (2002 s. 5) delar in individskyddskravet i fyra delar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet omfattas av att intervjupersonerna får veta vad de har för uppgift i studien 

samt att deras deltagande är frivilligt och att möjligheten att avbryta sin medverkan alltid 

finns (Vetenskapsrådet 2002 s.7). Intervjupersonerna i denna studie har fått ta del av detta 

krav i två omgångar, första gången i det mejl som skickades ut när de ombads delta i studien 

samt innan intervjun genomfördes.  

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

samtycker till att delta i studien. Lärarna i denna studie har fått reda på att denna studie 

försöker fylla en kunskapslucka inom den samhällsdidaktiska forskningen vilket har varit en 

faktor till att de valt att delta. En annan faktor har varit att de vill hjälpa en blivande lärare att 

få ihop material för studien. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att uppgiftslämnare utlovas 

anonymitet samt att forskaren lagrar alla uppgifter som lämnats på ett sådant sätt enstaka 

individer inte kan identifieras av någon utomstående anser Vetenskapsrådet (2002 s.12). 

Intervjupersonerna i denna studie har fått reda på att den inspelade intervjuen kommer att 

raderas så fort den har blivit transkriberade. Om de förekommer i studien så är det i form av 

citat från intervjutillfället.  

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast får användas för forskningens 

ändamål beskriver Vetenskapsrådet (2002). Svaren som intervjupersonerna gav har endast 

används för att besvara studiens syfte och frågeställningar och för att få en förståelse för hur 

de tänker kring muntlig bedömning vilket jag även har berättat för dem innan intervjuerna 

startade.  
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3.4 Tillvägagångsätt 
Det första som gjordes var att kontakta samhällskunskapslärare för att få till en pilotintervju. 

Då skickades cirka tjugo mejl ut till samhällskunskapslärare och ingen svarade. Genom 

kontakter kunde en pilotintervju genomföras till slut. Nästa steg var att få tag i 

intervjupersoner till studien. Uppskattningsvis har trettio mejl skickats ut till 

samhällskunskapslärare och endast en lärare har besvarat mejlen. En till två dagar efter mejlen 

skickats ut har lärarna blivit uppringda och på så sätt har resterande intervjupersoner värvats.  

Nästa steg var att boka in plats och tid för intervjuen med varje lärare. Alla intervjuer 

genomfördes på deras arbetsplatser i ett avskilt rum. På så sätt har intervjupersonerna inte 

hamnat i en ovan eller otrygg miljö. Innan intervjuerna började jag med att tala om de etiska 

aspekterna som att de kan avbryta när de vill, att de utlovas anonymitet och om de tillät mig 

att spela in intervjun, vilket alla gjorde. I mejlet som skickades ut till lärarna fanns det ett 

avsnitt om etiska aspekter som de redan hade läst. Alla intervjuer tog 30-40 minuter men en 

intervju är endast inspelad 20 minuter. Det fördes dock ett samtal efter inspelningen och de 

anteckningar som gjordes då har jag fått tillåtelse att använda mig av. Ordningen i 

intervjuguiden har använts i den mån det har behövts. I alla intervjuer har vissa frågor inte 

behövts ställa eftersom lärarna kommit in på det själva.      

3.5 Pilotintervju 
Det första som gjordes innan intervjuerna genomfördes var att testa intervjuguiden i en 

pilotintervju. Den genomfördes med en gymnasielärare i samhällskunskap. Under intervjuen 

framgick det att respondenten förstod frågorna men pilotintervjun gjorde det tydligt att 

muntlig bedömning kan uppfattas på olika sätt. Respondenten och jag hade olika definitioner 

till en början av intervjun. Intervjuguiden ändrades efter pilotintervjun genom att dels 

formulera om ett par frågor samt lägga till underfrågor som preciserar vissa frågor. 

Intervjupersonen i studien kommer dessutom informeras om vad som menas med muntlig 

bedömning om de inte redan svarar på det, d.v.s. att det både kan ske i samband med 

examinationer men även i klassrumsdiskussioner och när lärare samtalar med elever.  

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet kan delas upp i två kategorier enligt Bryman (2011). Extern reliabilitet innebär i 

vilken utsträckning som studien kan upprepas. Denna studie kan inte upprepas eftersom den 

då skulle ske vid en annan tidpunkt. Författaren förklarar att det är omöjligt att frysa en social 

miljö och de sociala betingelserna i den. Mitt kön har förmodligen spelat roll när jag gjort 

intervjuerna vilket gör det möjligt för ett annat resultat ifall jag varit kvinna. Den andra 
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kategorin är intern reliabilitet och innebär att ett forskarlag är eniga hur de ska tolka materialet 

(Bryman 2008). Detta har inte gjorts eftersom jag inte haft tillgång till något forskarlag under 

denna studie. Mitt sätt att vara tillförlitlig har varit att noggrant redogöra för hur jag gått 

tillväga. Författaren beskriver detta som att täta och fylliga beskrivningar av de detaljer som 

ingår i en viss kultur. 

3.7 Validitet 
Validitet vilket även betyder trovärdighet avgör ifall jag som forskare undersökt det jag sagt 

att jag ska undersöka. För att skapa en trovärdighet i resultatet behöver forskaren säkerställa 

att hen följt de regler som finns och att forskaren rapporterar resultaten till deltagarna i studien 

hävdar Bryman (2011). Detta görs för att bekräfta att forskaren har uppfattat 

intervjupersonerna på korrekt. Ett annat sätt för att göra en studie trovärdig är triangulering 

vilket innebär att mer än en metod eller datakälla används när människor eller händelser ska 

studeras anser Bryman (2011). Detta har inte gjorts i denna studie. 

3.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om ifall resultatet i min studie går att överföra till andra lärare eller 

ej. Bryman (2011) använder termen överförbarhet istället för generaliserbarhet. Denna studie 

går inte att replikera till punkt och pricka eftersom den är kvalitativ och inte kvantitativ.  

Resultaten i studien gör det dock möjligt att göra teoretiska antagande om hur de ser ut i andra 

kommuner eftersom lärarna har ett liknande förhållningssätt till  bedömning av muntliga 

elevprestationer. Resultaten i denna studie liknar de erfarenheter jag har gjort under mina 

verksamhetsförlagda studier. 

