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Sammanfattning 

Denna studie redovisar resultatet av en kvalitativ intervjuundersökning angående 
muntlig examination inom vuxenutbildningen. Syftet med studien var att undersöka 
användandet av muntlig examination vid slutprov av kurser inom den gymnasiala och 
grundläggande vuxenutbildningens Omvårdnadsprogram och Barn- och fritidsprogram. 
Intervjuerna genomfördes vid tre skolor där sammanlagt nio personer intervjuades. En 
skolledare och två lärare intervjuades vid respektive skola. Intervjumaterialet 
bearbetades genom två kategoriseringar. Resultatet av studien visade att lärarna inom 
Omvårdnadsprogrammet sällan använde muntlig examination vid slutprov av kurs. 
Lärarna inom Barn- och fritidsprogrammet använde muntlig examination kontinuerligt 
under kursernas gång men sällan som slutprov av kurs. Muntlig examination användes 
av samtliga lärare som komplettering till skriftlig examination samt om studerande har 
svårt att uttrycka sig skriftligt, om studerande har språkproblem av dyslektisk natur eller 
om studerande finner examinationssituationen obehaglig vid skriftliga examinationer. 
Lärarna angav att för att få en så komplett bild av studerandes kunskaper som möjligt 
behöver de genomföra en kombination av olika typer av examinationer under samtliga 
kurser.          
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Abstract 

This report reveals the result of a qualitative study about oral examination in adult 
education. The purpose of the report was to investigate the use of oral examinations as 
the end-of-course exam at schools for adult educations in healthcare and Pre-school 
teaching. The interviews took place at three schools for adult education where one 
principal and two teachers at each school were interviewed. The result of the study 
revealed that teachers working at the health care educations seldom used oral 
examination as end-of-course exams. The teachers working at the Pre-school educations 
used oral examinations continuously during all courses but seldom as end-of-course 
exams. All teachers interviewed used oral examinations as a complement to written 
examinations. Oral examinations were also carried out to students having difficulties 
performing written examinations for different reasons and to students with dyslectic 
linguistic difficulties. All teachers pointed out the need of different types of 
examinations during each course in the programmes, in order to get the most complete 
picture of the students’ knowledge in all subjects.               
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INLEDNING 

Under praktikperioden inom vårdlärarutbildningen ingår att genomföra skriftliga och 
muntliga examinationer och att göra bedömningar av elevers insatser vid dessa 
examinationer. På skolan där jag gjorde min praktik konstaterade jag att det saknades 
mallar och rutiner för när lärare kan använda muntlig examination vid slutprov av kurs. 
Exempelvis fanns det ingen mall att tillgå för hur många gånger en elev kan få 
underkänt på ett skriftligt slutprov innan hon eller han erbjuds muntlig examination.  
Vid validering av elever används dock muntlig examination som ett av 
bedömningsunderlagen vid den vuxenutbildning där jag gjorde praktik.  

Vid utvärderingssamtalen efter den verksamhetsförlagda utbildningen vid 
Lärarhögskolan framkom synpunkten från flera kurskollegor att muntlig examination 
tycks genomföras på olika grunder exempelvis om eleven har fått underkänt två gånger 
på det skriftliga slutprovet, eller om eleven inte kan skriva tillräckligt väl på svenska 
eller om elever upplever den skriftliga provsituationen som alltför stressande. Det 
saknas också nationella riktlinjer för när muntlig examination är att föredra framför 
skriftlig examination vid slutprov av kurser. Det finns en stor mängd litteratur och 
vetenskaplig forskning dokumenterad angående examination och bedömningar, men få 
vetenskapliga studier rörande muntlig examination i förhållande till skriftlig 
examination av studerande på gymnasial nivå.  

Min fundering är att studerande möjligen inte bedöms på lika villkor vid slutprov inom 
samma ämne, då valet av muntlig respektive skriftlig examination tycks variera. 
Betygsnivån för godkänt betyg blir enligt min mening svårbedömd om studerande kan 
examineras med olika typer av prov vid slutprov i samma kurs. Det är därför min avsikt 
att undersöka användandet av muntlig examination vid slutprov av kurser inom den 
grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningens Omvårdnadsprogram och Barn- och 
fritidsprogram. 

BAKGRUND 

Historik om examination och bedömning 
Ur ett historiskt perspektiv har kraven på examination och bedömning förändrats.1 Den 
institutionaliserade bedömningen av elevers kunskaper har fyllt olika funktioner i 
samhället vid olika tidpunkter. Det framgår att typen av beslut att se på, organisera och 
genomföra bedömning inom utbildningssystemet har att göra med samhällets behov för 

                                                

 

1 Helena Korp, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför  (Stockholm: Fritzes kundservice, 2003), 25. 
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tillfället. Utbildning och bedömning behöver då stämma överens med och svara upp mot 
samhällets synsätt.  

Muntlig examination kan spåras tillbaka till 1100-talet i Europa då universiteten i Paris 
och Bologna introducerade examinationer enligt dagens mening.2 Dessa bestod av 
muntliga förhör, där studerande skulle återge inlärda svar på kända frågor. De första 
skriftliga examinationssystemen i Västeuropa uppstod först i slutet av 1700-talet. Dessa 
prov var offentliga och kvantitativt mätbara för att kunna mäta kunskap vilket användes 
framför allt vid selektion av anställda. Man ville alltså mäta graden av kvalifikation för 
att på detta sätt hitta de personer som kunskapsmässigt var bäst lämpade för olika 
arbeten. Dessa storskaliga examinationssystem förknippas också med 1800-talets 
kombination av demokratiska samhällsrörelser och begynnande kapitalism. 

Hur såg det ut i Sverige? I det allmänna skolsystemet var det bara realskola, läroverk 
och flickskola som avslutades med formella, centralt utformade examinationer.3 I 
folkskolan var bedömningen och betygssättningen av studerande, precis som idag, 
lärarnas enskilda ansvar. Under 1900-talets första hälft inleddes en period som kallas 
”the testing age”.4 Intelligens betecknades som en egenskap vilken ansågs vara relativt 
svår att påverka genom utbildning. Man ansåg vidare att intelligens var mätbar vilket 
flera framstående psykologer konfirmerade genom utvecklandet av olika mätinstrument. 
I Sverige motiverades den omfattande testningen under seklets första hälft utifrån 
politiskt liberala och socialdemokratiska idéer om jämlikhet, i samband med 
industrialiseringen.5 

Enligt Skolverkets publikation Betygshistorik har skolväsendet upplevt tre betygssystem 
under andra halvan av 1900-talet nämligen ett så kallat absolut, ett relativt och dagens 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystem.6 Det absoluta systemet gällde fram till 1962 
och bestod av en sjugradig bokstavsskala. Betygssystemet kritiserades för att det fanns 
för få anvisningar för vilka krav de olika betygsstegen motsvarade. Detta innebar att den 
enskilde läraren hade stor frihet i sina bedömningar.  År 1962 infördes det relativa, 
grupprelaterade betygssystemet med en femgradig sifferskala. Målsättningen var att på 
ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna elever sinsemellan för att på så sätt 
garantera att ett rättvist urval gjordes till högre studier. Kritiken mot systemet klargjorde 
att betygen inte sa något om elevernas egentliga kunskaper utan endast deras kunskaper 
i förhållande till varandra. Detta innebar att samma kunskaper i ett ämne kunde 
betygsättas olika av lärare i olika klasser. Dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem, som utgår från 1994 års läroplaner för förskola, grundskola, gymnasium 
och vuxenutbildning, anses ge bättre information om studerandes kunskapsutveckling 
och lärandestil. De statliga riktlinjer som idag genomsyrar skolväsendet upp till och 

                                                

 

2 Ibid., 26-27. 

3 Ibid., 29. 

4 Ibid., 31. 

5 Ibid., 33. 

6 Skolverket. Betygshistorik (www). Stockholm. Senast granskad 15 maj 2006. Hämtat 11 mars 2007, kl. 15.15. 

Hämtat från http://www.skolverket.se/sb/d/208a/6338, 1. 

http://www.skolverket.se/sb/d/208a/6338
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med gymnasienivå beskriver samtliga vikten av fokusering på den studerandes enskilda 
lärandestil och behovet av helhetstänkande vid bedömning och examination så att den 
studerandes kunskap och förståelse för olika ämnen framkommer. Syftet med dagens 
betygssystem är att elevernas kunskaper bedöms utifrån mål- och betygskriterier. 
Kunskapsplanernas mål skall överensstämma med dessa kriterier samt ange vilka 
kunskaper som eleverna förväntas utveckla.7 

Läroplan och förordningar om bedömning 
De nationella styrdokumenten i form av skollagen, läroplanen, programmål, kursplaner 
och betygskriterier är bindande föreskrifter som skall följas.8 Dessa styrdokument 
fungerar som en helhet och skall därför läsas tillsammans. Kursplanernas mål påverkas 
av läroplanen och programmålen. De kunskapskrav som beskrivs i betygskriterierna 
skall återfinnas i kursplanernas målformuleringar. Eftersom de studerande behöver olika 
lång tid för att nå kursernas utbildningsmål behöver de ges sådana förutsättningar 
individuellt att de lyckas nå upp till kursmålen. Varje enskild skola har full frihet att 
bestämma hur de nationella målen skall uppnås. Lärare och studerande behöver ges 
möjlighet till egen tolkning av programmålet.9 Betygskriterierna behöver anpassas till 
den lokala verksamheten. Kriterierna anger kunskapskrav på olika nivåer. Det högre 
betyget omfattar också kunskapskraven från det lägre betyget. Kursplanen anger vilka 
kurser som ingår i programmen, vilka målkriterier som undervisningen strävar mot samt 
vilka mål en studerande minst skall ha uppnått för att bli godkänd. Lärarna behöver 
samarbeta över ämnesgränser för att programmet skall fungera som en helhet och för att 
de studerande skall uppleva utbildningen som meningsfull.10                                             

I dagens skola framgår det i Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs enskilda förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå.11 Utvecklingen i yrkeslivet innebär också att det ställs krav på eleverna 
att bli medvetna om både sin egen och andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på 
skolans arbetsformer och organisation. I riktlinjerna för bedömning och betygssättning 
framgår att läraren skall redogöra för eleven på vilka grunder betygsättningen sker. Vid 
själva betygssättningen skall läraren utnyttja all information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen.12 Han eller hon skall även ta med i bedömningen 
den kunskap som eleven tillägnat sig på annat sätt. Läraren skall vidare beakta både 

                                                

 

7 Ibid., 2. 

8 Skolverket. GY 2000:15. Omvårdnadsprogrammet (www). Senast granskad 17 januari 2007. Hämtat 15 april 

2007. Hämtat från http://www.skolverket.se/7sb/d/607, 6. 

9 Ibid., 17-18. 

10 Ibid., 18-19. 

11 Utbildningsdepartementet, SKOLFS 1994:2. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) (Stockholm: Fritzes 

kundservice, 2006), 5-6. 

12 Ibid., 16. 

http://www.skolverket.se/7sb/d/607
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muntliga och skriftliga bevis på kunskap och utifrån all information göra en så allsidig 
bedömning av elevens kunskaper som möjligt utifrån hela kursen.  

