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The aim of this study is to examine how students interpret their communicative competence in the 

Swedish teaching. 

The Swedish educational system includes the elementary school which covers the pree school and nine 

year courses (Skolverket 2013). 

My study is based on students from fifth grade where following questions has been covered: 

• What does the students think they need for being good at communicate? 

• What is affecting the students when they communicate in the class room? 

• What makes the students feel uncomfortable to communicate in the class room?  

• What makes the students feel comfortable to communicate in the class room? 

• How can the students improve their communicating in the class room? 

 

This study is based on student’s perspective of communicative competence in Swedish teaching and 

made by a survey. The study covers earlier research done on the subject and has the theoretical starting 

point in the communicative competence and rhetorical working process. The result from the study 

shows that students are using different partial competences in the verbal communicative presentations in 

the classroom but that the linguistic competence, the social and the discourse competences are the most 

dominate once that the student need to improve and develop. 

The result of the study also proves that the students has an understanding for that there is areas of 

improvement when it comes to the communication competence and that there is a correlation with the 

rhetorical working process. The study identifies as well the students thoughts and feelings around what 

affects them in the verbal presentations in the class room, how they can develop their communicative 

competence, why students can find it’s easy or difficult with verbal presentations and what tools they 

believe they need to be good at communicating in the class room. Hopefully this study will contribute 

teachers, or at least for my purpose soon becoming a teacher in Swedish, to adapt/customize the 

Swedish teaching so it will benefit the student’s communication competences.  

 

Key words: Verbal communication, communicative competence, the rhetorical work process, Students 

perspective, Swedish 
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1 Inledning 

Kommunikation är en del av människans vardag som utspelar sig i olika miljöer. Kommunikation har 

olika syften, uppstår mellan olika människor och sker på offentliga och privata platser. Man kan 

kommunicera i skrift och tal, och mycket vikt, särskilt i ett utbildningssammanhang, läggs på det 

skriftliga språket.  Men vilka krav är det som ställs på människan för att vara bra på att prata? Vilka 

kommunikativa kompetenser behöver människan besitta? Vad är det som gör att vi är trygga i vår 

muntliga kommunikation?  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 står det i kursplanen för Svenska att 

”Undervisningen ska syfta till att elever utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 

eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära” (Skolverket 2011, s.222). Enligt denna text ska människor via undervisningen i skolan ges 

möjligheten att utveckla språket för att kommunicera. Detta ska sedan ske genom att eleverna får 

möjlighet att utveckla sin förmåga att ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”. Lärandet är på 

så vis det centrala inom skolan och utbildning som är beroende av kommunikation.  

 

I läroplanen läggs det vikt på kommunikation i utbildningen och ändå är det elever som väljer att stanna 

hemma från skolan för att slippa prata framför andra. Utbildningsradion har gjort en undersökning som 

visar att 18 % av alla gymnasier och högstadieelever någon gång har stannat hemma för att slippa prata 

(Lärarnas tidning 2012).  

 

Den muntliga framställningen behöver få samma status i klassrummet som den skriftliga 

inlämningsuppgiften menar Cecilia Olsson Jers, forskare med inriktning på muntlig och skriftlig 

framställning. Olsson Jers menar att många pratar om begreppet talängslan som en faktor till varför 

elever i skolan inte vill prata i klassrummet, men Olsson Jers menar att det är utbildning i retorik som 

saknas. Olsson Jers menar att träning i muntlig kommunikation i klassrummet handlar om djupa 

demokratiska rättigheter och att den elev som talar inför andra övar på att framföra sin åsikt. Det handlar 

om att ge alla lika möjlighet att göra sin röst hörd (Olsson Jers 2013). 

 

 I sin avhandling Den retoriska arbetsprocessen- betydelsen för möjligheten att framstå med stark och 

trovärdig ethos i muntlig framställning följde hon under ett års tid en gymnasieklass och lyssnade på 
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och studerade elevernas muntliga framställning samt intervjuade dem om hur eleverna upplevde sina 

egna insatser i den muntliga framställningen. Undersökningsresultatet var nedslående enligt Olsson Jers 

eftersom hon inte fann någonstans i skolan en strukturerad process om undervisning som berör muntlig 

framställningen. Undersökningen visade att många elever förberedde sig minuterna före lektionerna och 

improviserade framföranden var vanliga. Olsson Jers menar att man måste avdramatisera synen på den 

oro som många elever känner inför att tala inför andra och först efter att detta har gjorts så kan 

problemet angripas och hanteras av lärarna (Olsson Jers 2013). 

 

Enligt Skolverket har de språkliga förmågorna grundläggande betydelser för individens intellektuella, 

sociala och känslomässiga värld. Det talade språket och förmågan att lyssna och kommunicera utvecklas 

i starkt beroende av situation, sammanhang, stämning i gruppen och innehåll (Skolverket 2016, s.6). 