3.9 Analys av material 
Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades arbetet med att transkribera det insamlade 

materialet. Ahrne & Svensson (2015) hävdar att transkribering är tidskrävande att utföra själv 

men gynnsamt i det långa loppet. Under transkriberingen lär sig forskaren att känna sitt 

material vilket gör att tolkningsarbetet kan påbörjas redan under transkriberingen forsätter 

författarna. För att inte glömma bort kroppsspråk och så vidare genomförde jag 

transkriberingen av intervjuerna antingen samma kväll eller dagen efter. Enligt Bryman 

(2011) är kvalitativa forskare ute efter vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. För 

att få med detta är det viktigt att transkriberingen sker så fort som möjligt.  

Vissa delar av intervjuerna har valts bort under transkriberingen eftersom de inte har varit 

intressanta för studien. Under analysarbetet har jag dock gått tillbaka till intervjuerna för att 
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säkerställa att jag inte missat något som är intressant för studien. Bryman (2011) beskriver 

detta som en vanlig erfarenhet för kvalitativa forskare.  Mina utskrivna intervjuer har därefter 

analyserats. Det första jag gjorde var att läsa de utskriva intervjuerna för att sätta mig in i 

materialet. Ahrne & Svensson (2015)  förklarar att materialet behöver läsas flera gånger samt 

delas upp på något sätt under läsningens gång.  Sedan har materialet delats upp efter 

kategorier och likheter och skillnader genom att dessa färglagts med en egen färg. Till sist har 

alla teman som skapats delats in fyra kategorier vilka är baserade på studiens frågeställningar.  
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4. Resultatredovisning och analys 

Kapitlet redovisar studiens resultat som består av en analys av de kvalitativa intervjuerna som 

genomförts. Detta kapitel utgår från studiens frågeställningar och har således fyra 

huvudrubriker vilka är:  

 Muntlig bedömning- hur?  

 Ämnesområden – vilket innehåll/examinationsformer används?  

 Kunskaper- Vilka kunskaper mäts när lärarna använder bedömningar av muntliga 

elevprestationer? 

 Motivering – för användandet av muntlig bedömning 

4.1 Muntlig bedömning av elevprestationer 
Här beskrivs hur bedömningar av muntliga elevprestationer görs av lärarna i studien. Först 

kommer en redogörelse för hur informella bedömningar görs därefter de formella. 

4.1.1. Informella bedömningar 

Alla lärare som intervjuats definierar muntlig bedömning som dels formell men även 

informell och det gör de innan frågan ställts i intervjun. Ingen av lärarna nämner begreppen 

informell- och formell bedömning när de talar om dem utan talar istället om 

klassrumsaktiviteter och muntliga examinationer. Det är omöjligt att bedöma allt som sägs i 

klassrummet anser lärarna eftersom tiden inte finns för det. Den informella bedömningen 

används för att bedöma om eleven visar kunskaper som kan leda till ett högre betyg vilket är 

något som alla lärare beskriver. Dessa bedömningar är även något som inte ska ske hela tiden 

på grund av att det kan påverka eleverna negativt. En lärare beskriver det så här: 

Man skulle kunna tänka sig att bedöma allt som sägs i ett klassrum. Jag försöker ha mycket 

diskussioner i klassrummet. Men jag försöker att inte vara så dömande, jag vill få igång diskussioner 

så hellre att eleverna säger något än inte säger något alls. Dom ska inte känna sig bedömda hela tiden. 

(IP2) 

En möjlig anledning till att lärarna känner att det är oetiskt eller inte känns rätt att räkna med 

sämre prestationer är Klapps (2015) beskrivning om att betyg är av high-stakes karaktär och 

på så sätt påverkar människors livschanser.  

En annan lärare menar att: 
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Det måste finnas ett utrymme för eleverna att säga mindre genomtänkta saker. Sådant ska inte 

bedömas tycker jag för eleverna ska inte känna att de blir bedömda hela tiden. Dom ska veta att jag 

är aktiv och att jag lyssnar men det är styrkorna som ska tas med inte det andra (IP 4) 

Lärarnas definition på informella bedömningar av muntliga eleveprestationer stämmer in på 

Ekendahl, Nohagen & Sandahl (2015) beskrivning om vad som sker i klassrummet. De 

kunskaper och förmågor som eleverna visar under klassrumsaktiviteter tar alla lärare hänsyn 

till när det är dags för betygsättning, vilket jag tolkar som att de informella bedömningarna av 

muntliga elevprestationer används summativt. Samtidigt visar citaten att lärarna är rädda för 

att eleverna inte ska våga säga något eftersom de tror att de ska bli bedömda (dömda).   

Hur lärarna tänker kring och använder sig av det som sker i klassrummet delas in i två 

grupper. Två lärare är så trygga i sin profession att de litar på sig själva och framförallt sitt 

minne när det kommer till klassrumsaktiviteterna.  

Jag lyssnar på vad de säger och försöker komma ihåg om det är någonting bra. Det som händer i 

klassrummet påverkar mig som betygsättare och ska också göra det. När betyg ska sättas så har man 

samlat på sig massa saker om en elev och då kan man lägga till det som ett plus i det slutgiltiga 

betyget. Dock måste det härleda det till något av kunskapskraven. (IP 1) 

Om jag indirekt hör om någon elev säger något klokt så kommer jag ihåg det sen när betyget sätts. 

Detta har jag i huvudet, det går inte att föra så mycket dokumentation. Det är omöjligt. Jag har 3 

klasser 90 elever varje termin. Jag har dom i huvudet allihop. Det är en erfarenhet som man snappar 

upp. (IP 2) 

Jag tolkar det som att dessa lärare endast använder de informella bedömningarna av muntliga 

elevprestationer i ett summativt syfte eftersom båda lärarna använder dessa bedömningar när 

det slutgiltiga betyget ska sättas på elevernas kunskaper.  

De andra har inte samma tillit till sig själva utan förklarar att det är viktigt att ta anteckningar 

så att det inte glöms bort. Lärarna uttrycker sig på liknande sätt vilket gör att endast ett citat 

används för att illustera lärarnas tankar: 

Det kan vara så att de sitter och jobbar med en uppgift och så behöver dom hjälp med någonting och 

så diskuterar vi den saken och så märker jag att den här eleven återberättar exakt det jag är ute efter. 