I Utbildningsdepartementets förordning om kommunal vuxenutbildning framgår att stöd 
till vuxenstuderandes lärande skall utformas utifrån den enskildes behov och 
förutsättningar.13 Detta kan ske vid undervisning, handledning samt vid bedömning av 
måluppfyllelse och kunskaper.  

Muntlig examination förekommer som ett viktigt utbildnings- och bedömningsinslag 
inom vuxenutbildningen i bedömningen av elever som examineras genom validering.14 I 
Valideringsdelegationens betänkande från 2003 ges följande definition av begreppet 
validering:  

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation 

och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 

förvärvats.  

I betänkandet beskrivs att validering bör bli aktuellt bl a som ett led i att klarlägga 
kunskapsnivån hos studerande. Eva Lindvall, filosofie magister i pedagogiskt arbete och 
verksam regionalt och nationellt inom olika projekt rörande validering, beskriver 
validering som ”den befintliga kunskapen”.15 Eleverna bedöms genom skriftligt prov, 
muntligt prov samt genom ett praktiskt prov. Enligt Eva Lindvall innebär de olika 
examinationsformerna att individen, den studerande, blir uppmärksammad om sin 
kunskap både muntligt, skriftligt och vad gäller praktiskt handhavande. 

Omvårdnadsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet skall ge kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, 
socialt och existentiellt perspektiv.16 Utbildningens värdegrund betonar människors lika 
värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Etiska aspekter har en framträdande roll 
och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen ger insikt i hur man möter människor i 
olika vård- och omsorgssituationer. Språket har betydelse som redskap för 
kommunikation, reflektion och lärande. Inom alla ämnen finns ett ansvar att utveckla 
förmågan att använda språket. 

                                                

 

13 Utbildnings- och kulturdepartementet, SFS 2002:1012. Förordning om kommunal vuxenutbildning (Stockholm: 

2002), 1 kap., 2 §. 

14 Utbildnings- och kulturdepartementet. Ds 2003:23. Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande, 

(Stockholm: 2003), 19. 

15 Eva Lindvall, Vägledning i validering – Att resa i livstiden (Lund: Studentlitteratur, 2004), 32. 

16 Skolverket, GY 2000:15. Omvårdnadsprogrammet, 9. 
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Barn- och fritidsprogrammet  
Barn- och fritidsprogrammet skall ge grundläggande kunskaper för arbete inom 
pedagogiska och sociala yrkesområden liksom inom kultur- och fritidssektorn.17 I 
utbildningen ingår ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. De studerande 
utbildas i att organisera barn- och fritidsverksamhet, att förstå relationer mellan 
människor och åldrar, det pedagogiska ledarskapets betydelse samt att utveckla den 
kommunikativa förmågan. Stor del av utbildningen bedrivs genom grupparbeten.  

Tidigare genomförda studier angående 
examination och bedömning 
Viveca Lindberg redovisade en intervjustudie 2002 där lärare utfrågades i samband med 
att nya läroplaner infördes för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen 1994.18 

Beträffande kunskapskraven för de olika betygen framkom bl a. att de intervjuade 
lärarna prioriterade faktakunskaper och förståelse olika beroende på vilket ämne de 
undervisade i. När det gällde att bestämma nivån för godkändgränser inom olika 
utbildningar visade det sig att lärarna vid gymnasieskolans yrkesinriktade program 
behövde koppla ihop betyget godkänd med de studerandes förmåga att fungera inom 
yrkesområdet, något de inte gjort tidigare. Detta innebar att lärarna började föra 
diskussioner om vilka kunskaper och erfarenheter de studerande bör ha inom olika 
yrkesområden.19 När det gäller godkändgränsens konsekvenser för studerande var 
lärarna eniga om att kunskapskravet för betyget godkänd (G) blivit tydligare genom 
informationen om kursmål och betygskriterier. Antalet studerande med bristfälliga 
kunskaper förändrades inte efter införandet av de nya reformerna, men tack vare 
införandet av dessa reformer synliggjordes deras problem och därmed fick berörda 
studerande bättre förutsättningar att erhålla hjälp. Lärarna var också eniga om att genom 
de nya reformerna flyttades fokus från ”högpresterande” studerande till de studerande 
som ligger i riskzonen att inte bli godkända.20 Reformerna innebar också ett behov och 
en större betydelse för lärarna av kollegiala diskussioner angående 
bedömningsförfaranden. Dessutom ansåg lärarna över lag att de saknade stöd i sitt 
bedömningsarbete och efterlyste en bättre överblick nationellt sett om 
bedömningspraktik.21 

Anna Hedin och Lennart Svensson påtalade i boken Nycklar till kunskap, att det är 
önskvärt att utbildningar präglas av en helhetssyn där bl a. examinationsmetoder 

                                                

 

17 Skolverket, GY 2000:01. Barn- och fritidsprogrammet (www). Senast granskad 17 januari 2007. Hämtat 15 april 

2007. Hämtat från http://www.skolverket.se/sb/d/593, 10-11. 

18 Viveca Lindberg, Införandet av godkändgränsen – konsekvenser för lärare och elever, i Att bedöma eller döma. 

Tio artiklar om bedömning och betygssättning, Skolverket, red., (Stockholm: Liber Distribution, 2002), 41. 

19 Ibid., 43. 

20 Ibid., 51. 

21 Ibid., 54. 

http://www.skolverket.se/sb/d/593


  

6

 
beskrivs och förklaras redan vid introduktionen av en ny kurs.22 Examinationtillfällen 
kan bli en del av lärandeprocessen om kursen innehåller tydliga målformuleringar, 
tydlig problemorientering, aktiverande inlärningssituationer, grupparbeten, seminarier 
samt att de studerande kan utveckla den egna förståelsen även under 
examinationstillfällen. Regelbundna examinationstillfällen under en kurs signalerar till 
de studerande att lärande är en process som pågår hela kursen och att denna process 
utvärderas kontinuerligt. Författarna menade att de studerande då ser 
undervisningstillfällena som tillfällen där den individuella förståelsen kan prövas genom 

diskussioner. Genom återkommande examinationer påminns också den studerande om 
att processen – vägen till kunskap – är lika viktig som resultatet.23  

I en uppsats från Luleå tekniska universitet poängterade Joanna Hansson och Ewa 
Wikström att de studerande bör ha inflytande både på lärande- och 
examinationsprocessen.24 Genom att skolarbetet idag är elevcentrerat löses många 
uppgifter genom grupparbeten. Detta påverkar den enskilde studerandes arbetssituation 
varför det är viktigt att de får möjlighet att som grupp påverka sin gemensamma 
arbetssituation. Därför, ansåg de, bör färdighet och förtrogenhet skattas lika högt som 
fakta och förståelse där inte bara inlärningsprocessen utan även examinationsprocessen 
bör mäta kunskap och samtidigt användas som ett inlärningstillfälle.  

Astrid Pettersson ansåg i en artikel 2005 att bedömning och lärande hör ihop.25 

Bedömningens utformning och tillvägagångssätt påverkar vad och hur studerande lär i 
en bedömningssituation. En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet, gör att den 
studerandes kunskaper analyseras och värderas så att han eller hon utvecklas och får 
själförtroende i sin lärande process. Om en bedömning däremot sker utan analys 
uppfattas den ofta som en dom, ett fördömande, vilket minskar viljan och tron hos den 
studerande på sin egen lärande förmåga. Hon poängterade också att den studerande 
behöver ställas i olika bedömningssituationer, för att ha möjlighet att visa sin kompetens 
på olika sätt. Examinationerna bör vara både muntliga, skriftliga och praktiska. Den 
studerande behöver dessutom få återkoppling (feedback) om sina prestationer.26 

I en amerikansk studie genomförd av Yvonne Hillier om testning och bedömning av 
vuxenstuderande poängterade hon behovet av både formella tester och informella 
kontroller.27 Formella, summativa tester verifierar uppnådda kunskap hos studerande 
medan de informella, formativa och för de studerande omedvetna kontrollerna ger 
läraren möjligheter att bedöma hur långt de kommit i sin förståelse av ett ämne. 

                                                

 

22 Anna Hedin och Lennart Svensson, red., Nycklar till kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1997), 126. 

23 Ibid., 127. 

24 Joanna Hansson och Ewa Wikström. 2003. Mångfald i lärandeprocessen bör ge mångfald i 

examinationsprocessen. Luleå tekniska universitet: Pedagogiska institutionen, 2003:152 PED, 4. 

25 Astrid, Pettersson, ”Varför, vad och varthän?”, i Pedagogisk bedömning om att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap, Lars Lindström och Viveca Lindberg, red., (Stockholm: HLS Förlag, 2005), 39. 

26 Ibid., 40. 

27 Yvonne Hillier, Reflective Teaching in Further and Adult education, 2:a uppl. (London:Continuum, 2005), 168. 
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Tillsammans ger dessa båda verktyg en god helhetsbild av den studerandes förmåga att 
lära sig ämnet.  

I en brittisk studie från 2000 redovisade författarna David Lambert och David Lines 
betydelsen av validitet och reliabilitet i olika tester vid bedömning av studerandes 
prestationer.28 Validitet i en test innebär att den testar det som den ska testa. En tests 
reliabilitet innebär att testfrågorna skall vara tillförlitliga. Författarna betonade att 
oavsett hur noggrant ett test är konstruerat eller hur väl dess relevans överensstämmer 
med det som skall testas, har testet inte validitet om inte resultatet går att knyta an till 
den studerandes tidigare kunskap eller att det inte visar kunskap som den studerande 
kan använda i framtiden i ämnet. 

Vid en nätverkskonferens om kunskapsbedömning i Göteborg 1996 presenterade 
Helena Korp en studie ur projektet ”Att mäta förståelse” vilken startade 1994.29 Hon 
skriver att under 1990-talet infördes läroplaner som fokuserar på den individuella 
bildningen hos studerande där betygen både ska visa kunskapsnivåer och den 
studerandes personliga utveckling. Detta fick till följd att provformer som kan ge en 
mer allsidig bild av studerandes lärande och kunskaper började efterfrågas. Utifrån de 
fallstudier hon gjorde i studien, drog hon bl a slutsatserna att studerande påverkas av 
olika typer av undervisning och prov beroende på ett komplicerat samspel mellan 
faktorer i det pedagogiska innehållet i lärandesituationen och de studerandes 
livserfarenhet som de tar med sig in i lärandesituationen. Det är därför viktigt att den 
studerande har förståelse som mål både för sitt skolarbete och i sitt förhållande till sin 
utbildning.  

I en studie från 2003 redovisade Helena Korp att den kognitiva psykologin och 
sociokulturella teorier i stor utsträckning har konkurrerat ut behavourismen som 
inlärningsteoretisk grund.30 Bedömning ses som ett medel att hjälpa studerande att 
förbättra sina lärandestrategier. Bedömningen bör därför integreras i lärprocesserna. Om 
bedömning är en del av undervisningen kan den både mäta och stimulera det lärande 
som undervisningen syftar till. Hon skrev också att studier av kunskapsbedömning, med 
utgångspunkt i sociokulturell teoribildning, betonar vikten av lärandets sociala 
karaktär.31 Studerandes förståelse av uppgiften visar sig generellt ha avgörande 
betydelse för hur de hanterar och lär sig olika ämnen.   