 

Denna studie syftar därför på att undersöka vilken påverkan, dessa faktorer har på hur elever upplever 

sin muntliga framställning i svenskundervisningen. Studien leder förhoppningsvis till att blivande 

svensklärare och redan aktiva svensklärare ska kunna anpassa undervisningen om kommunikation så att 

det gynnar elevernas kommunikativa kompetens.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar sin kommunikativa kompetens i 

svenskundervisningen.  

I Sveriges utbildningsystem ingår Grundskolan som innefattar förskoleklass och nio årskurser (Skolverket 2013). 

Min studie är baserad på elever i årskurs 5.  

3 Frågeställningar 

 

• Vad tycker elever att man behöver för att vara bra på att kommunicera? 

• Vad påverkar elever när de ska kommunicera i klassrummet? 

• Varför tror elever att man är rädd för att kommunicera i klassrummet? 

• Varför tror elever att man har lätt att kommunicera klassrummet? 

• Hur kan eleverna bli bättre på att kommunicera i klassrummet? 

 

Den första frågeställningen handlar om vilka kvaliter elever uppger som nödvändiga för att vara bra på 

att kommunicera. Denna fråga ställs eftersom jag vill se vad eleverna tänker angående detta.  

 

Den andra frågeställningen handlar om det finns faktorer som påverkar elevernas kommunikation i 

klassrummet och om detta finns, vilka faktorer benämns. Denna fråga ställs eftersom jag vill se om 

eleverna uppger att det finns faktorer som påverkar kommunikationen eller om detta inte finns.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om det finns elever som är rädda för att kommunicera i 

klassrummet. Frågan antyder att elever kan vara rädda för kommunikation vilket tidigare forskning visat 

(Se avsnitt tidigare forskning). Jag vill undersöka om detta stämmer och vad rädslan att kommunicera 

kan bero på.  

 

Den fjärde frågeställningen handlar om det finns elever som har lätt för sig att kommunicera i 

klassrummet. Frågan antyder att det finns elever som har enklare för sig i kommunikationen vilket 

tidigare forskning visat (Se avsnitt tidigare forskning). Jag vill undersöka om detta stämmer och vad 

eleverna uppger att detta beror på.   

 

Den femte frågeställningen handlar om vad eleverna anser som faktorer för att bli en bättre talare. 

Denna fråga ställs eftersom jag vill se om eleverna har en medvetenhet om vad de behöver utveckla i 

kommunikationen för att bli bättre på att de muntliga kommunikativa framställningarna. 
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4 Problemformulering  

Det är mycket som kan hända i de kommunikativa mötena med kamrater som kan komplicera 

kommunikationen och därför är det betydelsefullt för skolans lärare eller som i mitt fall blivande 

svensklärare att vara observant på elevernas muntliga utveckling. Det behöver finnas kunskaper om de 

styrkor och svagheter som elever besitter. Elevers muntliga förmåga kan te sig olika i olika situationer 

vilket betyder att lärare behöver skaffa sig en allsidig bild av hur elever förmår att uttrycka sig i olika 

situationer i klassrummet (Skolverket 2016, s.22). 

Om det saknas en kännedom från lärarens sida om hur elever uppfattar sin kommunikativa framställning 

skulle detta möjligtvis kunna leda till att eleverna inte vet hur de ska gå tillväga för att utveckla 

kommunikativ kompetens. Risken finns även att muntlig kommunikation i klassrummet inte får samma 

plats som den skriftliga inlämningsuppgiften. Skolan ska trots allt att ge eleverna chansen att utveckla 

förmågan att ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”, vilket lägger vikten på att både de 

muntliga och skriftliga momenten i undervisningen ska väga jämn. Detta borde då utvecklas i samråd 

med elevernas perspektiv på den muntliga framställningen för att kunna anpassa svenskundervisningen 

så att den gynnar alla elevers livslånga lust till att lära (Skolverket 2011, s.10). Om detta inte görs finns 

då troligtvis risken att eleverna inte utvecklar kommunikativ kompetens vilket skulle kunna leda till att 

eleverna inte vågar göra sin röst hörd. Ämnesdidaktiken handlar just om ett elevinflytande i 

undervisningen vilket denna studie förhoppningsvis kan bidra till för blivande och verksamma 

svensklärare men även med fördel för övrig personal inom skolan.  

5 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de tidigare kursplanera i svenska som handlar om muntlig 

kommunikation, och delar av Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 som 

rör kommunikation, samt synen på språk och språkutbildningen i Sverige. 

5.1Tidigare kursplaner i svenska om muntlig kommunikation 

I kursplanerna från 1960-talet går det att utläsa att målen för språk handlar om en språkfärdighet, det vill 

säga en behärskning av de fyra färdigheterna som är: höra, tala, skriva och läsa (Malmberg 2001, s.18). I 

Lgr 69 står det att den muntliga kommunikationen spelar en viktig roll. I Lgr 62 står det att 

”Språkundervisningen i grundskolan måste utgå från det faktum att språket i första hand är ett medel 

för muntlig kontakt mellan olika individer” (Lgr 62, s.194). Utvecklingen som sedan skedde till 

nästkommande läroplan Lgr 80 blev att fokus lades på arbetsformer och arbetssätt gällande språk 

(Malmberg 2001, s.19). Detta är intressant eftersom i de tidigare kursplanera lades vikten vid 
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språkfärdigheterna som sedan utvecklades till att handla om hur kommunikation lärs och ut vilka 

arbetssätt som gäller för språkundervisning. 