Då kan jag göra en anteckning på den eleven. Men då är inte eleven medveten om den blivit bedömd 

och att jag ser att eleven förstått. I min pärm har jag alltid en klasslista som jag brukar anteckna i, 

lektionsaktiviteter, och sen för jag in det i matriser.(IP 3) 
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Citatet visar att hälften av de intervjuade lärarna inte litar på sin professionalitet som lärare. 

en viktig sak för en lärare är att kunna lita på sitt eget omdöme, vilket kännetecknar en 

professionell yrkesgrupp. Lärarna anser att det behövs anteckningar för att styrka de 

informella bedömningarna av muntliga elevprestationer. Detta är inte i linje med tidigare 

forskning (se Karlsson, 2011) som förklarar att anteckningar inte är vanligt förekommande 

bland lärarna. Vilket stämmer överens med vad lärarna beskriver i förra citatet. Här skulle 

erfarenheten också kunna ha betydelse eftersom dessa två lärare är de som har minst antal år i 

yrket. Detta tolkar jag också som att den informella bedömningen av muntliga 

elevprestationer sker på summativt sätt, därför att det snarare verkar handla om ett förhör eller 

avstämning och inte en diskussion mellan elev och lärare.  

4.1.2 Muntliga examinationer/formella bedömningar  

Något som är gemensamt för alla lärare i studien är antalet olika examinationsformer. Alla 

använder sig av en konstellation med tre olika examinationer. Dessutom använder alla 

muntlig redovisning/presentation samt seminarier och totalt är det fem olika 

examinationsformer som används. Två lärare har exakt samma upplägg där den tredje 

examinationsformen är att debattera. (se tabell 1.2) Det är en lärare som låter eleverna spela in 

podcasts vilket skulle kunna jämföras med ett inspelat seminarium utan lärarens närvaro som 

jag tolkar det. Eleverna arbetar i en liten grupp på tre personer och läraren förklarar uppgiften 

så här: 

 Dom har fått några exempel av mig, ganska många har tagit det som hände i USA 2008 till 

exempel. Först ska de sätta sig in i händelsen och förklara vad som har hänt sen ska dom titta på 

orsaker och konsekvenser sen ska de koppla på, redogöra för nationala ekonomiska teorier och den 

sista delen ska dom avgöra vilken teori de tycker passar bäst in i vad de själva tycker. Då kan dom 

välja antingen någon av teorierna som de diskuterat eller antingen välja någon annan för vi har ju 

innan gått igenom massa olika teorier. Så om de vill välja någon annan så kan dom det. (IP 3) 

Den sista examinationsformen är muntliga prov vilket är att läraren sitter ned med en elev 

enskilt där eleven får svara på provfrågorna muntligt. Läraren gör anteckningar och är tydlig 

med att eleverna inte får någon extra hjälp trots att eleverna verkar tro det: 

Det är mer om de fastnar på en fråga som jag hjälper men jag kommer inte med några ledande saker 

som en del verkar fått under grundskolan och som de tror att de ska få här också. Ibland kan jag 

direkt säga vilket betyg det blir men oftast vill jag sitta en stund för mig själv och fundera och titta 

att jo på den där frågan svarade dem så, räcker det för det eller det osv. Oftast återkommer jag med 

betyget till eleven. (IP 3) 
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Här tolkar jag det som att lärarens examination har ett summativt syfte eftersom eleven ska 

visa upp vad de har för kunskaper och dessa blir betygsatta, antingen på plats eller efter att 

läraren fått analysera provsvaren djupare.  

Tabell 2. 

Lärare Examinationsformer 

IP 1 Seminarium Muntlig redovisning Debatt 

IP 2 Seminarium Muntlig redovisning Debatt 

IP 3 Seminarium Muntlig redovisning Muntliga prov 

IP 4 Seminarium Muntlig redovisning Podcast 

 

Muntliga kompletteringar är något som används utöver de muntliga examinationsformer som 

beskrivs i tabellen ovan. Det är två av de lärare som intervjuats som säger att de använder sig 

av muntliga kompletteringar. IP 2 resonerar så här: 

Eleverna kan även få en kompletterande uppgift i slutet av kursen som omfattar flera kunskapskrav 

och på så sätt får en till chans att visa upp vad dom kan. Det händer väldigt sällan att elever visar upp 

ett sämre resultat andra gången ett/flera kunskapskrav mäts det brukar vara tvärtom. Men när det 

händer så försöker jag resonera med eleven vad det beror på, finns oftast en vettig förklaring. Jag 

brukar inte sänka en elevs betyg eftersom det inte känns humant, det känns orimligt. Under samtalet 

med eleverna får de chans att visa upp vad de kan igen men om det finns en kunskapslucka så får de 

komplettera om de vill. I regel brukar dessa vara muntliga men det finns undantag.   

De muntliga kompletteringarna tolkar jag som dels en formell men även summativ 

bedömning eftersom eleverna är medvetna om att de kommer bedömas men även för att det 

handlar om en bedömning av lärande. Den andra läraren använder de muntliga 

kompletteringarna på detta vis: 

Jag gör ju så här att jag testar kunskapskraven flera gånger sen i slutet av terminen så brukar jag ha ett 

tillfälle att om det är så att en elev ligger och väger mellan alltså att de tippat på ett eller två 

kunskapskrav så finns det möjlighet till ett kompletteringstillfälle och då är det jag som bestämmer 

det. Vill eleven göra den skriftligt så får eleven det annars är den muntlig. 
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Återigen tolkar jag det som att det handlar om formell och summativ bedömning vid denne 

lärares muntliga kompletteringar. Här blir det extra tydligt eftersom det inte verkar vara en 

dialog mellan lärare och eleven utan det är helt och hållet läraren som avgör ifall eleven ska få 

komplettera eller inte.  

Under intervjuerna framkommer det att en av lärarna använder sig av en formativ bedömning 

när de arbetar med muntliga examinationer. En lärare uttrycker detta ordagrant när hen talar 

om seminarier: 

När det gäller seminarierna ger jag eleverna feedback på vad de ska tänka på till nästa gång. Jag 

upplever att eleverna inte är förvånade längre över vilket betyg de får. Det har blivit en formativ 

process där man ger feedback under kursens gång.  Efter ett större moment (exempelvis politik 

avsnittet) sätter jag mig ner med varje elev och pratar om vad de gjort och hur det har gått och vad de 

behöver tänka på till nästa gång. (IP 4) 

Feedback under kursens gång som läraren beskriver det kan kopplas till Lundahls (2014) 

redogörelse för vad återkoppling och framförallt att framåtsyftande återkoppling är frekvent, 

vilket jag tolkar att läraren ger under kursen gång. 