                                                

 

28 David Lambert och David Lines, Understanding Assessment. Purposes, Perceptions, Practice (London: 

Routledge Falmer, 2000), 7-13. 

29 Helena Korp, ”Sociala perspektiv på kunskapsbedömning – erfarenheter och reflektioner i anslutning till 

projektet ”Att mäta förståelse”, i Perspektiv på bedömning av kunskap, Berit Ljung och Astrid Pettersson, red., 

(Stockholm: PRIM-gruppen Lärarhögskolan i Stockholm, 1998), 101-116. 

30 Korp, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 11. 

31 Ibid., 12. 
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Lena Axelsson och Eva-Lina Näslund undersökte i en studie från 2004 för- och 
nackdelar med flexibilitet vad gäller examinationsform för vuxenstuderande.32  De 
poängterade att i och med Kunskapslyftet, en satsning på vuxenutbildning som 
startade1997, aktualiserades människors olika lärstilar och därmed behovet av olika 
undervisnings- och examinationsformer. Läraren examinerar t ex vanligtvis själv sina 
kursdeltagare.33 Fördelen med detta är, enligt författarna, att den studerande känner 
trygghet i att vara bekant med läraren i fråga, åtminstone inom vuxenutbildningen. Det 
kan också innebära en trygghet för läraren vid bedömningen av den studerande då han 
eller hon har en helhetsbild av den studerandes prestationer under aktuell kurs eller 
utbildning. Nackdelen med fortlöpande bedömning kan enligt dem vara att den 
begränsar den studerandes kreativitet under kursens eller utbildningens gång om han 
eller hon oroas över att redovisa ”felaktiga” tankegångar i förhållande till lärarens mål 
och synsätt. Om läraren och den studerande dessutom har svårigheter att etablera en god 
kontakt, kan den studerande uppleva det negativt att bli bedömd av samma lärare under 
en hel kurs.34 

Helena Axelsson och Eva-Lina Näslund poängterade i sin diskussion att i samband med 
utvecklingen av livslångt lärande ökar efterfrågan på olika typer av 
examinationsformer.35 De ansåg att ett system med olika modeller av 
examinationsformer vore det mest idealiska för att den studerande. Det skulle 
möjliggöra att den studerande så optimalt som möjligt får visa sina förvärvade 
kunskaper vad gäller fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet i ett ämne. 
Examinationerna kan dessutom utföras både individuellt eller i grupp, muntligt, 
skriftligt eller bildmässigt. En examination blir ett inlärningstillfälle som en del av 
lärprocessen, vilket bör stimulera den studerandes lust att lära.36 

Redovisade studier ovan innehåller en minsta gemensam nämnare nämligen att 
kunskaper i olika ämnen bör bedömas utifrån flera olika synvinklar för att läraren ska få 
en helhetsbild av den studerandes kunskapsnivå. På denna punkt överensstämmer de här 
redovisade studierna med de redovisade nationella mål- och betygskriterierna. De 
nationella riktlinjerna redovisar vad som skall göras i och med de nya reformernas 
införande, men inte hur detta ska ske. Genom att lokala skolmyndigheter och 
skolledarna själva fick beslutanderätt hur de skulle genomföra reformerna under 1990-
talet uppstod behov av nya organisationsmodeller och arbetssätt över lag. Studierna 
visar också på nödvändigheten av nya arbetssätt och problem rörande 
bedömningspraktiken. 

                                                

 

32 Nationellt centrum för flexibelt lärande. Examination för vuxna på gymnasienivå (www). Senast granskad 14 

september 2004. Hämtat 14 april 2007,  kl. 16.10. Hämtat från 

http://www.cfl.se/images/pdf/publikationer/antologin/examination-for-vuxna.pdf, 1. 

33 Ibid., 8. 

34 Ibid., 9. 

35 Ibid., 15. 

36 Ibid., 15. 

http://www.cfl.se/images/pdf/publikationer/antologin/examination-for-vuxna.pdf
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Sociokulturellt perspektiv på lärande och 
bedömning 
I denna kvalitativa studie framkommer tankegångar hos intervjupersonerna som kan 
knytas till olika teoretiska perspektiv. För att studien skulle bli så tydlig som möjligt 
valde jag att belysa lärarnas synpunkter utifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom 
studien syftar till att finna orsaker till varför lärare använder muntlig examination samt 
att dagens elevcentrerade skolsystem kräver ett helhetstänkande från läraren för att se 
den studerandes kunskaper. 

Ett sociokulturellt synsätt på lärande innebär ett samspel mellan omgivningens tänkande 
och handlande och individens lärande.37 Omgivningen hjälper individen att tolka och 
förstå ny kunskap. Språk och kommunikation är centrala begrepp som förmedlar, 
medierar, kunskap mellan individen och omgivningen. Att lära sig ett språk innebär att 
lära sig tänka och kommunicera inom ramen för en viss kultur och samhällsstruktur.  

I Paul Black´s studie (refererad av Korp, 2003) redovisades en del av Lev S. Vygotsky´s 
sociokulturella perspektiv om lärande och bedömning.38 Han ansåg bl a att lärarens 
uppgift är att identifiera vilken kunskapsnivå den studerande befinner sig på och att 
förstå hur hon eller han skall kunna utvecklas utifrån denna nivå med stöd av 
omgivningen. Läraren skall hjälpa den studerande att i dessa ”proximala 
utvecklingszoner” flytta fram kunskapsgränserna genom att ge den studerande lagom 
svåra uppgifter. Detta är en kommunikativ situation där läraren med hjälp av anpassade 
uppgifter och adekvat återkoppling hjälper eleven att flytta fram gränserna för sin egen 
förmåga.39 Angående bedömning ur ett sociokulturellt perspektiv förklarar Caroline 
Gipps i en studie (refererad av Korp, 2003) att det är mer rimligt att en lärare i en 
provsituation hjälper den studerande att prestera sitt bästa, istället för att han eller hon 
presterar det mest typiska, dvs. det som den studerande tror att läraren vill att han eller 
hon skall prestera.40 

Begreppsdefinitioner 
Valet av definitioner för nedanstående begrepp utgår från mitt syfte med denna studie.  

Bedömning: En lärares bedömning av en elev innebär att läraren 
utvärderar elevens prestationer under och/eller i slutet av en 
kurs, samt elevens möjliga/ troliga prestationer i framtiden.41 

                                                

 

37 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 

2000), 66-67. 

38 Korp, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 67. 

39 Ibid., 12. 

40 Ibid., 70. 

41 Birgit Lendahls och Ulla Runesson, red., Vägar till elevers lärande (Lund: Studentlitteratur, 1995), 12. 



  

10

   
Examination:  Examination förknippas traditionellt med ett skriftligt förhör 

på hel kurs eller del av kurs. Den kan dock vara skriftlig, 
muntlig eller visa praktiskt handhavande. Examinationen kan 
ske individuellt eller i grupp, eller i en kombination av dessa. 
Den kan redovisas med hjälp av olika medier, samt att den 
kan vara utsträckt i tid eller ske vid ett tillfälle.42  

Slutprov: Slutprov innebär en skriftlig eller muntlig examination i 
slutet av genomgången kurs, som kontroll att den studerande 
har klarat kursmålen inom respektive kurs.43 

SYFTE och FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka användandet av muntlig examination vid 
slutprov av kurser inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningens 
Omvårdnadsprogram och Barn- och fritidsprogram. 

Studien utgår från följande fyra frågeställningar:   

1. Vilka riktlinjer finns att tillgå på skolorna angående när skriftlig respektive 
muntlig examination bör användas vid slutprov av kurs? 

2. Vid vilka kurser används muntlig examination som bedömningsunderlag under 
kursens gång eller som slutprov av kurs? 

3. Vilka skäl finns till att lärare antingen använder eller inte använder en muntlig 
examinationsform vid slutprov av kurs? 

4. Vilka likheter och skillnader finns mellan kriterier för muntliga respektive 
skriftliga examinationsformer? 

METOD 

Kvalitativ metod: Intervju 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av en intervjustudie vid tre skolor 
som bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inom vård, hälsa och 

                                                

 

42 Nationellt centrum för flexibelt lärande, Examination för vuxna på gymnasienivå (www), 5. 

43 Kompetensutvecklingsinstitutet. Kurser. Senast granskad 24 januari 2007. Hämtat 8 juni 2007, 17.15. Hämtat 

från http://www.kui.se. 

http://www.kui.se
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omsorg. Intervjuerna gjordes med skolledare och lärare som arbetar inom 
Omvårdnadsprogrammet och inom Barn- och Fritidsprogrammet.  

Kvalitativ forskning kännetecknas av att man har möjlighet att utgå från 
studiesubjektets, i detta fall de intervjuade personernas, perspektiv.44 Vidare tillåter 
kvalitativ forskning mångtydighet vad gäller tolkningsmöjligheter och att forskaren kan 
strukturera undersökningen så att det han eller hon vill undersöka bättre framträder. 
Genom systematisk reflektion uppnår tolkningen en kvalitet, vilken ger studiematerialet 
empiriskt värde. 

Jag valde en intervjuform med halvstrukturerade frågor eftersom jag eftersträvade både 
kvantitativ information i form av om och när muntlig examination används, och 
kvalitativ information i form av varför samt varför inte denna typ av examination 
används. Denna intervjuform innebär att respondenten ger sin syn på det fenomen som 
intervjuaren är intresserad av och att samma frågor kan ställas till olika personer vilket 
avgränsar datamaterialet i studien.45 En väl genomförd intervju behöver uppfylla vissa 
krav på användbarhet. Metoden behöver ge tillförlitliga resultat, resultaten behöver vara 
giltiga och andra personer skall kritiskt kunna granska slutsatserna.46 

Alternativa metoder 

Studien kunde ha genomförts med en kvantitativ ansats med hjälp av enkäter, där man 
undersökte exempelvis hur väl studerande klarar slutproven inom olika kurser vid 
muntlig respektive skriftlig examination. Problemet med denna typ av undersökningar 
är att de inte visar lärarens synsätt i frågan vilket var min avsikt. En kombination av 
enkätstudie och intervjufrågor var naturligtvis möjlig men eftersom min avsikt var att 
undersöka lärares arbetssätt och synsätt vid val av muntlig examination ansåg jag att 
enbart intervju i detta sammanhang var en mer relevant metod att använda. Eftersom vi 
arbetade under begränsad tid och att bearbetning av intervjumaterial är tidskrävande, 
valde jag att endast använda en metod. 

Provintervju 

Provintervju genomfördes med en lärare inom Omvårdnadsprogrammet som inte 
medverkar i studien. Utifrån denna provintervju framkom värdefull information om att 
vissa frågor behövde förtydligas samt att vissa frågor var formulerade på så sätt att 
svaret blev detsamma, vilket fick till följd att frågorna till lärarna minskades i antal från 
11 till 9 stycken.  

