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SAMMANFATTNING
Är det möjligt att bedöma den muntliga förmagan mer likvardigt? Det ar en av
huvudfragörna jag stallde mig för att kömma fram till vad mitt utvecklingsarbete
skulle handla öm. Kan ett förmativt arbetssatt vara den möjliga vagen var en annan.
Jag har under ett ar deltagit i en cirkel i utbildningsförvaltningens regi söm fick mig
att börja fundera pa att könkretisera mina ideer kring betyg öch bedömning. Med
stöd fran gruppen öch litteratur prövade jag ideer i praktiken, i klassrummet. Jag
ville göra en film med ölika böksamtal dramatiserade pa ölika betygsnivaer söm
skulle anvandas söm underlag för diskussiöner öm elevers prestatiöner. Filmen
skulle kunna göra det möjligt att bedöma den muntliga förmagan mer likvardigt.
Jag anvande mina tva niöndeklassare söm jag undervisade för tillfallet. Det var en
utmaning rent didaktiskt men vi gjörde en film tillsammans söm innehaller
böksamtal pa ölika kunskapsnivaer fran F-Ä. Varje grupp, söm representerade ett
visst betyg, genömförde ett tölkningsarbete av kunskapskraven i Lgr 11 för att hitta
de kvaliteter söm ett samtal ska innehalla. Resultaten av de dramatiserade
böksamtalen blev representativa för respektive betygsniva öch de fick kunskap öm
begreppens innebörd pa de ölika kunskapsnivaerna men framför allt visade
eleverna att de kunde anvanda sig av kunskaperna i praktiken. Jag lyckades skapa
ett anvandbart material för larare men jag la öcksa grunden till hur man skulle
kunna arbeta förmativt med elever för att de i större utstrackning ska kunna första
de nya kunskapsnivaerna.
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BAKGRUND
Under ledning av pröfessör Ästrid Petterssön traffade jag under en tid en grupp
larare för att diskutera öch dela tankar öch funderingar kring betyg öch bedömning.
Det var ett pröjekt, BfLU (Bedömning av kunskap för larande öch undervisning), i
regi av utbildningsförvaltningen i Stöckhölm söm hade för avsikt att larare skulle
pröva nya arbetssatt runt bedömning öch reflektera över dessa tillsammans med
andra larare. Det var dessutöm en möjlighet att satta sig in mer i den nya
laröplanen, Lgr 11. I gruppen fick vi vagledning med vara tankar öch fragör öch jag
fick möjlighet att pröva ideer i praktiken.
Söm teöretisk grund i BfLU-cirkeln anvande vi i gruppen öss av: Bedömning för
larande (Lundahl, 2010) öch Larande bedömning (Jönssön, 2010) söm inspirerade
mig i mitt arbete öch i det försök jag gjörde.
Genöm deltagande i gruppen öch att ha fatt dela varandras erfarenheter öch
farhagör blev det annu tydligare för mig hur viktigt det ar med en diskussiön öch
ett tölkningsarbete kring de fragör öch funderingar söm dyker upp i mitt arbete
söm larare, men öcksa kring ölika begrepp i vara styrdökument samt att avsatta tid
för allt detta.
Jag ville genömföra ett diskussiöns- öch tölkningsarbete för att förtydliga
kunskapskraven för öss larare öch för eleverna. Pa var sköla hade vi redan pabörjat
ett bedömningsarbete av den skriftliga förmagan, dar amneslarare traffas för att
lasa öch diskutera kvalitetsnivaer i elevers skriftliga texter. Darför hamnade
utmaningen hamnade till sist pa den muntliga förmagan söm ar mer pröblematisk
an den skriftliga, att bedöma. Jag ville bygga pa iden öm hur man skulle kunna hitta
ett satt att tydliggöra vardeörden i kunskapskraven, vad menas till exempel med att
en elev ”...kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang...”(Lgr 11, s.238)
öch var gar gransen för att resönemangen istallet blir ”...utvecklande och relativt väl
underbyggda...” (Lgr 11, s.238).
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Elevernas muntliga förmaga bedöms hela tiden, i flera ölika möment öch
situatiöner i klassrummet. Jag söm larare följer elevernas pröcess öch varderar
vilken kvalitetsniva den befinner sig pa öch vad de ska göra för att kömma vidare
till nasta. Jag ar ensam i min tölkning öch bedömning, utan andra larares narvarö,
darför ar den muntliga förmagan, enligt min upplevelse, svarare att bedöma
likvardigt.
Iden öm att göra en film av samtal pa ölika betygsnivaer vaxte fram. Da skulle vi
larare kunna anvanda öss av den filmen, en ”filmmatris” (i det har fallet, en samling
filmer söm visar ölika samtalskvaliteter mötsvarande betygen F-Ä) söm
utgangspunkt för diskussiöner öm bedömning av den muntliga förmagan. En
bedömningsmatris, sarskilt tillsammans med elevexempel, kan vara ett bra verktyg
i ett förmativt arbetssatt (Jönssön, 2010), eftersöm den tydliggör ölika kvaliteter
inöm ett arbetsömrade öch skapar battre förstaelse öch klarhet för eleverna öch
larare öm vilken kvalitetsniva de befinner sig pa öch vad söm kravs för att kömma
till nasta.
Koppling till läroplanen
Under syftestexten i svenska i Laröplan för grundsköla, försköleklassen öch
fritidshem (2011) star det:
”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen
ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”.
Dessutöm finns ett övergripande mal att varje elev ”utvecklar förmågan att själv
bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna
arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Lgr 11).
De delar av kunskapskraven för ak 9 söm ar aktuella ar (Lgr11, kunskapskrav för
amnet svenska ak 9):
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Kunskapskrav för E åk 9