Läraren talar även om opponering: 

Sen nu den gruppen som jag har här dom håller på med ett stort PM och då kör vi oppositioner det är 

också ett bra sätt då får dom läsa in sig på en klasskompis PM och ge feedback på det och dom får 

försvara sig. (IP 2 ) 

Detta tolkar jag som ett uttryck för en av de fem nyckelstrategierna som Klapp (2015) 

beskriver, nämligen låta eleverna lära sig av varandra.  Formella bedömningar av muntliga 

elevprestationer är sällan formativa visar det sig. Något som däremot används vid varje 

formell bedömning av muntliga presentationer är bedömningsmatriser vilket dessutom alla 

lärare använder:  

Bedömningen måste ske direkt utifrån kunskapskraven via en bedömningsmatris för annars blir det 

vagt eftersom anteckningarna är svåra att komma ihåg. (IP 1) 

Bedömningen har blivit enklare sen GY 11, kunskapskraven har blivit tydligare. Vi har våra 

bedömningsmatriser så på så sätt är det inte så svårt. Jag bockar av efter matriserna vad eleverna visar 

upp för kunskaper. (IP 2) 

Citaten beskriver hur två lärare redogör för att bedömningsmatriserna är ett viktigt redskap 

när elevers kunskaper ska bedömas. IP 3 är inte lika tydlig med användandet av 
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bedömningsmatriser men under intervjun är det tydligt att bedömningsmatriser används vid 

alla formella bedömningar av muntliga elevprestationer. Användandet av bedömningsmatriser 

tolkar jag som att de lärare som inte verkar arbeta med formativ bedömning åtminstone 

använder sig av en teknik för formativ bedömning. Bedömningsmatriser används inte bara för 

att hjälpa läraren utan även för att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna vilket är den 

första nyckelstrategin i formativ bedömning. 

4.2 Ämnesområden 
Lärarna undervisar i olika samhällskunskapskurser men alla undervisar i kursen Sam1b. En 

lärare som undervisar på ett praktiskt program undervisar kurserna 1a1 och 1a2 som om det 

vore 1b kursen eftersom läraren samplanerar med de andra samhällskunskapslärarna på 

skolan. Tre av fyra lärare tycker att det inte finns några ämnesområden som är bättre eller 

sämre lämpade för bedömning av muntliga elevprestationer. Det handlar snarare om hur 

uppgiften är konstruerad och vilka kunskapskrav som ska mätas samt hur förra ämnesområdet 

var upplagt: 

 Jag utgår från ämnesplan och kunskapskraven. Det är variation som avgör ifall det blir muntlig eller 

skriftlig bedömning. Har eleverna haft ett skriftligt prov i momentet innan ja då lämpar det sig bra 

för muntlig examinationsform i nästa moment. (IP 1)    

När lärarna sedan ska redogöra för vilka ämnesområden som har muntliga 

examinationsformer visar det sig att det inte är så varierat. Mänskliga rättigheter, demokrati 

och diktatur, politik och ideologi är ämnesområden som nämns när de besvarar frågan som 

berör detta. Under förklaringen hur muntliga uppgifter kan se ut framkommer det att två av 

lärarna bedömer elevernas prestationer muntligt när de undervisar om nationalekonomi. Båda 

lärarna undervisar då i kursen Sam2 och de vill att eleverna ska använda sig av 

nationalekonomiska teorier, modeller och metoder för att dels analysera samhällsfrågor men 

även se orsak- och konsekvenser. Dessa lärare är även de som anser att det inte finns några 

bättre eller sämre ämnesområden för bedömning av muntliga elevprestationer.  

4.3 Kunskaper 
Intervjuerna visar att alla lärare anser att alla kunskapskrav kan mätas både skriftligt och 

muntligt. Varför ett ämnesområde eller mindre uppgift bedöms muntligt eller skriftligt beror 

på vad som har gjorts innan eller vad som ska göras efter. Flera lärare redogör för att variation 

i examinationer är något gynnsamt för eleverna.  
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 För elevernas skull är det positivt att variera, både skriftligt prov, förberett och oförberett sen att 

skriva en fördjupande text och muntlig redovisning, allt det här gör att jag får en rättvis bild av eleven 

och eleven får möjlighet att visa upp vad den kan på flera olika sätt. (IP 1) 

En annan motivering till varför variation förespråkas är att:  

Eleverna ska förberedas för högskolan och livet i stort, då är det bra om dom har förmågan att läsa in 

sig på material, skriva prov, diskutera samt strukturera och skriva texter.(IP 2)  

Det verkar alltså inte finnas några speciella kunskapskrav som lämpar sig bättre för 

bedömning av muntliga elevprestationer hävdar lärarna. En lärare skiljer sig åt från resterande 

då hen går in djupare i sitt resonemang kring vilka kunskaper som kan mätas under muntliga 

bedömningar.  

Alltså egentligen tycker jag att, så som jag ser det och som jag har jobbat så tycker jag att man kan 

mäta både fakta, alltså kunna redogöra för dom mänskliga rättigheterna till exempel. Det går att göra 

muntligt. På samma sätt att kunna se, så som i poddarna, i går lyssnade jag på en av poddarna om 

nationalekonomi att kunna se orsaker och konsekvenser av någonting. Där kan jag ibland känna att 

styrkan med muntligt att kunna se orsaker är ju att jag säger någonting, några orsaker och dom 

orsakerna gör att du kommer på några andra orsaker som du kanske inte tänkte på. Det är lättare att få 

en bredd för många elever när man kan spinna vidare på andras tankar. Det blir lite låst eller begränsat 

när du sitter själv. Det tycker jag fungerar bra på muntligt. ( IP4) 

Utifrån lärarens svar tolkar jag det som att de kognitiva processerna förstå samt analysera i 

Blooms reviderade taxonomi lämpar sig för muntliga examinationer. Detta eftersom läraren 

nämner att eleverna ska redogöra (förstå) och kunna se orsaker och konsekvenser (analysera). 

De kunskapsdimensioner som är synliga är dels faktakunskap vilket lärare nämner i samband 

med att redogöra nämns men även begreppskunskap tolkar jag det som. Referenssystem och 

hänvisa till källor är det som lämpar sig bättre för skriftligt annars kan allt annat göras 

muntligt.  