Avgränsning 

Avgränsning gjordes genom att jag enbart undersökte lärares val av skriftlig eller 
muntlig examination vid slutprov av kurs inom Omvårdnadsprogrammet och inom 

                                                

 

44 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Lund: 

Studentlitteratur, 1994), 10-12. 

45 Annika Lantz, Intervjumetodik, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2007), 33. 

46 Ibid., 10. 
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Barn- och Fritidsprogrammet. Alltså undersöktes inte lärares val av examinationsform 
inom samtliga utbildningar vid de tre utvalda skolorna.  

Datainsamling 
Information om studien skickades ut till skolledarna vid tre skolor som bedriver 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inom vård, hälsa och omvårdnad.47 Jag 
presenterade syftet med studien, min position i sammanhanget samt med hänvisning till 
min handledare. Projektplan och intervjufrågor skickades ut samtidigt med 
informationen. Jag valde att delge intervjufrågorna till skolledarna och lärarna i förväg 
eftersom jag anser att frågorna är av den karaktären att svaren behöver vara 
genomtänkta för att ge relevant information om problemområdet. Skolledarna fick två 
frågor att besvara och lärarna fick nio frågor att besvara.48  

Data samlades in genom enskilda intervjuer vid dessa tre skolor. Tanken var från början 
att intervjua en skolledare och två lärare inom Omvårdnadsprogrammet vid respektive 
skola. På grund av bortfall av två lärare inom Omvårdnadsprogrammet valde jag, efter 
diskussion med min handledare, att intervjua två lärare inom Barn- och 
fritidsprogrammet istället. Detta fick till följd att 4 intervjuade lärare arbetar inom 
Omvårdnadsprogrammet och 2 intervjuade lärare arbetar inom Barn- och 
Fritidsprogrammet. Lärarna vid skola A arbetar sålunda inom Barn- och 
Fritidsprogrammet medan lärarna vid skola B och C arbetar inom 
Omvårdnadsprogrammet. Samtliga lärare fick samma frågor att besvara och mitt syfte 
med denna studie förändrades inte. Syftesformuleringen ändrades dock senare under 
arbetets gång från ”Syftet med denna studie är att undersöka om, när och varför lärare 
inom…”, till ”Syftet med denna studie är att undersöka om, när, varför samt varför inte 
lärare inom…”. 

Vid varje intervjutillfälle informerade jag den intervjuade personen att hennes 
medverkan är helt frivillig och att hon kan avbryta intervjun om hon så önskar. Vidare 
informerade jag om att alla uppgifter om personer och skolor behandlas konfidentiellt 
på så sätt att skolorna benämns skola A, B respektive C, att skolledarna benämns 
skolledare vid skola A, B respektive C. De intervjuade lärarna benämns lärare 1 – 6. Jag 
informerade också om att kassettbanden som används vid intervjuerna kommer att 
förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd.  

Samtliga intervjuer med lärarna (6 stycken) spelades in på band. Intervjuerna med 
skolledarna gjordes utan bandupptagning i två fall (skolledaren vid skola A och skola B) 
samt att skolledaren vid skola C fick frågorna skickade till sig via e-post och svarade på 
dem via e-post. 

Valet av tre skolor gjordes utifrån geografisk synvinkel av den anledningen att de valda 
skolorna finns i relativ närhet till författarens bostad. Valet av skolledare styrdes av det 
faktum att de valdes ut pga. att de ansvarar för Omvårdnadsprogrammet vid respektive 

                                                

 

47 Se bilaga 1. 

48 Se bilaga 2. 
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skola. Vid skola A ansvarar samma skolledare för både Omvårdnads- och Barn och 
Fritidsprogrammet. Varje skolledare valde sedan ut två lärare för intervjuerna, vilket 
styrdes av om de kunde avsätta tid för intervjuerna. Utifrån detta urvalssätt framkom att 
samtliga intervjuade personer är kvinnor. Denna studie beaktar inte resultatet utifrån ett 
genusperspektiv. 

Databearbetning 
Bearbetningen av det insamlade materialet gick till på följande sätt: Intervjumaterialet 
kategoriserades först utifrån intervjufrågorna och därefter utifrån frågeställningarna i 
syftet. Härmed kunde utfallet av datan tydliggöras vilket gav mig möjligheten att tydligt 
redovisa utfallet i resultatet.  

Kategorisering 1 

Den första kategoriseringen innebar att det insamlade materialet från 
bandinspelningarna skrevs ner under respektive intervjufråga. Det insamlade 
intervjumaterialet grupperades i två grupper. Den första gruppen redovisade 
skolledarnas svar på respektive fråga i nummerordning, och den andra gruppen 
redovisade lärarnas svar på respektive fråga i nummerordning.  

Kategorisering 2 

Den andra kategoriseringen innebar att det nedskrivna intervjumaterialet fördelades i 
grupper utifrån de fyra frågeställningarna i syftet som studien utgår ifrån. Eftersom 
skolledarnas svar även visade sig beröra såväl den första som den tredje och fjärde 
frågeställningen redovisades deras svar under berörd frågeställning.  

RESULTAT 

Syftet med denna studie är att undersöka användandet av muntlig examination vid 
slutprov av kurser inom vuxenutbildningens Omvårdnadsprogram och Barn- och 
fritidsprogram. Resultatet av intervjuerna redovisas utifrån syftets frågeställningar. 
Svaren från skolledarna, från lärarna på Barn- och fritidsprogrammet samt svaren från 
lärarna på Omvårdnadsprogrammet redovisas separat för att tydliggöra deras synpunkter 
i studien.  

Riktlinjer om examinationsformer vid slutprov 

Skolledare 

Enligt samtliga skolledare förekommer inte skrivna riktlinjer angående valet av muntlig 
eller skriftlig examination vid slutprov av kurs. Samtliga tre skolor följer de nationella 
styrdokumenten från Skolverket som reglerar mål- och betygskriterier inom olika 
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utbildningar och kurser. Skolledarna anger att kursansvarig lärare beslutar om 
examinationsform och betygssättning.   

Kurser med muntlig examination 

Lärare inom Barn- och fritidsprogrammet 

Lärarna vid skola A anger båda att muntliga examinationer kan ske kontinuerligt inom 
samtliga kurser. De anser att de inte enbart kan examinera studerande vid slutprov 
eftersom flertalet kurser inom programmet innehåller muntliga och praktiska moment 
som var för sig behöver bedömas. De ger som exempel kurserna Kommunikation, 
Pedagogiskt ledarskap och Skapande verksamhet.  

Lärare 1 beskriver att:  

Jag använder muntlig examination inom många kurser för att målen för kursen och 

betygskriterierna är lämpliga att examinera på detta sätt.  

Hon ger som exempel kursen Kommunikation därför att i betygskriterierna för kursen 
står det att läraren skall bedöma om den studerande kunde inspirera en individ och/eller 
inspirera en grupp.   

Lärare inom Omvårdnadsprogrammet 

Samtliga lärare vid skola B och C anger att muntlig examination kan förekomma inom 
ett flertal kurser men inte som slutprov. De använder oftast skriftlig examination som 
slutprov och muntlig examination som komplettering till den skriftliga examinationen. 

Lärare 3 beskriver att muntlig eller skriftlig examination sker vid del av större kurs som 
exempelvis Medicinsk grundkurs. Muntlig examination kan också förekomma som 
uppföljande diskussion till skriftliga inlämningsuppgifter. 

Lärare 5 anser att beroende på vilken kurs finns det större eller mindre möjligheter att 
visa praktiskt eller muntligt att man tagit till sig kunskapen: 

I kursen vård och omsorgsarbete där finns det större möjligheter att kunna visa praktiskt att 

man har förstått det hela men har svårt kanske att uttrycka det i ord. 

Skäl till att lärare använder eller inte använder 
muntlig examination vid slutprov 

Skolledare 

Skolledaren vid skola A redovisar att kursansvarig lärare och skolledaren diskuterar 
vilken typ av examination som bäst bör gagna en studerande om han eller hon har 
problem att bli godkänd vid examinationer. Kursläraren väljer därefter själv 
examinationsform för den studeranden eftersom läraren har mest information om hans 
eller hennes kunskaper. Skolledaren ger ett exempel:  



  

15

 
Om en studerande har problem att skriva påverkas resultatet. Det kan vara en anledning till att 

läraren väljer att använda muntlig examination istället.  

Om muntlig examination genomförs används valideringsverktyg vid bedömningen. 
Dessa verktyg innehåller frågeformulär för muntlig examination av en kurs, samt utgår 
från kursmålen för aktuell kurs. Hon poängterar också att ” det skrivna ordet”, dvs. att 
de studerande kan formulera sig i skrift, analyseras och bedöms inom kurserna vid 
andra tillfällen om detta inte görs vid slutprov. 

Skolledaren vid skola B anger att de studerande bedöms kontinuerligt genom skriftliga 
prov, muntliga redovisningar enskilt och i grupp och genom inlämningsuppgifter. Hon 
säger: 

Genom dessa verktyg får läraren en god överblick över den studerandes kunskaper, förståelse 

och utveckling och det ger ett heltäckande underlag vid betygssättningen.  

Vid introduktionen av en ny kurs kommer lärare och studerande gemensamt överens om 
vilka examinationsformer som kan användas. Enligt henne förekommer det ofta att om 
en studerande inte når upp till betyget godkänd vid ett skriftligt prov får han eller hon 
möjlighet till omprov genom en muntlig examination istället. Skolledaren beskriver 
examinationsformen validering som ett sätt att mäta den studerandes kunskap genom 
olika verktyg för att få en helhetsbild av dennes kunskaper i ett ämne. Vid muntliga 
diskussioner och prov anser skolledaren att frågorna kan anpassas så att läraren kan se 
den studerandes kunskap. 

Skolledaren vid skola C redovisar att eftersom muntliga examinationer är svårare att 
organisera använder flertalet lärare muntliga prov endast om den studerande har en 
diagnostiserad dyslexi eller har underkänt på skriftliga prov som behöver göras om. 

Lärare inom Barn- och fritidsprogrammet 

Lärarna vid skola A använder båda muntlig examination inom ett flertal kurser eftersom 
målen och betygskriterierna är lämpliga att examinera på detta sätt, dock inte som 
slutprov. Eftersom de anser att de får en helhetsbild av de studerandes kunskaper genom 
kontinuerliga bedömningar genomför de sällan slutprov. De anser att användandet av 
muntlig examination i en kurs beror på individens behov och förmåga eller att målen för 
en kurs lämpar sig bättre för muntlig examination. Examinationer sker i form av 
muntliga seminarier klassvis eller i mindre grupper. Lärarna ger som exempel kursen 
Kommunikation. I betygskriterierna för kursen står det att läraren skall bedöma om den 
studerande kan inspirera en annan individ och/eller en grupp. Detta är lättare att bedöma 
hos studerande genom muntlig examination. Ett annat exempel är kursen Psykosocialt 
arbete där lärarna kan examinera studerande skriftligt men de anser att de får en ärligare 
bild av studerandes kunskaper genom muntlig examination. De använder muntlig 
examination om studerande har problem att genomföra skriftliga prov, t ex vid problem 
av dyslektisk natur, eller om de har problem med ordförståelse. De studerande 
överbrygger eventuella språkproblem vid muntliga examinationer i form av 
diskussioner samtidigt som de visar kunskap och synsätt i ämnet.  