5.2 Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

I publikationen Nya språket lyfter- bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för 

grundskolans årskurs 1-6 som är utgiven av skolverket, står det att det talade språket och förmågan att 

lyssna och kommunicera utvecklas i starkt beroende av situation, sammanhang, stämning i gruppen och 

innehåll. Skolverket menar att de språkliga förmågorna har en grundläggande betydelse för individens 

intellektuella, sociala och känslomässiga värld. I och med detta utvecklas förmågorna tala, läsa, lyssna, 

samtala och skriva när de används av eleverna i meningsfulla sammanhang (Skolverket 2016 s.3). 

  

I skolans värld förutsätter det tidiga lärandet att det talade språket används i många situationer och sker 

både i mindre och i större grupper. Skolverket menar att likaväl som läsundervisningen måste fortsätta 

när eleverna har knäckt koden så måste uppmärksamheten på elevers kommunikativa förmåga vara stor 

(Skolverket 2016, s.5).  

 

Engagemanget som eleverna har i att delta i ett samtal och drivkraften som finns för att kunna uttrycka 

sin mening, glädjen i att berätta och leka med språket och att försöka förklara driver på den 

kommunikativa utvecklingen (Skolverket 2016, s.5). 

 

I kursplanen för svenska ska undervisningen delvis syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

det svenska språket och genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syftet. Det innebär att eleverna genom undervisning ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet och tilltro 

till den egna språkliga och kommunikativa förmåga (Skolverket 2011, s.222).  

 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det följande om tala, lyssna och samtala som eleverna ska få 

undervisning om. 

- Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.  

- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och 

genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

(Skolverket 2011, s.224). 
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5.3 Syn på språk och språkutbildning i Sverige 

Jan Svartvik, svensk språkforskare, har i artikeln Språket i framtiden talat om språksynen i dagens 

kursplaner där han utgår från begreppen skolans värdegrund och pedagogik. Begreppen har sedan 

analyserats i kursplanerna i språk för att se om de framkommer i texterna. Enligt Svartvik har 

språkundervisningen under en lång tid levt sitt enskilda liv och varit isolerad från skolans övergripande 

mål (Svartvik 2001, s.6). Han menar att språkforskare kan beskriva hur ett språk ser ut och språkvårdare 

kan då ge råd om hur det bör användas. Däremot kan ingen med någon större framgång diskutera hur det 

ska användas eller utvecklas eftersom alla människor och miljöer är olika. Denna variation kan leda till 

ett behov av nya ord och nya betydelser av gamla ord. Svartvik menar att vi vet med säkerhet att språket 

kommer att genomgå en förändring men på vilket sätt detta kommer att ske kan vi inte uttala oss om. 

Det vill säga att det ligger i varje språks natur att vara föränderligt och ostabilt, och detta är det naturliga 

tillståndet för det naturliga språket. ”Levande språk är levande organismer eftersom att det är levade 

människors sätt att umgås. Och vi människor är olika” (Svartvik 2001, s.8).  

Hur ser språksynen ut i undervisningssituationer? 

Enligt Per Malmberg så utgör språkundervisningen idag en integrerad del av skolans verksamhet och 

menar att det är av praktiska skäl som allt det som har utgångspunkten i språk benämns som språksyn. 

Språkundervisningen ingår i hela skolans verksamhet idag men det har inte varit en självklarhet, vilket 

även Svartvik (2001) påpekar. 

 

I Sverige har utvecklingen av språkutbildningen och språkundervisning sedan 1960-talet varit 

omdebatterad. Olika metoder har avlöst varandra och forskningen om metodik och inlärning har på så 

sätt påverkat utvecklingen av språkundervisningen (Malmberg 2001, s.14). 

 

Språklärarna i skolan rörde sig länge inom ett smalt revir som var avskilt från de andra arbeten som 

föregick i skolans övriga ämnen. Isoleringen av språklärarna kan naturligtvist ha gällt andra ämnen 

också, men språket var främmande och befann sig utanför gemenskapen. Under 1970- talet började 

diskussioner föras fram om språk skulle föras in i det som idag kallas för läroplanens övergripande mål 

och under denna tid var Sverige på väg mot en omorientering av språkundervisningen och en förändrad 

språksyn (Malmberg 2001,s.16).  
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Under 1980-talet började det växa fram en ny språksyn som benämns som en ”holistic approach” där 

tankarna från Europarådets språkprojekt CEFR spelade en viktig roll för att, enligt Europarådet ”Vi 

måste försöka komma åt helheten och allsidigheten i vår strävan att lära in och ut språk”.  