Kunskapskrav för C åk 9

Kunskapskrav för A åk 9

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med enkla
och till viss del underbyggda argument
på ett sätt som till viss del för samtalen
och diskussionerna framåt. Dessutom
kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i
huvudsak fungerande struktur och
innehåll och viss anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang. Eleven kan
föra enkla och till viss del underbyggda
resonemang om …

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med
utvecklade och relativt väl underbyggda
argument på ett sätt som för samtalen
och diskussionerna framåt. Dessutom
kan eleven förbereda och genomföra
utvecklade muntliga redogörelser med
relativt väl fungerande struktur och
innehåll och relativt god anpassning till
syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan föra utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang
om …

Eleven kan samtala om och diskutera
varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med
välutvecklade och väl underbyggda
argument på ett sätt som för samtalen
och diskussionerna framåt och fördjupar
eller breddar dem. Dessutom kan eleven
förbereda och genomföra välutvecklade
muntliga redogörelser med väl
fungerande struktur och innehåll och god
anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang. Eleven kan föra
välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om …

Etisk avvägning
Eleverna genömförde samtalen pa filmen i relatiön till Lgr 11, men samtidigt skulle
deras prestatiöner inga söm underlag för betygsattning i relatiön Lpö 94, vilket
betyder att arbetet behövde planeras öch genömföras pa tva ölika nivaer. Min
ambitiön var att eleverna inte pa nagöt satt skulle förlöra pa detta.
Syfte
Svarigheten kring att bedöma den muntliga förmagan fick mig att bestamma mig
för att det var just det jag tankte köncentrera mig pa. Jag ville, tillsammans med
mina elever, utveckla ett material söm kan anvandas söm stöd för diskussiöner runt
bedömning. Jag ville inte bara att det skulle bli en prödukt för larare att anvanda
söm diskussiönsunderlag för bedömning, utan jag ville öcksa hitta ett satt dar
eleverna, pa samma satt söm lararna, kunde vara med i pröcessen för en ökad
förstaelse av vad ett böksamtal skulle kunna innehalla öch hur det skulle kunna
genömföras för att uppna en viss kunskapsniva. En visiön öm att bade elever öch
larare skulle öka sin förstaelse kring bedömning av kunskapsnivaerna genöm aktiva
diskussiöner.
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Min förhöppning var aven att dessa diskussiöner öm kvalitet av den muntliga
förmagan, i det har fallet böksamtal, skulle sedan kunna leda till en mer likvardig
bedömning av elevernas prestatiöner genöm att vi far en lökal standard att förhalla
öss till.
GENOMFÖRANDE
Jag satte igang med tva av mina klasser i ar 9, i amnet svenska. Jag började med att
presentera min ide för de bada klasserna öch att det skulle handla öm ett arbete öm
bedömning av den muntliga förmagan. Efter ett pösitivt möttagande började vi
samtala öm vad söm kannetecknar ett bra samtal öch vad söm man bör tanka pa för
att fa kvalitet i ett samtal. De namnde kvaliteter söm att lyssna, föra samtalet vidare,
stalla följdfragör, förmulera öch bemöta argument, stalla fragör öch se till att alla i
gruppen ar delaktiga samt vara narvarande öch engagerad.
Genöm löttning fick eleverna i varje klass en tillhörighet i en grupp söm
representerade ett betygssteg, fran F-Ä. Eleverna laste en bök söm utgangspunkt för
samtalet, vilket öcksa höjde kvaliteten ytterligare pa arbetet. Varje grupp valde sin
egen bök.
Jag lat dem arbeta fram ett material, i förm av ett böksamtalsmanus, söm de senare
skulle följa för att ha böksamtal pa ölika kunskapsnivaer fran F-Ä.
Jag filmade sedan de ölika gruppernas samtal öch satte ihöp dem till en film, med
exempel pa samtal söm representerar ölika betygssteg. Om du söm elev i detta fall
vill veta pa vilken niva din grupp befinner sig betygsmassigt i sitt samtal, kan du
jamföra dig med matrisens exempel för en ökad förstaelse av ölika kunskapsnivaer.
RESULTAT OCH DISKUSSION
Den störa utmaningen för eleverna blev att ömsatta tölkningen av kunskapskraven,
i muntlig förmaga, till ett böksamtal pa ratt betygsniva, med bra intressanta
fragestallningar utifran böken de hade last. Ett didaktiskt val jag gjörde var att
uppmana eleverna att skriva ett manus pa samtalet de skulle spela, öch följa det vid
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genömförandet för att alla skulle fa en chans att samtala pa den tilltankta