Lärare 1 anser att:  
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Fördelen med muntliga examinationer är att jag bättre kan bedöma de studerandes reella, 

riktiga kunskaper. Jag slipper tolka svaren lika mycket som vid skriftliga examinationer.  

Hon anser vidare att nackdelen med muntlig examination är att det är enormt 
tidskrävande. Hon menar att det inte går att ha muntliga examinationer med 25 
studerande samtidigt. Därför delar hon in dem i grupp med 5-6  studerande i varje 
grupp, vilket alltså tar betydligt mer tid än att genomföra och rätta skrivningar.  

Lärare 2 poängterar att:  

Muntlig examination används som stöd vid t ex. språkproblem, vid låsningar och stress inför 

skrivsituationen. Vuxenstuderandes negativa erfarenheter från sin tidigare skolgång påverkar 

dem ibland negativt vid skrivsituationen.  

Hon anser att muntliga redovisningar behöver kompletteras med skriftliga 
inlämningsuppgifter. Hon poängterar att:  

Skriftliga examinationer är nödvändiga eftersom de studerande måste kunna förmedla sig även 

skriftligt i sitt kommande yrke men om jag inte hade tillgång till ett muntligt underlag vore det 

mycket svårare att sätta ett rättvist betyg på enbart ett skriftligt slutprov.  

Hon anser vidare att det är viktigt att läraren kan göra muntliga, praktiska examinationer 
på skolan för att kunna bedöma de studerandes lämplighet i sitt kommande yrke.  

Ur kulturellt perspektiv anser hon vidare att muntliga examinationer är nödvändiga. 
Studerande från andra länder ställer sig ibland frågande till vår skolform med kreativt 
tänkande med både faktakunskaper och reflektioner, att allas röster skall höras och att 
man efterfrågar individens eget tänkande Enligt läraren är detta en process för 
studerande från första till sista kursen där läraren kan notera deras utveckling i form av 
studieteknik och tankar att våga göra reflektioner genom muntliga examinationer.  

Hon tycker vidare att det är roligt med muntlig examination eftersom man får tillåtelse 
till kontinuerligt processande, dvs. hittar nya vägar att få fram de studerandes 
kunskaper.                                                                                                                                                           

Risken med muntlig examination som slutprov är enligt läraren att eleven kan ställa 
följdfrågor och därigenom få mer hjälp att hitta rätt svar: 

Jag underlättar för den studerande för den har möjlighet att ställa frågor till mig. Fråga om 

begreppet eller hur jag tänker upplägget av frågan, och det gör man ju inte lika lätt i en skriftlig 

examination. 

Ett annat problem med muntlig examination som slutprov anser hon vara att få stopp på 
verbala elever eftersom de kan glida från ämnet och läraren måste då fundera på vad det 
egentligen var som den studerande talade om.  

Lärare inom Omvårdnadsprogrammet 

Samtliga fyra lärare inom Omvårdnadsprogrammet anger att de oftast använder skriftlig 
examination som slutprov av kurs. Skriftlig examination används för att det finns ett 
uppnåendemål om dokumentationsförmåga till faktanivån vilket är godkänt betyg (G) i 
flertalet kurser. De använder muntlig examination som komplettering till den skriftliga 
examinationen. Oftast får den studerande möjligheten till muntlig examination om hon 
eller han underkänts vid två skriftliga examinationstillfällen. Om studerande blir 
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nervösa av skrivsituationen kan de få examineras muntligt. Lärarna poängterar att 
studerande med läs- och skrivsvårigheter har rätt att examineras på annat sätt. Muntliga 
examinationer ger dessa studerande möjligheter till ett högre betyg. De anser att 
språkliga problem att dokumentera på svenska underlättas av muntlig examination 
vilket ger läraren en mer rättvis bild av den studerandes kunskaper. Tidsbrist försvårar 
möjligheten att genomföra muntliga examinationer som slutprov. 

Lärare 3 anser att för studerande som inte har svenska som modersmål kan även en 
muntlig examination dock skapa nervositet. 

Lärare 4 kan använda sig av muntlig examination som slutprov av kurs om hon fått in 
skriftligt underlag av olika slag tidigare i en kurs. Den muntliga examinationen används 
då som en konfirmation av de studerandes kunskaper.  

Angående de högre betygen VG och MVG säger hon: 

Jag vill gärna ha in ett skriftligt underlag för att kunna sätta högre betyg, för att kunna göra en 

så rättvis bedömning som möjligt.    

Hon poängterar att studerande på gymnasienivå måste kunna dokumentera i det yrke de 
utbildar sig till, men även att de ska kunna dokumentera och sätta sina kunskaper på 
pränt om de tänkt läsa vidare på högskola.  

Läraren anser att vuxenstuderande inte vågar söka kunskap om de inte har tillräcklig 
läsförmåga. Hon menar att det är i detta sammanhang som hon som lärare måste avväga 
vilken typ av examination som är rimlig för olika studerande i förhållande till var och 
ens språkförmåga och dokumentationsförmåga: 

De här eleverna som har språket emot sig kan ju vara jättebra vid ett muntligt förhör för de kan 

ju verkligen lyftas eftersom de har ju nästan alltid lättare att uttrycka sig muntligt. 

Läraren poängterar att för henne är det viktigt att de studerande uppmuntras att skriva 
och läsa för att ta till sig kunskap lättare. Hon anser att utvecklingen av skrivandet för 
en människa innebär att hon förbättrar sin reflektions- och analysförmåga. 

Lärare 5 anger att muntlig kompletterande examination kan göras med studerande som 
ligger och väger mellan både IG – G, G- VG, och VG-MVG.  

Man måste då som lärare göra en bedömning om det är rimligt att en studerande som ligger 

och väger mellan två betygsnivåer ska få möjlighet att försöka förbättra sitt betyg.  

Hon anser att beroende av typ av kurs finns det större eller mindre möjligheter att visa 
praktiskt eller muntligt att man tagit till sig kunskapen. Fördelen med muntlig 
examination enligt läraren: 

Tänk om man hade den tiden att kunna ha ett muntligt förhör med alla! Man får ju så mycket 

mer med i bedömningen. Det blir ju mycket enklare att få fram det än att allt ska skrivas ner. 

Nackdelen är enligt läraren att muntlig examination kan idag endast planeras in efter 
skoltid, och det orkar inte de studerande. Det är alltså inte praktiskt genomförbart idag. 

Lärare 6 använder all muntlig och skriftlig information under kursens gång som 
underlag vid bedömningen av betygsnivåer, alltså inte enbart det skriftliga slutprovet. 
Vid skriftlig examination läser läraren igenom den studerandes skrivning innan de 
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lämnar in den, därför att många studerande missuppfattar frågor när de blir nervösa. Om 
de missat en fråga får de gå tillbaka och skriva om svaret. Läraren säger:  

Jag tycker att en skrivning är ett otroligt bra inlärningstillfälle! Det man har skrivit fel på, på ett 

prov, det kommer man alltid ihåg för framtiden. 

Fördelen med muntlig examination vid slutprov uttrycker hon enligt följande:  

Just det här att jag kan få fram andra kunskaper ifrån de studerande, det kan jag få därför att 

jag kan ställa följdfrågor. Du har möjligheten att märka då om det bara är ren instudering som 

de bara har lärt sig att rabbla. 

Nackdelen med muntlig examination anser hon vara att det tar mycket tid. 

Likheter och skillnader mellan muntliga och 
skriftliga examinationsformer 

Skolledare 

Skolledare vid skola A poängterar att både vid skriftlig och muntlig examination är 
bedömningen subjektiv, dvs. beroende av lärarens förförståelse och målsättning med 
kursen i fråga. 

Lärare inom Barn- och fritidsprogrammet 

Lärarna vid skola A anser båda att utifrån de nationella betygskriterierna kan de ställa 
exakt samma frågor vid skriftliga som vid muntliga examinationer, men med den 
skillnaden att vid muntlig examination kan de ställa följdfrågor för att förtydliga den 
studerandes kunskaper. Den studerande ges då också möjlighet att resonera kring sin 
kunskap i ämnet. De anser också att de absolut har stöd av de nationella 
betygskriterierna vid bedömning av både muntliga examinationer och skriftliga 
examinationer. Båda lärarna utgår både från målen och från studerandes prestationer i 
förhållande till varandra, vid bedömning av relevanta betygsnivåer. De anser att mål- 
och betygskriterier inte alltid överensstämmer tydligt och klart. Vidare anser de att 
bedömning av muntliga examinationer inte diskuteras tillräckligt i arbetslaget. 

Lärare 1 ser stora fördelar med öppna frågor vid muntliga examinationer i grupp. Hon 
kan då ge möjlighet till tystlåtna studerande att yttra sig. Det är till stor hjälp vid 
betygsbedömningen. Läraren menar att muntliga examinationer visar tydligare vilka 
kunskaper den studerande besitter: 

Vi ska ju bedöma kunskapen individen besitter, inte vad de lyckas prestera på ett skriftligt prov 

egentligen. 

Hon påtalar ett problem vid skriftlig examination:   

Ibland sitter de studerande inne med kunskapen men de förstår inte frågeställningen på det 

skriftliga provet. De får godkänt eller till och med icke godkänt för att de inte förstått frågan, fast 

de besitter kunskapen. 
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Läraren använder examinationstillfället som ett inlärningstillfälle genom att hon låter de 
studerande resonera kring examinationsfrågorna och avslutar med att sammanfatta hur 
hon uppfattat de studerandes resonemang. 

Lärare 2 anger att det inte finns någon mall på Barn och fritidsprogrammet för hur 
många gånger man får misslyckas skriftligt vid slutprov av kurs innan man får göra en 
muntlig examination istället för att bli godkänd. Det har inte diskuteras.  

Jag försöker att följa frågorna från det skriftliga provet som andra studerande i samma kurs 

genomför för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt.  

Vid muntligt slutprov är läraren oftast ensam med en studerande. Hon för anteckningar 
och vid rättningen bedömer hon svaren på en fråga i taget från samtliga elever, för att så 
rättvist som möjligt sätta betygsnivåerna. Hon anser att: 

Den skriftliga examinationen är lite förlegad.  Den behöver utvecklas. 

Hon skulle vilja se skriftliga prov i formen av ”processskrivande” där hon ser likheter 
med den muntliga examinationen. Hon påtalar dock att detta kräver att man har tid att 
bearbeta frågorna så att man hinner och kan uttrycka sin kunskap. Hon uttrycker sitt 
synsätt enligt följande: 

Man kan förändra den första tanken till en ny tanke, till nya perspektiv. 

Hon ser möjligheter med ”processkrivande” på distanskurserna där de studerande idag 
skall lämna in inlämningsuppgifter. Där anser hon att processkrivande skulle kunna 
fungera om man följde upp dessa uppgifter med exempelvis en muntlig examination 
som slutprov. Idag används nästan uteslutande skriftliga examinationer som slutprov på 
distanskurserna.  

