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svenska 3

E C A

Innehåll Eleven formulerar en tes 
inom medieteknikens område. 

Eleven ger välgrundade 
argument  till stöd för tesen.

Innehållet är fokuserat 
genom  att talaren håller sig 
konsekvent till sin tes.

Argumenten är av olika slag.

Eleven gör sin tes angelägen 
genom att ge en bakgrund.

Argumenten är slagkraftiga. 

Eleven presenterar 
motargument  och bemöter 
dem på ett relevant sätt. 

Disposition och 
sammanhang

Anförandet har inledning, 
tes, argument och avslutning 
vilket  gör budskapet tydligt 
för publiken. 

Anförandet är anpassat till det 
givna tidsomfånget, dvs. ca 
3–7 min.

Anförandets olika delar 
binds ihop och samman
hanget förtydligas med meta
text. 

Omfattningen av de olika 
delarna är balanserad.

Dispositionen bidrar till 
att göra argumentationen 
slagkraftig t.ex. genom att 
eleven skapar förtroende 
i inledningen  och bygger 
upp ett starkt engagemang i 
avslutningen. 

Språk och stil Språket är anpassat till 
situationen,  dvs. eleven talar 
snarare än läser, anpassar sig 
till mottagarna och uttrycker 
sig tillräckligt formellt för ett 
anförande. 

Språket är väl anpassat till 
situationen, dvs. tydligt och 
klart med passande stil
figurer.

Stilfigurerna är effektfulla,  
dvs. de gör anförandet 
verkligt  engagerande. 

Framförande Framförandet sker med viss 
säkerhet. Eleven gör försök 
att stärka sitt ethos genom att 
etablera åhörarkontakt med 
hjälp av röst, blick och övrigt 
kroppsspråk. 

Ev. presentationstekniskt 
hjälpmedel hanteras så att 
informationen når fram.

Eleven stärker sitt ethos 
genom  passande kroppsspråk 
och röst.

Ev. presentationstekniskt 
hjälpmedel stöder och tydlig
gör anförandet.

Framförandet sker med 
säkerhet. Elevens ethos är 
starkt och eleven har god 
kontakt med åhörarna. 

Ev. presentationstekniskt 
hjälpmedel är väl integrerat i 
anförandet.

Helhets- 
bedömning 
utifrån 
kommunikativ 
kvalitet

Eleven använder med viss 
säkerhet retoriska verknings
medel, såsom ethos, pathos 
och logos.

Anförandet är anpassat till 
kommunikationssituationens 
syfte att övertyga åhörarna i 
en fråga inom medieteknikens 
område.

Eleven använder med 
säkerhet  retoriska verknings
medel, såsom ethos, pathos 
och logos.

Anförandet är väl anpassat  
till kommunikations
situationens syfte att över
tyga åhörarna i en fråga inom 
medie teknikens område. 

Eleven använder med 
säkerhet  och på ett effekt
fullt sätt retoriska verknings
medel, såsom ethos, pathos 
och logos.

Anförandet är retoriskt 
skickligt vad gäller innehåll, 
disposition, språk och fram
förande.

Krav på nivån eller nivåerna under ingår alltid i den högre nivån. 
– Betyget D innebär att kraven för E är helt uppfyllda och att kraven för C är till övervägande del uppfyllda. 
– Betyget B innebär att kraven för C är helt uppfyllda och att kraven för A är till övervägande del uppfyllda 
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Innehåll Eleven håller ett anförande 
inom medieteknikens område 
där tesen framgår tydligt. 

Tesen stöds av exempel och 
argument. 

Innehållet är anpassat till 
åhörarna t.ex. genom att 
åhörarna får den information 
de behöver för att kunna följa 
med i resonemanget.

Argumenten är välgrundade.

Eleven gör sin tes angelägen 
genom att ge en bakgrund.

Eleven presenterar mot
argument och bemöter dem 
på ett relevant sätt.

Disposition och 
sammanhang

Anförandet är väldisponerat 
med inledning, tes, argument 
och avslutning vilket gör bud
skapet tydligt för publiken. 

Anförandet är anpassat till det 
givna tidsomfånget dvs. ca 
3–7 min.

Anförandets olika delar binds 
ihop och sammanhanget för
tydligas med metatext. 

Omfattningen av de olika 
delarna är balanserad. 

Anförandet avslutas på ett 
lämpligt sätt.

Inledningen är effektfull och 
intresseväckande och an
förandet avslutas på ett lämp
ligt sätt.

Språk och stil Ordförrådet, uttalet och den 
grammatiska behärskningen 
begränsar kommunikationen 
endast i undantagsfall. 

Ordförrådet, uttalet och den 
grammatiska behärskningen be
gränsar kommunikationen endast 
i undantagsfall.*

Ordförrådet, uttalet och den 
grammatiska behärskningen 
begränsar inte den muntliga 
kommunikationen.

Stilfigurerna är passande.

Framförande Eleven gör försök att stärka 
sitt ethos genom att etablera 
åhörarkontakt med hjälp av 
röst, blick och övrigt kropps
språk.

Ev. presentationstekniskt 
hjälpmedel används på ett 
relevant sätt.

Eleven stärker sitt ethos t.ex. 
genom passande kroppsspråk 
och röst.

Ev. presentationstekniskt hjälp
medel används på ett relevant 
sätt.*

Betoning och intonation 
används för att framhäva 
nyanser. 

Ev. presentationstekniskt hjälp
medel används på ett relevant 
sätt.*

Helhets- 
bedömning 
utifrån 
kommunikativ 
kvalitet

Eleven har på ett enkelt och 
relevant sätt använt retoriska 
grepp såsom ethos, pathos 
och logos.

Anförandet är till viss del 
anpassat till kommunikations
situationens syfte att övertyga 
åhörarna i en fråga inom 
medie teknikens område.

Eleven har på ett relevant sätt 
använt retoriska grepp såsom 
ethos, pathos och logos.

Anförandet är anpassat till 
kommunikationssituationens 
syfte att övertyga åhörarna i 
en fråga inom medieteknikens 
område. 

Eleven har på ett relevant 
sätt använt stilfigurer samt 
retoriska  grepp såsom ethos, 
pathos och logos.

Anförandet är retoriskt 
skickligt vad gäller innehåll, 
disposition,  språk och fram
förande.
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Krav på nivån eller nivåerna under ingår alltid i den högre nivån.   
– Betyget D innebär att kraven för E är helt uppfyllda och att kraven för C är till övervägande del uppfyllda. 
– Betyget B innebär att kraven för C är helt uppfyllda och att kraven för A är till övervägande del uppfyllda.

* Mindre typsnitt anger att kravet är en upprepning från närmast lägre nivå. 