 

European Framework of Reference for language (CEFR) arbetar med tröskelnivåer, kommunikativ 

kompetens och learner autonom.  

Europarådets CEFR har haft ett stort inflytande på de svenska kursplanerna, läromedel och 

undervisning.   

 

Frågan om varför språket hade gjorts till någonting som inte var inkluderande, utanför och låg isolerat, 

berodde troligt på att språk länge hade haft karaktären av att vara ett rent färdighetsämne och genom 

århundraden har fokus varit på språkets formella plan som även har dominerat i undervisningen av språk 

(Malmberg 2001, s.16). En ytligare orsak till språkets marginalisering i skolan kan ha varit att områden 

som grammatik och översättning ansågs ha ett formalbildningsvärde, det vill säga att många människor 

ansåg att arbetet med språklig analys hade en intelligensstärkande funktion.  

 

Grammatikens roll i språkundervisningen har genomgått en förändring som blev påtaglig i Lgy 70 där 

det stod ”Grammatikens roll i undervisningen är funktionell: de grammatiska kunskaperna ska ställas i 

den praktiska språkfärdighetens tjänst och får inte tillmätas något egenvärde” (Lgy 70.3-och 4 åriga 

linjer, Supplement 11, s.267). Detta var en följd av Europarådets språkprojekts (CERF) arbete om 

tröskelnivåerna. En av de ledande teoretikerna inom språkprojektet var engelsmannen David Wilkins 

som menade att kärnan i en språkkurs inte kunde beskrivas med utgångspunkten i de traditionella 

begreppen som grammatik och ordförråd. Wilkins menade att man ska utgå från uttrycksbehoven, det 

vill säga; Vad behöver man kunna uttrycka på språket? Detta ledde i sin tur till att Europarådets experter 

med Wilkins i framkant kom fram till att språk var både funktionellt och kommunikativ. 

Utgångspunkten ska inte längre vara grammatiken utan vad eleverna ska kunna göra med språket, 

exempelvis genom att ställa frågor. Men det var holländaren Jan Van Ek som var den som själv gick i 

ledningen för en förändrad syn på språkets roll i skolan och i samhället (Malmberg 2011, s.17) 

 

I skolverkets publikation Nya språket lyfter- bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för 

grundskolans årskurs 1-6 står det att språkutvecklingen kan beskrivas som en process där förmågan att 

lyssna, tala, samtala, läsa och skriva utvecklas succesivt och i olika avseenden blir mer avancerade 

(Skolverket 2016, s. 10). Detta tolkar jag som att förmågorna lyssna, tala, samtala och läsa utvecklas 

under skolåren för eleverna. Skolverket skriver vidare i bedömningsstödet att elevers kunskaper ökar 
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både kvalitativt och kvantitativt under skolåren och ökade krav ställs på elevers kunskaper för att klara 

av skolarbetet vilket styrker min tolkning om att förmågorna utvecklas över tid. 

5.4 Kommunikation i klassrummet 

Kommunikationen som sker i klassrummet kan vara av olika slag och skiljer sig från kommunikation i 

andra sammanhang (Jensen 2012, s.12). Kommunikation sker aldrig i ett vakuum utan det utspelar sig i 

och påverkas av en fysisk miljö, en social grupp och ett kulturellt sammanhang. Den fysiska miljön, det 

vill säga skolmiljön, ger en hint om hur kommunikationen är tänkt att gå till. Den sociala miljön ger en 

indikation på hur interaktionsmönstret ska gå till och den kulturella miljön avgör vilket språk det är som 

ska talas (Jensen 2012, s.14). 

 

I klassrummet har medkommunikatörerna olika roller som fyller olika funktioner. Läraren har en 

förmedlande roll och en uttalad avsikt med kommunikationen eftersom hen har ett kursmål att följa som 

handlar om elevernas lärande. Läraren har även avsikten att markera maktförhållanden som är mer eller 

mindre uttalat. Några elever kan även ha särskilda avsikter med sin kommunikation som kan handla om 

att de vill lära sig saker eller att ifrågasätta den kunskap som lärs ut. Kommunikation som sker i 

klassrummet kan ske mellan två personer eller mellan flera samtidigt (Jensen 2012, s.15).  

 

Den kommunikation som är vanligast i ett klassrum är att en talar och att det är många som lyssnar, 

oftast är det läraren som talar medan eleverna lyssnar. En annan kommunikation som sker i ett klassrum 

är att en elev talar och de andra är tysta och en tredje möjlighet är att det är många elever som talar 

samtidigt, exempelvis att eleverna är delaktiga i en diskussion samtidigt som att det är några som lyssnar 

(Jensen 2012, s.15).  

5.5 Kommunikationsstrategier 

Kommunikation som vetenskap är både ett gammalt och nytt ämne och de första teorierna om vad 

kommunikation är och hur vi människor kommunicerar lades fram i dåvarande Grekland under 500- 

talet f.v.t och sedan dess har det växt fram nya teorier. De flesta teorier har presenterats sedan 1960-talet 

då kommunikation som vetenskap tog form på allvar och snabbt växte fram till en bred vetenskap 

(Jensen 2012, s.19).  