Lärare inom Omvårdnadsprogrammet 

Samtliga fyra lärare utgår från de nationella mål- och betygskriterierna vid både muntlig 
och skriftlig examination. Vid slutprov av kurs utgår lärarna från den skriftliga 
examinationens frågor vid den kompletterande muntliga examinationen för att de ska 
kunna utläsa om en studerande har tillägnat sig kunskapen i de frågor som han eller hon 
inte svarat på, inte svarat tillräckligt på eller svarat felaktigt på. Frågorna ändras dock 
något för att lärarna skall kunna utläsa studerandes kunskap och förståelse och undvika 
svar som enbart är memorerade. Vid muntlig examination som slutprov examineras de 
studerande enskilt eller i små grupper. De studerande examineras oftast av två lärare för 
att bedömningen ska bli så adekvat som möjligt. 

Lärare 3 anser att en stor fördel med muntliga examinationer under en kurs är att de 
studerande med praktisk erfarenhet från vårdarbete kan dela med sig av sina 
erfarenheter och därmed reflekterar både de själva och de studerande utan 
vårderfarenhet över olika situationer och fenomen inom vården. Detta anser hon vara ett 
bra pedagogiskt instrument att använda: 

Det blir väldigt bra kunskapsinhämtning i själva diskussionen. Det blir ju för dem att bli sedda 

och bekräftade. 

Läraren berättar att diskussioner om bedömning av muntliga och skriftliga 
examinationer sker mycket öppet:  
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Exempelvis är vi ofta två lärare som medverkar vid muntliga examinationer.  

Det händer också ofta att de tar hjälp av varandra för att bedöma exempelvis en 
inlämningsuppgift. Framför allt innebär detta en förbättrad säkerhet i rättandet som 
gagnar de studerande, och svåra rättningar ältas inte utan när två lärare satt ett betyg så 
lämnar de den uppgiften:   

Vi rättar skrivningar tillsammans och vi utvecklas av detta för vi ser hur vi tänker i olika 

situationer. 

Återkoppling hur en studerande klarat provet sker direkt vid det muntliga 
examinationstillfället, något som inte är möjligt vid skriftlig examination. Hon anser 
också att muntlig examination ger möjligheter för läraren att ge ledtrådar och hjälpa den 
studerande på traven på ett annat sätt. Hon menar att skriftliga examinationer inte kan 
anpassas till var och ens förmåga att berätta om sina kunskaper. 

Lärare 4 beskriver att redovisning i grupp sker dels muntligt och dels skriftligt, så att 
läraren har underlag att titta på när hon skall bedöma den praktiska insatsen. En 
eventuell svårighet att dokumentera sina kunskaper uppvägs då av den muntliga 
redovisningen. Vid muntlig examination som slutprov är det en eller två lärare som gör 
bedömningen:  

Oftast gör bristen på tid att man examinerar studerande ensam. En annan orsak till att man 

examinerar dem ensam är att en del elever är väldigt osäkra och att en examination ensam 

med en lärare ger ett mer naturligt och förtroligt samtal.  

Läraren har sett studerande som via denna examinationsform fått självförtroende och 
lyckats mycket bra med sina studier till slut.  

En annan skillnad som läraren belyser är att vid muntliga examinationer är det lätt att 
hjälpa de studerande för mycket, att man nästan lägger svaren i munnen på 
svagpresterande elever vilket ju inte kan ske vid skriftliga prov. Läraren tar vidare eget 
beslut om betygsnivåer vid muntliga examinationer vid mindre grupper i mindre kurser. 
Diskussion sker ibland mellan lärare rörande enskilda elever. Det rör sig t ex. om vilken 
typ av examination som bör vara lämpligast för en elev. Vid skriftliga examinationer 
rättar lärarna tillsammans om det finns tid för detta.  

Lärare 5 berättar att hon är ensam vid muntliga examinationer, men att vid svårbedömda 
examinationer är de oftast två lärare:  

Det beror mycket på hur man som lärare har uppfattat den studerandes reaktion på att han 

eller hon inte är godkänd. Det är bra att vara två lärare som bedömer en studerande om han 

eller hon tycker att man varit för sträng i bedömningen.  

Generellt sett vill läraren påpeka att både vid skriftliga och muntliga examinationer som 
slutprov har språksvaga studerande ibland problem att bli godkända. Hon poängterar att 
det kan vara både svenska studerande och studerande från andra länder som har 
språkproblem.  

Hon anser att lärarna behöver diskutera betygskriterier och nivåer både vid skriftlig och 
vid muntlig examination kontinuerligt, eftersom de arbetar enskilt större delen av sin 
arbetstid: 
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Det finns en stor risk med det att vi sänker kraven. 

Lärare 6 anger att diskussioner om bedömning av muntliga examinationer sker inom 
arbetslaget vid APT (arbetsplatsträff), ämneskonferenser och lärarkonferenser. Hon 
berättar att det endast finns mallar sparade för skriftliga examinationer.  Lärarna delger 
varandra frågor, men de delar aldrig ut skrivningarna till de studerande. Läraren 
redovisar också att i en stor kurs som Sjukvård görs en mängd både skriftliga och 
muntliga examinationer som bedöms och därmed vägs in i slutbetyget för kursen istället 
för ett stort skriftligt eller muntligt slutprov i slutet av kursen. Läraren menar att detta 
ger henne en bättre helhetsbild av studerandes kunskaper:  

Det går liksom inte att säga att det ena är viktigare än det andra utan det är en helhet utav allt. 

Läraren förordar att de är två vid muntliga examinationer: 

Skulle det bara handla om en muntlig examination då tycker jag att man ska vara två, annars är 

det väldigt lätt att kanske missuppfatta eller ta till sig fel. 

Hon anser att skillnaden mellan muntlig och skriftlig examination ligger i att man kan 
ställa följdfrågor vid muntlig examination. Ett bra exempel på detta är skriftlig 
examination i kursen Omvårdnad. Studerande glömmer att beskriva den basala, vanliga 
omvårdnaden, dvs. tvättning, påklädning etc. De uppfattar inte detta som viktigt för att 
det är något som många av dem gör dagligen på jobbet, men vilken är den viktigaste 
kunskapen att förstå på denna kurs. Läraren vill att de studerande ska reflektera över 
detta vilket sker enklast vid muntlig examination därför att läraren kan ställa följdfrågor. 

Sammanfattning 

Riktlinjer och arbetssätt 

Resultatsammanställningen visar att lärarna poängterar både enskilt och i grupp 
betydelsen av helhetstänkande och kommunikation mellan lärare och studerande samt 
mellan lärarkollegor vid examinationer och bedömningar. Detta arbetssätt stämmer väl 
överens med det sociokulturella perspektiv jag utgår ifrån i denna studie.  

Enligt samtliga intervjuade skolledare och lärare förekommer inte skrivna riktlinjer 
angående valet av muntlig eller skriftlig examination vid slutprov av kurs. Samtliga 
skolledare och lärare anger att de följer de nationella styrdokumenten från Skolverket 
som reglerar mål- och betygskriterier inom olika utbildningar och kurser. De utgår både 
från målen och från studerandes prestationer i förhållande till varandra, vid bedömning 
av relevanta betygsnivåer. De anser vidare att mål- och betygskriterier inte alltid 
överensstämmer tydligt och klart. Kursansvarig lärare har ansvar för val av 
examinationsform och beslut om slutbetyg på kurser. 

Den studerande får möjlighet till muntlig examination om hon eller han underkänts vid 
på två skriftliga examinationstillfällen. Vid muntlig examination som slutprov 
examineras de studerande enskilt eller i små grupper. De studerande examineras oftast 
av två lärare för att bedömningen ska bli så adekvat som möjligt.  
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När används muntlig examination? 

Enligt lärarna på Barn- och fritidsprogrammet använder de sällan muntlig examination 
som slutprov men väl som examinationsform under kursernas gång. Enligt lärarna på 
Omvårdnadsprogrammet kan muntlig examination förekomma inom ett flertal kurser 
dock sällan som enskilt slutprov. Lärarna använder oftast skriftlig examination som 
slutprov och muntlig examination som komplettering till den skriftliga examinationen.    

Varför används muntlig examination? 

Samtliga lärare anser att de får en ärligare helhetsbild av den studerandes kunskaper då 
muntliga examinationer används enskilt eller i kombination med skriftliga 
redovisningar. Dessutom innehåller flertalet kurser praktiska moment som endast kan 
examineras muntligt. Användandet av muntlig examination i en kurs beror på 
individens behov och förmåga eller att målen för en kurs lämpar sig bättre för muntlig 
examination. De anser också att muntliga examinationssituationer är bra 
lärandesituationer för de studerande.  

Om studerande har problem att genomföra skriftliga prov, t ex vid problem av 
dyslektisk natur eller om de har problem med språkförståelse erbjuds de att examineras 
muntligt. Studerande som blir nervösa av skrivsituationen kan också erbjudas 
möjligheten att examineras muntligt. Elever med läs- och skrivsvårigheter har rätt att få 
examineras på annat sätt. Lärarna anser att språkliga problem att dokumentera på 
svenska underlättas av muntlig examination vilket ger läraren en mer rättvis bild av 
elevens kunskaper. 

Utifrån de nationella betygskriterierna kan lärarna ställa exakt samma frågeställningar 
vid skriftliga som vid muntliga examinationer. Lärarna anser dock att de får en tydligare 
bild av de studerandes kunskaper vid muntliga examinationer eftersom de då kan ställa 
följdfrågor för att förtydliga i den studerandes kunskaper. Exempelvis får mer tystlåtna 
studerande möjlighet att yttra sig. Muntliga examinationer kan också ske som 
uppföljande samtal till skriftliga inlämningsuppgifter.  

En av lärarna poängterar att ur ett kulturellt perspektiv är det nödvändigt att studerande 
från andra kulturer får möjlighet att uttrycka sina kunskaper och tankegångar muntligt 
för att bättre kunna ta till sig utbildningens innehåll. Läraren får därmed också en bättre 
helhetsbild av dessa studerandes kunskaper. 

Muntliga examinationer är enligt lärarna lämpliga att använda då en studerande ligger 
och väger mellan två betygssteg. Kombinationen av skriftliga och muntliga 
examinationer gör att risken att bli felaktigt bedömd och betygssatt minskar. 

Muntliga examinationer blir enligt lärarna mycket bra lärandetillfällen då studerande 
med vård- och omsorgserfarenhet kan ge svar på frågor genom att ge exempel från olika 
arbetssituationer. Detta förtydligar och levandegör ämnet för studerande utan denna 
erfarenhet. 

Återkoppling efter en muntlig examination kan ske i direkt anslutning till 
examinationen, särskilt om det är två lärare som examinerat studerande. 
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Varför används inte muntlig examination? 

Lärarna använder skriftlig examination som slutprov för att det finns ett uppnåendemål 
om dokumentationsförmåga till faktanivån vilket är godkänt betyg (G) i flertalet kurser.  