Resterande lärare nämner specifika förmågor och kunskaper när de talar om hur de går 

tillväga med att genomföra muntliga examinationer och bedöma dessa. IP 1 förklarar en av 

sina muntliga examinationer så här:  

Eleverna håller på med ett samarbetsprojekt alltså vi har det på skolan mellan matematik 2c och 

samhällskunskap 1b. Det projektet går ut på att dom ska göra en statistisk undersökning, från 

samhällskunskapens sida mäter jag alla de här där dom ska visa upp vad dom kan om teorier, 

modeller, metoder för att analysera samhällsfrågor och ange orsak- konsekvenser av olika 

samhällsfrågor. Det är två kunskapskrav som jag tittar på lite kvalitativt då. Vad har eleverna uppnått? 
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Är dom medvetna om vilka metoder dom använt, har dom angivit för- och nackdelar och hur borde 

dom gjort i stället. Ja men har dom gjort det så hamnar dom högre upp.  

Detta är den enda gången som någon av lärarna nämner specifika kunskapskrav som mäts när 

de beskriver en examination. Kunskapskraven står utskrivna så här: 

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen 

använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt 

värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och 

konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. (GY 11, s.152, 2011) 

Utifrån Blooms reviderade taxonomi tolkar jag det som att begreppskunskap är det centrala 

för dessa kunskapskrav. Procedurkunskap mäts också eftersom eleverna ska använda sig av 

ämnesspecifika metoder för att analysera samhällsfrågor. Analysera är en central kognitiv 

process i denna lärares examination. Andra processer som finns med är tillämpa, förstå och 

värdera.  

IP 3 talar om förmågor och kunskaper såhär: 

Demokrati och diktatur där dom ska beskriva hur det kan se ut i ett samhälle med demokrati och 

diktatur. Där dom då ska jag ge exempel från mänskliga rättigheter varför man tex bryter mot 

mänskliga rättigheter och sådana saker exempel. Då kan jag tycka att det är enklare att ha muntligt. 

Än tex statsskicksdelen där man ska ha den här faktakollen.  

Här tolkar jag det som att läraren talar om kunskapsdimensionerna fakta- och 

begreppskunskap för att eleverna dels ska beskriva vad demokrati och diktatur är men även ge 

exempel varför stater bryter mot de mänskliga rättigheterna i respektive styrelseskick. De 

kognitiva processer som används av denna lärare är förstå och minnas eftersom de ska ge 

exempel, beskriva och därefter förklara varför.    

Vissa kunskaper och förmågor framkommer även när en av lärarna talar om hur hen tänker 

och agerar vid informella bedömningar:   

Det kanske är just när elever, ja när man diskuterar med dom en och en och diskuterar en specifik 

uppgift eller när det är mindre grupper. Att hitta det här när man känner att dom kommer fram till 

någonting och inte haka upp sig på allting dom säger det ska snarare vara något som leder eleverna 

framåt det är då man ska snappa upp det. Tänka att den här eleven gjorde ju ändå den här slutsatsen 

det är någonting att komma ihåg, skriva ner eller vad man nu gör med den informationen. (IP 4) 

Här syns det att lärarna diskuterar med eleverna både enskilt och i mindre grupper samt att 

eleverna drar slutsatser. Det är lite oklart vad lärarna menar med diskutera här eftersom det 
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inte framgår vad som exakt diskuteras men jag tolkar det som att det handlar om den 

kognitiva processen förstå utifrån Blooms reviderade taxonomi. Detta eftersom diskutera kan 

omfatta underkategorierna exemplifiera, jämföra och förklara. Dra slutsatser är också ett 

exempel från förstå. Utifrån min tolkning synliggörs kunskapsdimensionerna faktakunskap 

och begreppskunskap i lärarens citat.    

4.4 Argument för att låta elever visa kunskaper muntligt 
Variation och framförallt möjligheten till att låta eleverna visa upp sina kunskaper, styrkor 

och förmågor på olika sätt är centralt bland de intervjuade lärarna i studien. När lärarna talar 

om kunskapskrav och hur de motiverar bedömningar av muntliga elevprestationer beskriver 

alla lärare fördelar och nackdelar med bedömning av muntliga elevprestationer.  

4.4.1 Fördelar respektive nackdelar med muntlig bedömning av elevprestationer 

Den tydligaste fördelen som beskrivs av lärarna är att de elever som har lättare för sig att visa 

sina kunskaper muntligt gynnas av muntliga examinationer. Detta är något som alla lärare 

påpekar.  Detsamma gäller för den tydligaste nackdelen som är det motsatta d.v.s. att vissa 

elever missgynnas av muntliga examinationer, en lärare beskriver detta:  

Vissa elevtyper har lätt att prestera genom muntliga examinationer medan andra har det svårare att 

uttrycka sig i pressade situationer (IP 1). 

Lärarna motiverar även bedömningar av muntliga elevprestationer olika i förhållande till 

varandra. Den lärare som använder sig av muntliga prov för vissa av sina elever motiverar 

detta genom att undervisningen ska anpassas till eleverna. De elever som har problem med att 

läsa och skriva bör få det men vissa elever verkar ha inställningen att muntliga prov är enklare 

att få godkänt på än de skriftliga proven:  

Dom som har läs och skrivsvårigheter behöver det.  Sen dom andra eleverna, dom tror ju att det blir 

enklare att nå ett E om dom får göra det muntligt och då låter jag dom tro det. Sen kanske dom inte 

klarar det iallafall. Men det är iallafall deras inställning och jag tycker att det ingår att vi ska anpassa 

undervisningen efter dom elever vi har så därför går jag med på det. Jag sitter och jobbar jättemycket 

på sidan om, jag tar alltså det här utanför lektionstid och har muntliga förhör. Jag lägger mycket tid på 

det för att dom ska få den möjligheten. (IP 3) 

Detta tolkar jag som något som motsäger den tidigare forskningen. Där beskrivs skriftliga 

prov som en examinationsform som elever anser att de själva gynnas av eftersom de tror att 

läraren bedömer deras kunskaper enklare då i jämförelse med exempelvis muntliga 

examinationer. Samtidigt finns det en lärare som redogör för det motsatta: 
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Den muntliga bedömningen är bra på så sätt att det avslöjar elever som kanske inte har skrivit sina 

skrivuppgifter själva. Vi har problem med många skrivuppgifter att dom kopierar från kompisar eller 

nätet och ibland känns det som att föräldrarna har skrivit uppgiften. De muntliga seminarierna avslöjar 

eleverna direkt, ifall elevens språk inte är desamma eller om de hackar sig fram när dom resonerar. De 

muntliga väger mer i dessa fall då jag är osäker på det skriftliga. (IP2) 

Detta är en ny kunskap eftersom den tidigare forskningen (Jansson, 2011, Karlsson, 2011) 

visar att skriftliga examinationer, framförallt prov har stor vikt vid betygsättning. Läraren 

använder bedömningarna av muntliga elevprestationer som ett kontrollverktyg för vissa 

skriftliga inlämningar där läraren misstänker att eleven har fuskat. Antingen via plagiat eller i 

vissa fall att det är någon annan som skrivit texten.  