 

Jag kommer nedan att presentera de kommunikationsstrategier som ligger till grund för denna studie.  

 

Inom den fenomenologiska traditionen och enligt filosofen Immanuel Kant är det genom våra sinnen 

som vi kan uppleva tinget i någon mening men inte exakt som det är eftersom individen upplever tinget 
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som ett fenomen, det vill säga den fenomenella upplevelsen. Det som individen upplever som ett 

fenomen är privat och är med största sannolikhet inte identiskt med någon annans upplevelse även om 

tinget är detsamma. Den fenomenologiska traditionen bygger alltså på individens upplevelse av 

fenomen, och är därför relevant för denna studie som belyser ett elevperspektiv på kommunikativ 

kompetens. Kommunikation inom den fenomenologiska traditionen har en individuell utgångspunkt och 

erfarenheter är inom denna tradition ett centralt begrepp eftersom det i hög grad är erfarenheten som 

påverkar upplevelsen av fenomenet. Förståelsen för fenomenet i klassrummet är att elever och lärare har 

olika erfarenheter och då blir förståelsen och upplevelsen av ett budskap olika (Jensen 2012, s.25).  

 

Den socialpsykologiska traditionen blir även påtaglig i denna studie eftersom man i denna  

tradition studerar kommunikation som den är, vilket görs i denna studie. Kommunikationen handlar om 

påverkan och inflytande och undersöker vad som sker inom en individ på en kognitiv och emotionell 

grund, som är utgångspunkten i denna studie eftersom fokus är på elevperspektivet. Till denna tradition 

hör filosofen Jon Dewey som har engagerat sig i kommunikation som sker i grupp som en del av 

lärandeprocessen. Generellt sett så ansåg Dewey att lärandet utgår ifrån gruppen även om individen har 

en stark position. Ett skäl till att lärandet gynnas av gruppen är att individen lär av och genom andra, 

samt att gruppen bidrar till ett pluralistiskt kunskapsideal, det vill säga att flera bidrag ger en bredare syn 

i ett problem. I en grupp kan kommunikation tränas och praktiseras samtidig (Jensen 2012, s.32).  

 

Den sociokulturella traditionen speglar sig även i denna studie eftersom kommunikationen ses som 

något som lärs genom användandet och något som följer regler och konventioner (social regel). 

Kommunikation kan även ses som något som formar och konstruerar den gemensamma synen på 

världen som en social grupp har. Det finns två grundregler inom traditionen och dessa handlar om hur 

etablerande normer, nya normer och regler formar oss och våra beteenden och vårt sätt att 

kommunicera. (Jensen 2012, s.34).  

6 Begreppsdefinition 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera begreppet kommunikation. 

6.1Kommunikation  

Ordet kommunikation kommer från latin och betyder att något är eller ska bli delat. 

Kommunikation är grunden för allt samspel mellan människor och innebär att man meddelar eller delar 

med sig av något som exempelvis kan vara upplevelser, tankar, avsikter och känslor. Ordet kan således 

definieras som den process där två eller fler personer skickar budskap till varandra där de visar hur de 
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uppfattar varandra och sig själva, de innehåll som de vill förmedla och hur de tänker om det som sägs 

och hur de görs i samspel (Nilsson 2016 s.102). 

7 Teorianknytning 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera begreppet kommunikativ kompetens och de tillhörande 

sex delkompetenserna som ingår. Jag kommer även att presentera den retoriska arbetsprocessen. 

7.1 Kommunikativ kompetens 

 

Den moderna definitionen av kommunikativ kompetens kommer från Dell Hymes, språkforskare, som 

utmanade Noam Chomskys, språkforskare, uppdelning av begreppen kompetens och föreställning.  

 

Chomsky lyfte fram den lingvistiska kompetensen för kommunikation som baserades på teoretisk 

kompetens. Detta kallas för den kognitiva inriktningen, inom vilken den kommunikativa kompetensen 

kan förstås som ett mentalt fenomen. Medan Chomsky förminskade värdet av verkligt språkbruk påstod 

Hymes att det är endast via observationer av språkbruk som det går att förstå kommunikativ kompetens.  

I Hymes koncept av kommunikativ kompetens bekräftas språk som ett socialalt fenomen och i språkliga 

utredningar måste det tas i beaktning av hur språk används i olika situationer och kontexter (Lundberg 

1991, s.24-25). 

 

Hymes definition av kommunikativ kompetens innefattar inte endast formell lingvistisk kompetens som 

är fokus i Chomskys definition utan Hymes har även fokus på förmågan att applicera lingvistisk 

kompetens i olika kommunikativa situationer. Hymes ansåg att kommunikativa situationer innefattar 

sociokulturella faktorer som, i sin tur leder till att språkanvändning påverkas av kommunikationen 

(Lundberg 1991, s.24-25). 