De anser att en nackdel med muntliga examinationer är att de är betydligt mer 
tidskrävande än skriftliga examinationer. Exempelvis är tidsbrist en orsak till att 
muntliga examinationer sällan genomförs som slutprov. Lärarna anser att muntliga 
examinationer är svårare att planera och genomföra eftersom examinationerna endast 
kan göras enskilt eller i små grupper. 

Andra problem rörande muntliga examinationer är att även den studerande kan ställa 
följdfrågor och därmed få mer hjälp att hitta rätt svar i jämförelse med om den 
studerande svarar på samma frågor skriftligt. Vidare anser en lärare att det kan vara 
svårt att få stopp på verbala studerande som ofta glider utanför ämnet som frågan berör. 

Den skriftliga examinationen förordas av en lärare som anser det är ett mycket bra 
inlärningstillfälle eftersom vi oftast kommer ihåg bättre då vi skriver ett felaktigt svar än 
om vi uttalar det.  

Lärarna anser att de bör vara två vid muntliga examinationer men av tidsbrist är detta 
inte alltid möjligt. Skriftliga examinationer anses alltså vara mer tidseffektiva.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie genomförs med en kvalitativ ansats i form av intervjuer eftersom syftet är 
att undersöka vilka orsaker som påverkar lärares val av examinationsformer.  

Datainsamlingens målsättning var att intervjua tre skolledare och sex lärare inom 
Omvårdnadsprogrammet vid tre skolor som bedriver gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning. I min studie använder jag två vuxenutbildningar som drivs i privat regi 
samt en kommunal vuxenutbildning. Här kan naturligtvis urvalet för eventuella framtida 
studier inom detta område preciseras ytterligare genom att man väljer vuxenutbildningar 
som bedrivs på liknande sätt, men eftersom mångfald bejakas inom kvalitativ forskning 
i syfte att belysa variationer ser jag valet av skolor som en fördel för denna studie.   

I denna studie visade det sig att två av sex lärare inom Omvårdnadsprogrammet inte 
kunde medverka. Jag valde då att intervjua två lärare inom Barn- och fritidsprogrammet 
på en av skolorna istället. Jag kunde använda samma intervjufrågor och syftet med 
studien förändrade inte. Konsekvensen av detta är att den intervjuade gruppen inte är 
homogen genom att lärarna arbetar inom två olika gymnasieprogram varför resultatet av 
deras svar skiljer sig relativt markant åt vad gäller användandet av muntlig examination. 
Fördelen med heterogen intervjugrupp i denna studie är enligt min mening att 
variationen av antalet svar blir större i resultatet, vilket tydligare belyser problematiken 
angående muntlig examination och bedömning utifrån syftet i studien. Det visar sig 
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också att samtliga intervjuade personer är kvinnor vilket dock inte diskuteras i denna 
studie. 

Skolledarnas intervjuer bandades inte men detta bör göras i framtida liknande studier 
eftersom intervjuer dels skall vara möjliga att kontrollera och dels därför att skolledarna 
även uttrycker för studien intressanta pedagogiska åsikter. Dessa data samlades alltså in 
genom anteckningar vilka jag valt att redovisa. Genom att använda tre olika 
insamlingsmetoder kan studiens validitet diskuteras, men härigenom framkommer både 
skolledarnas och lärarnas åsikter om bedömning och examination vilka jag bedömer är 
av betydelse för resultatet av studien. Samtliga sex intervjuer med lärare bandas. 

Provintervju genomfördes med en lärare inom Omvårdnadsprogrammet som inte ingår i 
studien. Jag är efteråt tacksam över att jag gjorde detta då det gav mig en bra 
förberedelse för studiens intervjuer. Dels insåg jag att vissa intervjufrågor behövde 
korrigeras eller strykas och dessutom innebar intervjun att jag fick öva praktiskt på den 
tekniska delen av intervjuarbetet.   

Själva intervjusituationen kräver sin egen kommentar. Intervjuerna med skolledarna 
avlöpte utan större problem liknande samtal mellan kollegor. Intervjuerna med lärarna 
krävde större förståelse för viss återhållsamhet och ovilja mot bandinspelningar. Det är 
enligt min mening viktigt att försöka skapa en förtroendefull atmosfär för att motviljan 
mot inspelningen ska minimeras. Jag använde mick med stativ vilket gjorde att 
bandspelarens medverkan tonades ner. Jag rekommenderar att först ställa i ordning och 
testa utrustningen, därefter informera den intervjuade personen om hans eller hennes 
rättigheter i intervjusituationen och slutligen slå på bandspelaren. 

Resultatdiskussion 
I likhet med Vygotsky´s sociokulturella synsätt anser samtliga lärare att bedömning 
handlar om att identifiera den studerandes kunskapsnivå och att utifrån varje 
studerandes behov och förutsättningar anpassa arbetsuppgifter och examinationer så att 
den studerande stimuleras att lära sig mer i ett ämne. I studien anser jag att detta 
framkommer tydligt genom att skolorna anser att de följer de nationella riktlinjerna för 
mål- och betygskriterier för utbildningarna och utifrån dessa anpassar respektive 
kursinnehåll till de studerandes behov och förmågor. Vidare är det min uppfattning att 
skolledarnas och lärarnas synsätt att kommunikation är nödvändig för att studerandes 
kunskaper skall bli synliga vid muntlig och praktisk examination, stämmer väl överens 
med studiens sociokulturella utgångspunkt.49  

Ur historiskt perspektiv förändras kraven på examination och bedömning efter 
samhällets behov och synsätt.50  Skolans synsätt av bedömning har gått från enbart 
skriftliga test till dagens helhetstänkande.51 De nationella och lokala styrdokumenten, i 
form av skollagen, läroplanen, programmål, kursplaner och betygskriterier, fungerar 

                                                

 

49 Korp, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, 12. 

50 Ibid., 25. 

51 Skolverket, Betygshistorik (www), 1. 
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som en helhet för att de studerande skall få en enhetlig utbildning. Jag konstaterar att 
delegeringen av riktlinjer angående mål- och betygskriterier för utbildningar tycks 
fungera tillfredsställande från staten ut till kommuner och enskilda skolor idag. Det är 
min uppfattning att lärarnas helhetstänkande gör det möjligt för fler människor att klara 
studier inom vuxenutbildningen. Samtidigt finns det enligt min mening en stor risk att 
kvalitetsnivån på utbildningarna nationellt sett sjunker om inte samtliga 
examinationsformer följer någon form av bedömningsmallar inom samtliga 
utbildningar.   

Vid samtliga tre skolor förekommer inte skriftliga riktlinjer angående om muntlig 
respektive skriftlig examination bör användas vid slutprov av kurs. Dock anser samtliga 
sex lärare att de har stöd av de nationella betygskriterierna vid bedömning av både 
muntliga och skriftliga examinationer. Min slutsats av detta blir att när muntlig 
examination används under kursernas gång men inte som enskilt slutprov förlitar sig 
lärarna antingen på underlaget från skriftliga slutprov med eventuell muntlig 
komplettering vid betygssättningen eller så anser de sig få tillräckligt med underlag för 
betygssättning under kursernas gång att de inte behöver genomföra slutprov av kurser.  

En mycket väsentlig del på de tre skolor som ingår i studien tycks vara fokuseringen på 
ett helhetstänkande vid examination och bedömning av studerandes kunskaper, vilket är 
i linje med läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.52 Eftersom all bedömning 
är subjektiv är det min uppfattning att om en lärare eftersträvar en helhetsbild av en 
studerandes kunskaper behöver han eller hon använda både skriftliga redovisningar, 
muntliga examinationer, grupparbeten med redovisning i seminarieform och praktiska 
övningar i sin undervisning. Detta överensstämmer både med Anna Hedins och Lennart 
Svenssons synsätt53 liksom med Astrid Petterssons åsikt att den studerande behöver 
examineras i olika bedömningssituationer, för att ha möjlighet att visa sin kompetens på 
olika sätt.54 Vidare anser jag att särskilt muntliga examinationstillfällen, vare sig de är 
kompletteringar eller ordinarie examinationer, bör struktureras på samma sätt som 
skriftliga examinationer utifrån mål- och betygskriterierna för kursen för att uppnå så 
likvärdig bedömning som möjligt. Att exempelvis redan vid introduktionen av en kurs 
redogöra för examinationsformerna ger de studerande god förståelse för lärarens 
kravnivåer under kursens gång. På detta sätt blir betygssättningen tydlig för de 
studerande oavsett examinationsform.  

Utifrån lärarnas olika arbetssätt, beroende på det varierande kursutbudet inom de två 
programmen, är det min uppfattning att lärarna behöver få möjlighet att jämföra 
utbildningssätt med andra skolor som genomför samma typ av utbildningar för att 
kunskapsnivån skall kunna hållas på en likvärdig nivå. Enligt min mening behöver 
lärare och skolledare få tid avsatt för diskussioner med kollegor om tillvägagångssätt 
vid examinationer för att utbildningarna skall ha möjlighet att upprätthålla likvärdig 
nivå. Utifrån detta begränsade intervjumaterial framkom att vid endast en av tre skolor 
diskuterar och praktiserar lärarna kontinuerligt bedömningar tillsammans vid både 

                                                

 

52 Utbildnings- och kulturdepartementet, SKOLFS 1994:2. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 5-6. 

53 Hedin och Svensson, red., Nycklar till kunskap, 126. 

54 Pettersson, Varför, vad och varthän?, 39-40. 
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muntliga och skriftliga examinationer. Detta är problematiskt med tanke på att 
exempelvis de studerande måste kunna dokumentera upp till godkändnivån vilket inte 
bör kompenseras med muntlig examination om inte medicinska hinder föreligger.  

Både enligt Viveca Lindberg och enligt lärarna i studien är det bekymmersamt att 
godkändnivåer generellt kan sjunka pga. värderingsdiskussionerna som förekommer på 
skolorna.55 Den här problematiken är enligt min mening ett bra exempel på att skolorna 
har stöd av mål- och betygskriterierna, men att det vore önskvärt att exempelvis 
faktanivåernas innehåll preciseras eftersom dessa styr gränsen för godkänt betyg. 

Angående det muntliga examinationstillfället uttrycker samtliga lärare att de ser detta 
som ett bra lärandetillfälle eftersom de kan ställa följdfrågor. På detta sätt anser jag att 
lärarna kan få vetskap om studerandes hela kunskap men samtidigt finns risken att 
lärarna kan hjälpa studerande för mycket vilket flertalet lärare påpekar. Godkändnivån 
blir då enligt min åsikt otydlig varför muntlig bedömning bör kompletteras med skriftlig 
redovisning eller att det alltid är två lärare som bedömer studerande vid muntliga 
examinationer. 

Det är också min uppfattning att när tidsbrist påverkar bedömningsförmågan är detta 
speciellt kännbart för studerande som ligger och väger mellan två betyg i en kurs. Detta 
kan innebära att studerande möjligen inte bedöms på lika villkor. Jag ser det som 
problematiskt att det inte finns mallar som gäller för samtliga utbildningar angående hur 
många gånger en studerande kan bli underkänd på en kurs, innan han eller hon 
rekommenderas att gå om kursen. Detta skapar enligt min mening godtycke och ojämn 
betygsnivå för godkänt betyg vilket också visar sig i lärarnas oro över att 
godkändgränsen tenderar att sänkas.  