En lärare anser att den största utmaningen med bedömning av muntliga elevprestationer är att 

kunna lita på dessa så att det inte blir en dubbel arbetsbörda:  

 Jag tror däremot att det är viktigt att man som lärare, det skulle jag nästan säga är den största 

utmaningen med muntliga examinationer att man verkligen, att det inte ska bli dubbeljobb, jag hade 

en kollega som hade seminarier som hon filmade och satt med under och tittade igen om hemma. För 

mig blir det liksom, det tar ju bort hela den här, det blir ju dubbeljobb. 

4.4.2 Tidsaspekt 

När det gäller tidsaspekten verkar det snarare vara en belastning än något som underlättar med 

muntliga examinationer. Läraren som arbetar med muntliga prov menar att en nackdel med 

muntliga proven är att det tar mycket tid:  

Jag sitter och jobbar jättemycket på sidan om, jag tar alltså det här utanför lektionstid och har muntliga 

förhör. Jag lägger mycket tid på det för att de ska få den möjligheten. (IP 3)  

En annan lärare förklarar att: 

Det tar extra tid med muntliga examinationer, det går fortare att bedöma eftersom jag inte behöver 

läsa massa text. Det tar tid att organisera seminarier eftersom dom elever som inte har seminarium 

behöver ha något parallellt att jobba med. Jag brukar lösa det med att dom får tid att plugga till ett 

prov eller arbeta med en skrivuppgift.(IP 2) 

Bedömningar av muntliga elevprestationer underlättar för en av de intervjuade lärarna trots att 

hen anser att de är tidskrävande. De har blivit ett sätt att komma undan stora högar med 

rättningsbuntar men anställningsformen verkar också ha påverkat:  

 Allt beror på hur man lägger upp uppgiften det är det som utmaningen också för jag har ju haft det 

som min pedagogiska utmaning att minska antalet skrivinlämningar för att jag har teoretiskt tunga 
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kurser. Första året här hade vi semestertjänst, då registrerade man all övertid som man kunde ta ut i 

tid. Då gjorde jag jättemycket och hade mycket övertid att ta ut och sådär men det är inte hållbart i 

längden. Sen gick vi över till ferietjänst året efter och då helt plötsligt har du dina timmar, allt annat 

blir ju liksom gratis och jag kände för min egen del så kände jag att så kul är det inte att sitta att rätta 

de här travarna och jag menar för eleverna också det måste finnas någon balans.(IP 4) 

Alla tre citat ovanför vittnar om det tar mycket tid att genomföra muntliga examinationer. 

Samtidigt framkommer att det går fortare att rätta muntliga examinationer enligt två av dessa 

citat. I citatet från IP 4 tolkar jag det som att muntliga examinationer kan vara positivt 

arbetsmiljömässigt eftersom det underlättar för lärares rättning. Stora rättningshögar med prov 

kan skapa stress för lärarna och har de dessutom en ferietjänst finns risken att många 

rättningstimmar blir obetalda.  

4.4.3 Studieförberedande kontra yrkesförberedande program 

Tre av fyra lärare undervisar elever både från studie- och yrkesförberedande program. En 

lärare undervisar på ett yrkesförberedande program medan de andra lärarna endast har en 

klass som går på ett yrkesförberedande program. Dessa lärare har dessutom bara undervisat på 

yrkesförberedande program en kurs innan detta läsår. Under frågan om det är någon skillnad 

på LP94 och GY11 gällande bedömning av muntliga elevprestationer så talas det istället om 

skillnader mellan elever på olika program. Det är den lärare som undervisar mest på 

yrkesförberedande program anser att: 

Förut hade jag inte lika mycket muntliga examinationer med eleverna. Nu är det mycket mer betoning 

på det muntliga, eller så kan det vara för att jag undervisar på BF. Jag tror inte att jag skulle ha lika 

mycket muntligt på naturprogrammet t.ex. Det är den största skillnaden tror jag för mig. Det blir mer 

bedömningar av muntliga eleverprestationer eftersom det finns fler svaga elever på BF i förhållande 

till teoretiska program som mina kollegor har, dom använder sig inte av bedömning av muntliga 

elevprestationer på samma sätt. BF-eleverna behöver en annan typ, för de är det svårt att läsa in en 

text. Dom har väl blivit bortskämda med det i grundskolan med att inte behöva läsa. Så när de 

kommer hit är de inte tränade i det så dom har oftast svårt att förstå tidningsartiklar och sådana saker. 

Så man får jobba väldigt mycket med dom utöver det vanliga. (IP 3) 

Lärarens svar stämmer överens med Odenstads (2010) resultat att lärare på yrkesförberedande 

program inte använder sig av skriftliga prov i samma utsträckning som lärare på 

studieförberedande program. Denna lärare använder dock sig av de skriftliga proven på så sätt 

att hen låter eleverna ge provsvaren muntligt.  

En annan lärare har liknande redogörelse för skillnader mellan studie- och yrkesförberedande 

program.  
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Barn och fritids elever har otroligt svårt med skrivuppgifter. Dom vill hellre prata och diskutera. När 

dom har prov skriver de en rad på frågor där längre svar krävs. När jag pratar med eleverna om frågan 

kan dom svara betydligt bättre. Detta är ett problem och bekräftas även av andra kollegor. Den muntliga 

bedömningen väger tyngre för dessa elever. (IP2) 

Detta svar kan också kopplas till Odenstads resultat (2010) eftersom denna lärare anser att den 

muntliga bedömningen väger tyngre när de underpresterar på skriftliga prov och kan ge 

fylligare svar muntligt. Läraren blir tvungen att låta eleverna visa vad de har för kunskaper 

muntligt eftersom det verkar som att bristande läs- och skrivförmåga begränsar elevernas 

förmåga att visa upp sin kunskap. Den sista läraren skiljer sig mot de andra två lärarna 

eftersom: 

Jag kör nog mer poddar och sådant på teoretiska. Just nu är det mycket styrt i den klass som jag har nu 

men har tänkt släppa på det under våren. Eftersom vi bara har 70 minuter har jag känt att jag behöver 

lära känna dom och dom behöver lära känna mig. Däremot har vi haft muntliga presentationer och det 

har fungerat bra men däremot har jag haft ganska styrt såhär då att det är jobba på lektion som gäller. 