 

Sandra J. Savignon, professor i Franska och Engelska, har identifierat kommunikativ kompetens som en 

aspekt av kommunikativ språkinlärning och undervisning och enligt henne handlar det om en förmåga 

att fungera i en verklig kommunikativ miljö (Savignon 1972, s.8).  

 

Canale och Swain (1980) utvecklade sedan Hymes definition av kommunikativ kompetens och detta 

ledde till en modell som innefattar grammatisk kompetens, sociolingvistisk kompetens, 

diskurskompetens och strategisk kompetens. 
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I samband med att den kommunikativa språksynen ändrades så började man beskriva språkfärdigheterna 

i den kommunikativa kompetensen med hjälp av färdighetsnivåer som innefattar sex delkompetenser. 

Dessa utvecklades i den gemensamma europeiska referensramen som var en följd av Europarådets 

språkprojekt. 

 

Kommunikativ kompetens har tagits fram för forskning om andraspråksinlärning men kan likväl 

tillämpas på modersmålsinlärning som den görs i denna studie.   

 

De sex delkompetensena är följande: 

• Lingvistisk kompetens 

• Sociolingvistisk kompetens 

• Strategisk kompetens 

• Sociokulturell kompetens 

• Social kompetens 

• Diskursiv kompetens 

(Sundell 2001 s.39) (Malmberg 2001, s.18).   

 

Delkompetenserna delas således in i sex kategorier som innefattar den kommunikativa kompetensen 

som jag nedan kommer att presentera. 

 

• Lingvistisk kompetens benämns som baskomponenten för all kommunikativ förmåga. Utan 

kännedom om vokabulär och behärskning av vissa strukturella regler som möjliggör 

meningsfulla yttranden så är ingen verbal kommunikation möjlig (Malmberg 2001, s.18). Det 

handlar om språkets form och ord, uttal och grammatik och att det är bra att kunna ord och veta 

hur man konstruerar olika meningar (Sundell 20001, s.39). 

 

• Sociolingvistisk kompetens handlar om att vara medveten om i vilka situationer och vilka sociala 

sammanhang som ett visst ordval och vissa uttryck hör hemma. Det handlar om att anpassa 

språket beroende på vem man talar med och att man tilltalar olika personer på olika sätt (Sundell 

20001, s.39). 

 

• Strategisk kompetens handlar om att kunna använda olika kommunikationsstrategier som 

innebär att man ska kunna omskriva, förklara och använda kroppsspråket, eller på något annat 
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sätt kunna göra sig förstådd när man inte kan det exakt orden för det man vill säga (Sundell 

2001, s.40). 

 

 

• Sociokulturell kompetens handlar om att man känner till så mycket av det främmande språkets 

tillhörande samhällsliv och kultur att man har förutsättningar att förstå sådant som ligger lite 

djupare än förståelsen av det enskilda ordet (Malmberg 2001, s.18). Här handlar det om att 

känna till landets kultur och hur saker och ting fungerar i vardagslivet. Om detta inte finns kan 

det bli missförstånd i kommunikationen (Sundell 2001, s.40). 

 

• Social kompetens handlar om viljan att integrera, och om attityder, empati och motivation, som 

alla är viktiga komponenter för att kommunikationen ska fungera i ett socialt samspel 

(Malmberg 2001, s.18). Här handlar det om att man vågar ta kontakt med människor och kan ta 

egna initiativ, man ska kunna se på den person som man talar med. Man ska kunna lyssna och 

leva sig in i den andra personens situation (Sundell 2001, s.40). 

 

• Diskursiv kompetens handlar om hur en skriftlig eller muntlig text måste hänga ihop så att 

mottagaren ska kunna följa med i framställningen. Denna kompetens kan visas till exempel i hur 

man använder bindeord såsom: och, eller, att, men och därför att, som krävs för att få till flyt i 

framställningen. (Sundell 2001, s.40). 

7.2 Den retoriska arbetsprocessen 

Retorik som språkteori handlar om hur människor använder språket för att kommunicera. Retorik 

handlar om uttrycksformer och innehållet av språkbruket. Genom att iaktta talare har man identifierat en 

arbetsprocess som innefattar sex faser som benämns som den retortiska arbetsprocessen (Olsson Jers 

2010, s.119). Dessa faser är följande: 

• Intellectio 

• Inventio 

• Dispositio 

• Elocutio 

• Memoria 

• Actio/pronuntiatio 
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Intellectio handlar om att talaren sätter sig in i den situation hen ska tala i och hen förbereder sig genom 

att lära sig så mycket som möjligt om ämnet. I denna process utforskar talaren vad som ska sägas och 

växlar mellan olika föreställningar. Inventio handlar om att man försöker inventera alla argument 

(Olsson Jers 2013).  

Det handlar om att förstå uppgiften och detta är grunden för det fortsatta talet (Hellspong 2008, s.71). 

 

Inventio handlar om att söka uppslag och talaren söker i denna process efter användbara teman och 

tankar. Utifrån de idéer som talaren får så väljer hen de som passar bäst till syftet, situationen och 

publiken (Hellspong 2008, s.85).  