En stor del av lärarens ansvar ligger enligt min mening i kunskapen och förmågan att 
bedöma varför eller varför inte muntlig examination lämpar sig bäst för att synliggöra 
de studerandes kunskapsnivåer. Skolledarna vid skola A och B nämner 
valideringsverktygen som mycket bra verktyg för bedömning av olika prestationer. Här 
ser jag en nästan självklar tillgång till en mall som något modifierad bör gå att använda 
även inom ordinarie utbildningar. Detta överensstämmer också med Eva Lindblads 
beskrivning att valideringsverktygen ger en helhetsbild av den studerandes kunskaper.56   

David Lambert och David Lines poängterar betydelsen av validitet och reliabilitet i 
olika tester vid bedömning av studerandes prestationer.57  Här ser jag 
valideringsverktygen som relevanta verktyg i sammanhanget. Alla tester muntliga som 
skriftliga eller praktiska behöver vara strukturerade så att de testar vad de avser att testa 
och att resultatet kan bedömas och betygssättas. Då muntlig examination används som 
komplettering till skriftlig examination är det enligt min mening oerhört viktigt att 
frågorna inte ändras för mycket eller att följdfrågorna i diskussionen inte blir för många 
så att studerande som fått godkänt på den skriftliga examinationen missgynnas. Detta 
ser jag som viktigt också utifrån mål- och betygskriterierna eftersom syftet är att dessa 

                                                

 

55 Lindberg, Införandet av godkändgränsen – konsekvenser för lärare och elever, 51-54. 

56 Lindvall, Vägledning i validering – Att resa i livstiden, 32. 

57 Lambert och Lines, Understanding Assessment. Purpose, Perceptions, Practice, 7-13. 
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riktlinjer skall användas så att samtliga studerande inom exempelvis den gymnasiala 
vuxenutbildningens olika program ges tryggheten att bli någorlunda likvärdigt 
bedömda. 

Lena Axelsson och Eva-Lina Näslund påtalar att genom att människor har olika lärstilar 
finns ett behov av olika undervisnings- och examinationsformer, vilket dock skapar 
både fördelar och nackdelar i examinationssituationen.58 Lärarna tycks utgå från de 
nationella mål- och betygskriterierna i sin bedömning. Att de dessutom använder 
samma frågor vid muntlig komplettering, om än något modifierade, ger en likvärdighet i 
bedömningen av både de studerande som klarat ett prov skriftligen och de studerande 
som kompletterar samma prov med muntlig examination. Det är också enligt min 
mening viktigt att studerande som misslyckas skriftligen får möjlighet att genom 
diskussionen vid muntlig examination se att han eller hon faktiskt har kunskapen och 
kan uttrycka den. Problemet med muntliga examinationer är dock enligt min mening att 
eftersom lärarna eftersträvar att vara två examinatorer men sällan kan förverkliga detta 
finns en risk för att bedömningen inte blir likvärdig mellan den skriftliga och muntliga 
examinationen. Detta innebär alltså att exempelvis betyget godkänd kan resultera i olika 
kunskapsnivåer för de studerande. Min åsikt är att för att dessa båda 
examinationsformer skall bli både likvärdiga och jämförbara krävs att lärarna använder i 
princip samma frågor och samma mall vid bedömningen, annars har jag svårt att se att 
studerande bedöms på lika grunder inom samma kurs.  

Samtliga lärare i studien påpekar att studerande som har bristande kunskaper i svenska 
språket oftast lyckas bättre vid muntliga examinationer än vid skriftliga examinationer.  
Att ha språklig förståelse för studieinnehållet är mycket viktigt för att studerande skall 
kunna tillgodogöra sig utbildningsinnehållet, vilket också poängteras av Helena Korp. 59 

Enligt min uppfattning är det tre problem som ställs mot varandra vid språkproblematik. 
Läraren behöver använda olika examinationsformer för att få reda på en studerandes 
kunskaper och kan då använda muntlig examination som komplettering till den 
skriftliga examinationen både under kursens gång och som slutprov. Samtidigt har de 
studerande krav på sig att de måste kunna dokumentera upp till godkändnivån, dvs. 
kunna skriva ner sina faktakunskaper. Alla studerande har dessutom med sig olika 
erfarenheter och lärstilar med sig in i skolmiljön som vuxna.  

Att examineras i grupp förordas som ett bra lärandetillfälle av Joanna Hansson och Ewa 
Wikström. 60 Detta innebär vid språkproblematik både fördelar och nackdelar enligt min 
uppfattning. Språkproblem överbryggs i diskussioner vilket gör examinationstillfället 
till ett lärandetillfälle, men samtidigt kräver detta att läraren har mycket god struktur på 
vem som uttrycker vad. Jag ser det som speciellt problematiskt för läraren att likvärdigt 
kunna bedöma samtliga studerandes insatser om hon ensam examinerar studerande. 
Dessutom är det enligt min uppfattning olyckligt att de studerande som inte klarar detta 
fått påbörja en utbildning som de ännu inte klarar pga. språkproblemen.  

                                                

 

58 Nationellt centrum för flexibelt lärande, Examination för vuxna på gymnasienivå (www), 1-15. 

59 Korp, Sociala perspektiv på kunskapsbedömning – erfarenheter och reflektioner i anslutning till projektet ”Att 

mäta förståelse”, 101-116. 

60 Hansson och Wikström, Mångfald i lärandeprocessen bör ge mångfald i examinationsprocessen, 4. 
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De två gymnasieprogram som ingår i studien leder fram till olika yrken. Det är enligt 
min uppfattning mycket viktigt att lärarna använder muntliga examinationstillfällen, 
förutom att kontrollera kunskapsnivåer, till lärandetillfällen genom diskussioner om 
ämnet. Studerande utan exempelvis vårderfarenhet har enligt min uppfattning betydligt 
lättare att ta till sig ny kunskap om de får en uppfattning om när och hur kunskapen 
används i yrkeslivet. 

Sammanfattning resultatdiskussion 

Tanken med denna studie har varit att undersöka orsaker till att lärare väljer eller inte 
väljer muntlig examination vid slutprov av kurs. Studiens resultat visar att de sex lärare 
som intervjuades är i behov av examinationer och bedömningar av studerandes insatser 
och utveckling kontinuerligt under utbildningarnas gång. Detta beror på det 
helhetstänkande som genomsyrar dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. 
Jag konstaterar därför att behovet av slutprov av kurser har förändrats i och med 
införandet av dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. 

Det är min uppfattning att lärarna behöver kontinuerliga kollegiala diskussioner om 
examinationsformer, bedömningar och betygssättning för att de ska kunna jämföra och 
bedöma studerande likvärdigt. Lärarna behöver enligt min mening en mall för varje kurs 
som innefattar liknande provfrågor och kunskapskrav för både muntliga och skriftliga 
examinationer. På detta sätt kan studerande bedömas likvärdigt vare sig de examineras 
skriftligt eller muntligt. Valideringsverktygen för bedömningar tycks vara en lämplig 
mall att utgå ifrån. Slutligen konstaterar jag att lärare inom vuxenutbildningar har ett 
mycket stort ansvar att på egen hand utbilda och bedöma varje studerande utifrån 
dennes behov, förutsättningar och kunskaper. Utifrån resultatet av denna studie kräver 
detta enligt min uppfattning att lärarna får de bedömningsverktyg som de behöver för att 
likvärdigt kunna betygssätta studerande oavsett examinationsmetod. 

Vidare studier 

Det vore mycket intressant att genomföra en liknande studie i större skala för att få 
förbättrad tillförlitlighet av utfallet. Studien bör då genomföras med en homogen grupp i 
form av skolledare och lärare som samtliga arbetar inom ett program, exempelvis inom 
Omvårdnadsprogrammet. Det vore också intressant att undersöka hur de studerande 
upplever bedömning och betygssättning vid muntlig examination. En studie som också 
vore väl värd att genomföra är hur valideringsverktygen för bedömning av muntliga och 
skriftliga examinationer fungerar inom dag- och distanskurser inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen. Det vore också intressant att studera för- och nackdelar med 
betygsmallar inom respektive gymnasieprogram. 

Det har varit mycket intressant att få ta del av både lärares och skolledares synpunkter i 
den alltid aktuella diskussionen om examinationers och bedömningars betydelse och 
relevans. Jag vill härmed ta tillfället i akt att tacka samtliga personer som gjort det 
möjligt för mig att genomföra denna studie.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Lärarhögskolan i Stockholm   2007-03-12  

Till skolledare xxx vid xxx skola    

Mitt namn är Eva Bruhn och jag går sista terminen på Vårdlärarutbildningen vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Det är en kompletterande pedagogisk utbildning, kallad 
KPU Vård 60 p, för yrkesutövare inom vård och omsorg. Jag är själv sjukgymnast till 
yrket.  

I min C-uppsats 10 p har jag för avsikt att undersöka om, när och varför lärare inom den 
grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen inom Omvårdnadsprogrammet 
använder muntlig examinationsform vid slutprov av kurser.  

Studien genomförs genom enskilda intervjuer med skolledare och vårdlärare vid tre 
olika skolor i Stockholm. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter i anspråk. Samtalen 
spelas in på band för att underlätta bearbetningen av materialet. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt.  

Min fråga till dig är om det finns möjlighet för mig att få intervjua dig samt två 
vårdlärare inom Omvårdnadsprogrammet vid lämpliga tidpunkter under vecka 12-13?  

Min e-postadress: ewa.bruhn@telia.com

 

Min mobil: 070 – 689 7234  

Handledare: Eva Eliasson 

E-postadress: eva.eliasson@lhs.se  

Med vänlig hälsning,  

Eva Bruhn    
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Bilaga 2 

Följande frågor ställdes till skolledare respektive lärare: 

Intervjufrågor:  

Till skolledare:  

1. Vilka riktlinjer finns för lärarna att välja muntlig examination av en elev, vid 
slutprov av en kurs? 

2. Hur är dessa utformade i text?  

Till lärare: 

1. Inom vilka kurser används muntlig examination som slutprov? 

2. När (vid vilka tillfällen) används muntlig examination istället för skriftlig 
examination vid slutprov av kurs?  

3. Hur går man tillväga vid muntlig examination vid slutprov av kurs? 

4. Varför används muntlig examination istället för skriftlig examination? 

5. Hur går ni tillväga vid bedömning av muntlig examination vid slutprov av en 
kurs? 

6. Vilka likheter och olikheter finns mellan muntlig och skriftlig examination? 

7. Vilka fördelar och nackdelar innebär muntlig examination för er lärare?  

8. Har du stöd av de nationella betygskriterierna vid bedömning av muntliga 
examinationer? 

9. Diskuteras bedömning av muntliga examinationer inom lärarkollegiet/inom 
arbetslaget/mellan ämneslärare?  



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

             

http://www.lararhogskolan.se