Det behöver dom. I grund och botten handlar det om individen för på vissa elever på de teoretiska 

programmen så fungerar det inte heller. (IP 4)  

Här tolkar jag det som att lärarens svar motsäger sig den tidigare forskningen eftersom hon 

inte känner att eleverna får något gjort om de får friare tyglar som att göra en podcast är. 
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5. Slutsatser och avslutande reflektioner 
I föregående kapitel analyserade jag de intervjuer jag har gjort med fyra gymnasielärare i 

samhällskunskap om muntlig bedömning av elevprestationer. I detta kapitel kommer studiens 

huvudfynd presenteras. Dessa har delats in i tre rubriker vilka är bedömningspraxis för 

muntliga bedömningar av elevprestationer, kunskap samt argument för användandet av 

muntliga bedömningar av elevprestationer. 

5.1 Slutsatser 

5.1.2 Bedömningspraxis för muntliga bedömningar av elevprestationer 

Begreppen informell och formell bedömning har alla lärare kunskap om även fast de inte 

nämner just dessa begrepp. De talar istället om muntliga bedömningar och klassrumsaktiveter 

vilket kan liknas med Eriksson & Henrikssons (2011) definition på begreppen. Alla lärare i 

studien förklarar att de använder sig av muntliga bedömningar när de ska bedöma elevernas 

prestationer. Bedömningar av muntliga elevprestationer i ämnet samhällskunskap har aldrig 

varit huvudfokus i en studie men berörs i den tidigare forskning som finns om bedömning i 

samhällskunskap som till mesta dels består av skriftliga prov (Jansson, 2011, Karlefjärd, 

2011, Odenstad, 2011) Tidigare forskning (Karlefjärd, 2011) visar att diskussioner är viktigt 

för lärare i samhällskunskap och seminarier och debatter är två sorters diskussioner menar 

författaren. Antalet och vilka typer av muntliga examinationer lärarna använder sig av är 

förhållandevis lika även om små skillnader finns (se tabell 1.2). Seminarier och muntliga 

redovisningar är centrala examinationsformer för studiens lärare.  

I den tidigare forskningen beskrivs formativ bedömning som bedömning för lärande medan 

summativ bedömning är av lärande (Lundahl, 2014, Klapp 2015). Lärarnas bedömningar av 

muntliga elevernas prestationer är både formativa och summativa. Resultatet i studien visar att 

de informella bedömningarna av muntliga elevprestationer helt och hållet är av summativ 

karaktär medan de formella bedömningarna av muntliga elevprestationer även är formativa 

för hälften av lärarna. Samtidigt visar studien att alla lärare använder sig av tekniker inom den 

formativa bedömningen. Bedömningsmatriser är något som alla lärare anser är viktiga när alla 

typer av bedömningar ska göras vilket skulle kunna ses som ett tecken på att lärarna är på väg 

mot en formativ bedömning.   

Ämnesområden har en liten eller ingen påverkan alls på vilken typ av examination som 

används för att examinera ämnesområdet enligt lärarna. Men lärarnas beskrivning av när 

bedömningar muntliga av elevprestationer görs så nämns mänskliga rättigheter, demokrati och 

diktatur, politik, ideologi samt nationalekonomi. Tidigare forskning har visat att 
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ämnesområdena innehåller varierande examinationsformer förutom när det gäller Sveriges 

styrelseskick och samhällsekonomi som examineras genom skriftliga prov (se Karlsson 2011, 

Jansson 2011, Odenstad, 2011). Denna studie styrker den tidigare forskningen eftersom tre av 

fyra lärare använder sig av muntliga examinationer under dessa ämnesområden. Det finns en 

lärare som gör det och det är den lärare som låter elever genomföra skriftliga prov muntligt, 

enskilt med läraren.    

5.1.3 Kunskaper 

I studiens resultat framkommer det att begreppskunskap är den kunskapsdimension som 

används flitigast av lärarna när de bedömer elevers muntliga prestationer och därefter kommer 

faktakunskap. Nästan alla kognitiva processer mäts av lärarna förutom processen skapa. 

Förstå är det vanligaste lärarna mäter kopplat till kunskapsdimensionerna begreppskunskap 

och faktakunskap. Janssons (2011) studie redogör för liknande resultat. Denna studie bygger 

på skriftliga prov vilket gör att det inte går att dra för stora växlar av jämförelserna mellan 

resultaten. Samtidigt visar denna studies resultat att en av lärarna utgår från ett skriftligt prov 

när hen bedömer elevernas muntliga prestationer vilket gör jämförelsen likvärdig för just den 

läraren.   

Det finns några likheter som att lärarna framförallt mäter elevernas fakta- och 

begreppskunskaper. En annan är att den kognitiva processen förstå mäts i samband med 

kunskapsdimensionen begreppskunskap. Lärarnas bedömningar av muntliga elevprestationer i 

min studie skiljer sig åt mot de i Janssons på så sätt att den kognitiva processen minnas sällan 

används, vilket är den kognitiva process som dominerar i skriftliga prov. Elevers kunskaper 

mäts både genom formell- och informell bedömning av muntliga prestationer visar denna 

studie, men det är den formella bedömningen av muntliga elevprestationer som dominerar. 

5.1.4 Argument för muntliga bedömningar av elevprestationer 

Den tydligaste anledningen till varför lärarna använder sig av bedömningar av muntliga 

elevprestationer är för att det är en del av den variation som förespråkas av samtliga lärare i 

studien vilket tidigare forskning för ämnet samhällskunskap också visat (se Karlefjärd 2011, 

Jansson 2011).  Det som avgör ifall en uppgift eller ämnesområde examineras skriftligt eller 

muntligt är vad som har gjorts och ska göras framöver. En annan anledning är att det finns 

vissa elever som gynnas av att examineras muntligt medan andra elever inte presterar lika bra 

när deras prestationer bedöms muntligt. Flera lärare anser att det är viktigt för elever att de 

försöker och tränar på att bli bättre i de muntliga examinationerna eftersom det är något 

eleverna har nytta vid senare studier. Bedömningar av muntliga elevprestationer används även 
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i andra syften. Ett är till exempel för att kontrollera elevers uppsatser och skrivuppgifter. En 

lärare menar att det finns många elever som försöker fuska genom att plagiera från kompisars 

uppsatser eller från internet. I vissa fall har läraren även misstänkt att föräldrar skrivit 

uppsatserna.  