 

Dispositio är det steg i arbetsprocessen där stoffet ska disponeras i en sammahängande enhet där varje 

del följer sig naturligt på varandra. Det handlar om att skapa ordning vilket innebär att innehållet får en 

tydlig struktur (Hellspong 2008, s.111).  

 

Elocuti handlar om att finna de rätta orden för det man vill säga, denna arbetsprocess handlar även om 

att finna språket och stilen i framförandet (Hellspong 2008, s.125). 

Memoria handlar om att kunna lägga på minnet det vill säga att talaren lär in det som ska kommuniceras 

men det handlar inte om en utantillkunskap eftersom framställandet ska ske i en dialog. I denna process 

ska talaren lära sig det som är det användbara underlaget än ett bestämt innehåll (Hellspong 2008, 

s.141). 

 

Actio/Pronunatio handlar om att övergå till handlingen, det vill säga framförandet.  Detta handlar om 

vad talaren avsåg att försöka göra blir genomfört. I denna process blir även röst, blick och gester viktiga 

för helhetsintrycket (Hellspong 2008, s.171). 

 

Alla människor oavsett om man är en erfaren talare eller inte, arbetar med den retoriska arbetsprocessen 

som antingen sker medvetet eller omedvetet. En person som yttrar sig ska då kunna förstå 

kommunikationssituationen och de faktorer som påverkar, och kunna förstå vilka argument som är mest 

ändamålsenliga och då kunna upptäcka och ta fram dessa. Talaren ska kunna disponera argument och 

det tänkta innehållet, och till detta kunna välja lämpligt språk och passande stil.  

 

Den retoriska arbetsprocessen kan man även kalla för retorikens didaktik eftersom arbetsprocessen är 

grunden i den färdighet som ingår i att kunna tala men även i att kunna skriva. I en kommunikativ 
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situation skulle den kommunikativa säkerheten ses i relation till hur väl en talare förhåller sig till de sex 

delarna i den retoriska arbetsprocessen (Olsson Jers 2010, s.121). 

 

8 Tidigare forskning 

Cecilia Olsson Jers, forskare med inriktning på muntlig och skriftlig framställning, har i artikeln, Den 

retoriska arbetsprocessen – betydelse för möjligheten att framstå med stark och trovärdighet ethos i 

muntlig framställning, berättat om unga vuxnas möjligheter att bli talare i offentliga sammanhang och 

viljan att framstå och känna sig som trovärdiga, som enligt Olsson Jers handlar om att vilja framstå med 

ett starkt ethos, det vill säga det övertygningsmedel som ligger i talarens karaktär och det som talaren 

väljer att visa för lyssnaren i den kommunikativa situationen. Ethos kan ses som både ett inre och ett 

yttre övertygningsmedel (Olsson Jers 2010, s.13). 

 

Artikeln Den retoriska arbetsprocessen – betydelse för möjligheten att framstå med stark och 

trovärdighet ethos i muntlig framställning har ursprunget i Olsson Jers avhandling Klassrummet som 

muntlig arena: att bygga och etablera ethos. I Olsson Jers avhandling följer hon under ett års tid 29 

ungdomar som gick första året på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.  

 

Olssons Jers syfte med avhandlingen var att undersöka om eleverna byggde och etablerade ethos och 

hur de utvecklade sin kommunikativa förmåga i svensk ämnet. Utgångspunkten i hennes studie var att 

elever i gymnasieklass säger att de upplever en obalans mellan undervisningen i muntlig och skriftlig 

framställning. Eleverna uppger att de får mer undervisning i skriftlig än i muntlig framställning trots att 

det i lärarnas planering syns tydlig en ambition om balansen mellan dessa två i undervisningen (Olsson 

Jers 2010, s.134). På grund av obalansen mellan de skriftliga och muntliga framställningarna så uppger 

eleverna att de känner en osäkerhet när de ska redovisa muntligt inför klassen. Resultatet som Olsson 

Jers har kommit fram till pekar på att undervisningen sker genom att de unga vuxna praktiskt får utföra 

muntlig framställning i den retoriska arbetsprocessen kunskapsområde actio/pronunatio som innebär att 

eleverna framför kommunikativa framställningar och att eleverna utför betydligt mindre i de andra 

kunskapsområdena i den retoriska arbetsprocessen.  

 

Olsson Jers fråga om vilka möjligheter de unga vuxna erbjudas för att bygga och etablera ethos kunde 

besvaras med att eleverna gör detta genom att få många möjligheter att göra muntliga framställningar 

(Olsson Jers 2010, s.130). Olsson Jers skriver att om någon bygger ethos innebär det även att hela den 

retoriska arbetsprocessen är med i byggandet eftersom man behöver förstå syftet, samla och disponera 
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material, välja språk och stil, kreativt förbereda ett framträdande och slutligen genomföra det, där alla 

dessa faser ingår i den retoriska arbetsprocessen. 

