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5. Delprov B: muntlig 
framställning
I delprov B bearbetas provets tema ur ett brett perspektiv, och eleverna 
ges relativt stor frihet att påverka arbetets innehåll. Delprovet innebär 
att eleven ska hålla ett argumenterande anförande inför klasskamraterna. 
Uppgiften är densamma för svenska och svenska som andraspråk, men 
bedömningsmatriserna skiljer sig åt.

Syfte och innehåll
Delprov B prövar elevens förmåga till muntlig framställning inför en grupp. 
Eleven ska förbereda och på ett retoriskt medvetet sätt argumentera om ett 
svenskämnesanknutet ämne i syfte att övertyga publiken om en självvald 
ståndpunkt. Mer precist prövar delprovet elevens förmåga att välja ut en 
tes inom det givna temat och att finna argument som stöder tesen. Tes och 
argument ska utvecklas i en sammanhängande argumentation, där disposi
tion och språk anpassas till kommunikationssituationen. Syftet att övertyga 
publiken innebär att eleven får visa sin förmåga att använda sig av retoriska 
verkningsmedel, en term som används i ämnes planen i svenska 3. I planen 
för svenska som andraspråk 3 används i stället  retoriska grepp. De retoriska 
verkningsmedlen eller greppen är ethos, i korthet att övertyga genom att 
skapa förtroende för talaren hos publiken, logos, att övertyga genom ord och 
tanke, och pathos, att övertyga genom att skapa engagemang och känsla hos 
publiken. Även stilfigurer, såsom anafor, stegring och retorisk fråga, räknas 
till de retoriska verkningsmedlen eller greppen. 

Kommunikationssituation. Den kommunikationssituation som upp
giften ingår i är det aktuella klassrummet där eleverna tillsammans bearbetar  
provets tema. Mottagare för elevens anförande är alltså klasskamraterna, 
och anförandets syfte är att övertyga dessa om den aktuella ståndpunkten. 
Att läraren också finns med i klassrummet innebär att situationen kompli
ceras något. Eleven är säkerligen inte okänslig för läraren och dennas för
väntningar på till exempel stil och innehåll i anförandet, och det är rimligt 
att eleven också anpassar sig till läraren. Det är emellertid elevens förmåga 
att övertyga kamraterna som läraren ska ha i åtanke vid bedömningen. I 
situationen ingår också den instruktion eleven fått och den texttyp som 
anförandet representerar: det argumenterande anförandet. 

Val av ämne. Eleven väljer själv ämne för sin argumentation, och detta 
ämne måste passa provets tema. Förslag till ämnen, i form av teser, finns i 
kopieringsunderlaget för delprov B, men eleven är också fri att finna andra 
infallsvinklar på temat och driva en helt självvald tes. Att temat faller inom 
svenskämnets ramar innebär att eleven måste kunna föra en argumenta
tion som rör språk, litteratur eller medier.

Tema. Höstterminens prov heter Från lertavlor till läsplattor och handlar om 
medieteknik och om textens väg till läsaren. Fokus i elevernas anföranden 
ska alltså ligga på hur en text kan nå sin läsare och i vilken form texten  
förekommer. Naturligt blir också att belysa hur den aktuella textformen 
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fungerar för dess mottagare. Sätten att få ut sitt budskap har genom tiderna  
varit otaliga och eleven kan argumentera om allt från runstenar till sms. 
När det gäller vilka ämnen som kan godkännas finns goda möjligheter att 
tolka temat brett snarare än snävt eftersom det primära syftet med upp
giften är att hålla ett argumenterande anförande och övertyga sin publik. 

Förberedelse. Deltagandet i delprov A innebär en form av förberedelse 
inför delprov B, eftersom eleven inför provet i skriftlig framställning med 
hjälp av texthäftet sätter sig in i provtemat och därigenom kan få uppslag 
till sitt muntliga anförande. Texterna i provets texthäfte får användas som 
källor till delprov B, men det är inte alls något krav att använda dessa 
källor. 

Formulär. I förarbetet ska eleven fylla i ett formulär där tes och argument 
kortfattat presenteras och där de källor som används anges. Formuläret 
ska lämnas in till läraren i god tid före framförandet. Om läraren inte fått 
in formuläret får inte eleven framträda. Syftet med denna del av upp giften 
är för det första att stärka elevens förberedelsearbete; ingen elev ska ställa 
sig inför publiken utan att ordentligt ha tänkt igenom vilken tesen är, vilka 
argument som stöder den och vilka eventuella motargument som behöver 
bemötas. För det andra syftar formuläret till att förbättra lärarens underlag 
inför bedömningen genom den förförståelse som den skriftliga informa
tionen ger.

Formuläret ska inte förväxlas med elevens manus. Ett välfungerande 
manus är ett viktigt hjälpmedel i processen, men i provet bedöms inte 
manus för sig. Avgörande för betyget är elevens muntliga kommunikation 
med klassen. 

Läraren måste ha fått in formuläret för att eleven ska få genomföra 
sitt anförande, men denna skriftliga produkt skiljer inte högre betyg från 
lägre; för högre betyg krävs alltså inte mer välskrivna formulär utan mer 
välfungerande muntliga anföranden. 

Källor. I sin argumentation ska eleven använda en eller flera källor, till 
exempel för att underbygga ett argument eller ge en bakgrund till den 
tes som behandlas. Det finns oftast anledning att nämna källorna i an
förandet, särskilt om de används för att underbygga ett argument. Någon 
detaljerad källredovisning behöver inte göras muntligt, men i formuläret 
behöver eleven ange sina källor. 

Källanvändningen nämns inte specifikt i bedömningsmatrisen. Passande 
och väl utnyttjade källor stärker naturligtvis en argumentation, men det är 
inte något som särskilt ska bedömas, utan källanvändningen ses i detta prov 
som en del av anförandets innehåll.

Presentationstekniskt hjälpmedel. Den elev som vill kan använda 
presentations tekniska hjälpmedel men detta är inte något krav. 