En lärare använder muntliga prov för att underlätta för elever med skriv- och lässvårigheter 

vilket är ett nytt resultat i jämförelse med den tidigare forskningen som hävdar att elever tror 

att de gynnas av skriftliga prov eftersom de tror att lärarna enklare kan bedöma deras 

kunskaper genom skriftliga prov. En orsak till det kan vara elevernas programtillhörighet. 

Majoriteten av lärarna i denna studie hävdar att det är skillnader på deras bedömningar av 

muntliga elevprestationer när det gäller just programtillhörighet. Eleverna på 

studieförberedande program är mer studiemotiverade än elever på yrkesförberedande program 

vilket även Ambjörnssons (2003) redogjort för. Studiemotivationen är något som påverkar hur 

lärarna bedömer elevernas muntliga prestationer. De yrkesförberedande eleverna bedöms mer 

muntligt i jämförelse med de studieförberedande eleverna eftersom de inte klarar av att 

uttrycka sig skriftligt. Dessa elever har dessutom svårt att läsa och förstå texter menar lärarna.  

De informella bedömningarna av muntliga elevprestationer är något som alla anser är viktigt 

att ha med i sin bedömning och då gäller det framförallt i den slutgiltiga bedömningen av 

elevers kunskaper.  Undersökningen visar även att bedömningar av muntliga elevprestationer 

är något som är tidskrävande. En lärare sköter sina muntliga prov med sina elever utanför 

undervisningstiden exempelvis.    

5.1.5 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur samhällskunskapslärare arbetar med 

bedömning av muntliga elevprestationer.  Det empiriska materialet består av fyra lärares 

intervjusvar vilket gör att resultatet inte kan generaliseras på en större population exempelvis 

alla samhällskunskapslärare i Sverige. Bryman (2011) hävdar att den kvalitativa forskaren har 

svårt att avgöra hur många personer som behöver intervjuas för att nå en teoretisk mättnad. 

Mina intervjupersoner ger en bred bild över hur det ser ut med bedömningar av muntliga 

elevprestationer i praktiken. Anledningen till det är för att lärarna i undersökningen har 

varierad erfarenhet som lärare. Det är dessutom varierande åldrar mellan lärarna samt att det 

är jämnt fördelat gällande kön.   

Det finns en möjlighet att studiens resultat kunnat breddas ifall en lärare som tagit pension 

eller i en ålder når pension. Tanken var att intervjua en sådan lärare men det gick inte att 
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genomföra av praktiska skäl och av tidsbrist. Ifall intervjupersonerna talat sanning eller inte 

kan jag inte avgöra men de har i vissa stunder under intervjuerna varit väldigt diplomatiska 

när de svarat. En reflektion är att fler följdfrågor i intervjuguiden möjligen kunnat förbättra 

intervjusvaren. Det har varit relativt svårt att få tag i lärare som vill intervjuas när de fått veta 

att det handlar om bedömning. Cirka trettio mejlförfrågningar har skickats till lärare och 

ungefär en tredjedel har tackat nej via mejl. Flertalet lärare har dessutom tackat nej via 

telefon. Två av lärarna i studien upplevs ha varit tveksamma till deltagande till en början. Jag 

tolkar detta ihop med de diplomatiska svaren som att detta är ett känsligt ämne att prata om 

för verksamma lärare.  

5.2 Avslutande reflektioner 
Huvudfynden i min undersökning ger svar på denna exploaterande studies syfte och 

frågeställningar vilket ger en första bild hur bedömningar av muntliga elevprestationer ter sig 

i praktiken. Studien visar att samhällskunskapslärarnas bedömningar av muntliga 

elevprestationer främst består av formella muntliga bedömningar där seminarier och muntliga 

redovisningar är det vanligaste. Dessa bedömningar sker både summativt och formativt. 

Informella bedömningar förekommer bland alla lärare men används endast summativt, när 

elevernas slutgiltiga betyg på kursen ska sättas.  

Det finns inga specifika ämnesområden som lämpar sig bättre för muntliga examinationer 

utan alla kan bedömas muntligt och skriftligt. Analysen av lärarnas intervjusvar visar dock att 

mänskliga rättigheter, demokrati & diktatur, politik, ideologi samt nationalekonomi är de 

ämnesområden som elever bedöms muntligt på. Utifrån Blooms reviderade taxonomi är det 

främst begreppskunskap och faktakunskap och de kognitiva processerna förstå och analysera 

som mäts när samhällskunskapslärarna bedömer elevers muntliga prestationer.   

Studien visar på skillnader mellan studieförberedande- kontra yrkesförberedande program. De 

muntliga bedömningarna av elevers prestationer sker i större utsträckning på 

yrkesförberedande program och väger även tyngre i förhållande till skriftliga när betyg ska 

sättas på elevernas kunskaper för kursen. Huvudfynden är viktiga eftersom de ger en första 

bild av hur samhällskunskapslärare resonerar och framförallt använder sig av bedömningar av 

elevers muntliga prestationer. Denna studie har bidragit med något nytt till forskningen 

eftersom den samhällsdidaktiska forskningen om bedömning av muntliga elevprestationer 

visats vara bristfällig. Vidare forskning skulle kunna vara att göra en studie som består av dels 

intervjuer men även observationer. På så sätt skulle forskaren kunna få en djupare bild över 



38 
 

samhällskunskapslärares teoretiska och praktiska användning av hur bedömning av muntliga 

elevprestationer går till.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

 Ålder? 

 När tog du din lärarexamen?   

 Hur många år har du arbetat som lärare?  

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Vilka gymnasieprogram undervisar du på? 

 Hur många skolor har du arbetat på?  

 Hur ser bedömningen generellt ut för dig i samhällskunskap? 

 Vad är muntlig bedömning för dig? 

 Använder du dig av muntlig bedömning?  

 Hur? 

 Vilka områden? 

 Varför dessa? 

 Hur kan muntliga uppgifterna se ut? - Beskriv en uppgift? 

 Vilken kunskap mäter den muntliga bedömningen? Och uppgiften? 

 Hur motiverar du användandet av muntliga bedömningar?  

 Skillnad på informella och formella muntliga bedömningar? 

 Hur? 

 Är det någon skillnad mellan gamla och nya läroplanen när det gäller muntlig 

bedömning?  

 Hur/ Varför? 

 Finns det något som vi inte pratat om som du vill framföra? 


