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Delprov A: tala 
– beskrivning av delprovet, exempel samt 
bedömningsanvisningar

Delprov A prövar följande kunskapskrav:
• Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter.

Beskrivning av delprovet
Delprov A prövar om eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 
kommentarer och framföra egna åsikter. Det är elevens vardagliga sätt att uttrycka sig som prövas. 
Delprovet genomförs i mindre grupper (3–4 elever) där läraren bestämmer gruppsammansätt ningen. 
Grupperna ska utifrån en affisch och specifika frågeställningar komma med förslag, samtala om för-
slagen och enas. I uppgiften ingår också ett ritmoment.

Exempel
Affischen som hörde till delprov A 2017 föreställde en stadsmiljö där det bland annat fanns en lek-
park. Lekparken utgjorde inspiration för eleverna som skulle samtala i grupp om vad de önskade 
skulle finnas på deras drömskolgård. Efter att enskilt ha skrivit ner förslag skulle gruppen enas om 
tre förslag tillsammans. Dessa skulle eleverna sedan rita på ett gemensamt papper. 

Bedömningsanvisningar 
Underlaget för bedömningen av delprov A består av en punktlista som visar vad eleven ska kunna 
samt vad som krävs för att eleven ska nå kravnivån. För den lägsta godtagbara kravnivån ska tre av 
nedanstående fyra punkter vara uppfyllda:

Eleven ska kunna:
• delta i samtal under gruppuppgiftens gång,
• ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften,
• kunna framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas,
• lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer, till exempel korta 

responser och instämmanden.

Svenska som andraspråk
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk gäller att eleven ska ha ett grundläggan-
de ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. Vid bedömningen av dessa 
elevers muntliga förmåga ska fokus därför ligga på i vilken omfattning eleven kan kommunicera 
på svenska så att det huvudsakliga innehållet framgår. Det är alltså viktigt att inte ställa för tidiga 
krav på språklig korrekthet.