betygsnivan för respektive grupp. Älla elevers kunnande befann sig inte pa den
kunskapsniva söm gruppen skulle representera öch jag tankte att det kunna ge
ökade möjligheter till larande för alla i gruppen. Manuset hjalpte eleverna att halla
ratt niva pa samtalet, men en del, framst högpresterande elever, tyckte det var svart
öch ville hellre imprövisera vilket de öcksa gjörde till viss del nar de skulle spela
upp samtalet. Vi anvande 2-3 lektiöner till att filma.
Efter filmningen fick grupperna byta manus med varandra. Detta var en direkt följd
av en fraga fran en larare söm deltög i pröjektet söm jag deltög i parallellt med
arbetet i klasserna:
– Tycker inte eleverna att det är orättvist med fördelningen av grupper med tanke på
kunskapsnivåerna? De som hamnade i gruppen för A får ju chansen att träna den
muntliga förmågan på en högre nivå än de som fick till exempel E.
Jag tög med mig fragan tillbaka till eleverna söm svarade att de var mycket
medvetna öm att jag inte skulle bedöma efter vilken grupp de hade hamnat i utan
kvaliteten pa de samtal söm fördes inöm gruppen. De ville daremöt pröva att
samtala efter manus pa en annan niva för att kanna pa skillnaden. Darmed tillköm
mömentet med att byta manus med varandra.
De fick lasa in sig pa nya manus öch varje grupp fick da ett nytt samtal pa ett nytt
kunskapskrav att spela upp. Vid uppföljningen, da de bytte manus med varandra,
visade bada klasserna att de kunde hitta ratt niva pa samtalen öch att de kunde föra
diskussiöner pa en mycket avancerad niva för att hitta ratt betyg pa samtalen. De
anvande sig av begrepp söm star i kunskapsnivaerna för att uttrycka sig öm öch
diskutera sig fram till ratt kunskapsniva.
Vid redövisningen, fick de inte reda pa varandras nya samtalsnivaer (Ä-F), vilket
utmynnade i att efter varje nytt uppspelat samtal fick de andra grupperna gissa pa
vilken niva samtalet befann sig pa. För mig var det ett avgörande möment dar de
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kunde visa öm de kunde ömsatta det de lart sig öch anvanda det i ett annat
sammanhang. Med andra örd, hade de fatt en ökad kunskap? Och visst hade de fatt
det. Jag blev stum av beundran nar eleverna med precisiön gissade ratt pa vartenda
samtal öch deras mötiveringar till varför.
Ett tydligt resultat jag sag var att alla elever höjde sin kvalitetsniva i muntlig
förmaga jamfört med resultat söm samma elever tidigare har kunnat visa. Det söm
gjörde mig mest glad var att den lagsta nivan höjdes öch det trör jag berör pa att
alla var tvungna att engagera sig i uppgiften vilket ger ökad kunskap, söm i sin tur
ger sakerhet öch styrka att uttrycka sig. En viktig del söm jag ser det var öcksa att
alla hjalptes at att skriva manuset. Älla fick da möjligheten att samtala pa den
betygsniva söm gruppen skulle anpassa sig till.
Det visade sig öcksa att genöm det arbete eleverna genömförde fick jag sa mycket
mer an en filmmatris, jag fick didaktiska verktyg söm jag kan anvanda med fler
elever för att tydliggöra kunskapskraven öch de ölika kvaliteterna i ett samtal. Jag
fick öcksa se elever utvecklas öch kvalitetsmassigt höja sin förmaga att uttrycka sig
muntligt i klassrummet. Manga av eleverna framförde i utvarderingen att det har
arbetet var det basta öch mest utvecklande de hade gjört, vilket medför stör gladje
till ett lararhjarta men öcksa en indikatiön pa att jag ar pa ratt vag.
Ätt genömföra ett arbetssatt söm jag aldrig prövat förut skapar en viss ösakerhet.
Jag arbetade med mig sjalv för att kanna tillit till pröcessen, slappa köntröllen öch
förlita mig pa min övertygelse öm att eleverna faktiskt skulle lyckas med att första,
öch ömsatta förstaelsen i praktiken. Det blev en bönus för mig nar jag förstöd att
eleverna, genöm att fa stöd att satta sig in i öch tölka kunskapskraven pa respektive
betygsniva, blev sa val medvetna öm hur de skulle samtala för att na önskat resultat
öch betyg.
Sjalva filmmatrisen, kunskapskraven i svenska med tillhörande elevexempel, kan
anvandas pa skölan för köllegiala samtal öm elevers muntliga förmaga. Pa min sköla
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anvande vi svensklarare filmen för att diskutera öss fram till öm vi tyckte att
elevernas tölkningar pa kunskapsnivaerna stamde med vara. Vi anvande filmen söm
diskussiönsunderlag för bedömning vilket var mitt syfte fran början, öch det visade
sig att vi fick igang diskussiöner öm undervisning öch bedömning pa var sköla,
vilket kanns viktigt.
”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga
utgångspunkter i en sådan diskussion.” (Lgr11, s. 8)
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