 

Olsson Jers menar att kommunikativ säkerhet i en muntlig situation byggs med hjälp av de olika delarna 

i arbetsprocessen och en interaktiv process tillsammans med andra. Hon menar att man enskilt och 

tillsammans med andra kan bygga ethos (Olsson Jers 2010, s.131). Slutsatserna i Olsson Jers studie är 

att ethos är i ständig förändring mellan ett inledande, ett erhåller och i en kommunikativ situation 

(Olsson Jers 2010, s.134). 

 

I artikeln Att tala kräver träning-och respons utgiven av Lärarförbudet har Cecilia Olsson Jers svarat på 

frågor om muntlig framställning. I artikeln talar Olsson Jers om att den muntliga framställningen 

behöver få samma status i klassrummet som den skriftliga inlämningsuppgiften och hon nämner att 

många pratar om talängslan i kommunikativa situationer. Olsson Jers menar att det handlar om en 

bristande förståelse för hur retorik fungerar och inte om talängslan och menar att när man tränar muntlig 

kommunikation i klassrummet så handlar det om demokratiska rättigheter eftersom den elev som talar 

inför andra övar på att framföra en åsikt. Genom att framföra en åsikt så ges alla lika möjligheter att 

göra sin röst hörd och genom att lyssna på andra. I denna artikel tas hennes avhandling upp som jag 

nämner ovan i denna studie där syftet handlar om att gå till botten med vikten av att lära sig tala och 

lyssna i klassrummet (Olsson Jers 2013). 

 

Enligt Olsson Jers var undersökningsresultat i studien nedslående eftersom det inte någonstans i skolan 

fanns en strukturerad process om arbetet med muntlig framställning. Resultatet visade att många elever 

förberedda sig minuterna innan lektionerna och improviserade framföranden var vanliga. Lärarens 

respons upplevdes av eleverna i bästa fall som tunn och allmän och i värsta fall som intetsägande. De 

självsäkra eleverna belönades och dessa elever hade en utåtriktad personlighet och en förmåga att kunna 

improvisera och de lyftes fram av läraren som goda exempel men utan någon djupare diskussion om vad 

som fick deras framställning att fungera.  

 

I artikeln nämns även utbildningsradions undersökning där de fick fram att 18 % av alla elever på 

gymnasiet och högstadiet någon gång har valt att stanna hemma istället för att gå till skolan för att slippa 

att prata med andra. Olsson Jers menar att talängslan egentligen är fel ord då det är ett medicinskt 

begrepp som har att göra med social fobi utan att talängslan handlar om en oro som bottnar i en 

bristande förståelse för hur retorik fungerar. 
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Olsson Jers svarar i artikeln att det är viktigt att avdramatisera synen på den oro som många talare 

känner inför att tala och om detta görs så kan problemet angripas och hanteras av läraren. Olsson Jers 

menar att lösningen handlar om att arbeta strukturerat med retorik i klassrummet och att det behövs en 

process där lärare och elever arbetar lika noga med att förberedda muntliga framställningar som med 

skriftliga inlämningsuppgifter. Skrivuppgifterna börjar eleverna att arbeta med tidigt, texter går mellan 

läraren och eleven fram och tillbaka. Det ges respons på texten och den blir gradvis bättre. Vad gäller 

den muntliga framställningen så får eleverna ofta veta att det här området ska redovisas muntligt inom 

en specificerad tidsram. Olsson Jers menar att talprocesserna måste bli synligt på samma sätt som 

skrivprocessena och eleverna måste få möjlighet att testa sina argument, öva på inledningar och detta 

med stöd av läraren (Olsson Jers 2013).  

 

Anne Palmérs avhandling Samspel och solostämmor – om muntlig kommunikation i gymnasieskolan 

handlar om hur gymnasieskolan ger möjligheter att stödja elevers språkutveckling eftersom det i skolans 

kunskapande verksamhet har de grundläggande elementen språket och kommunikation, samt att vi lär 

oss med hjälp av språket och genom lärandet så utvecklas vårt språk. Palmér menar att 

språkutvecklingen och lärandet sker i samspel med andra och att i skolan har lärare och kamrater och de 

samtal som förs däremellan stor betydelse för varje elevs möjlighet att få språkliga erfarenheter (Palmér 

2008, s.9).  

 

Palmérs syfte med avhandlingen är att studera den muntliga kommunikationen i lärandeprocesser i 

svenska och karaktärsämnen i de olika klassrummen på yrkesförberedande program med målsättningen 

om att nå ökad kunskap om muntlig språkutveckling i gymnasieskolan. Detta gör hon genom att lägga 

fokus på resonemang och förberett tal (Palmer 2008, s.177).  

 

Resultaten visade att de elever som gick omvårdsprogrammet fick i svenskundervisningen få tillfällen 

att delta i den muntliga framställningen av resonemang, fastän eleverna arbetade i mindre grupper. 

Eleverna fick ofta tala oförberett vid redovisningar av grupparbeten. I vårdämnena fick eleverna 

erfarenheter av att i successivt mer krävande sammanhang inta rollen som klassrummets huvudaktör i 

förberedda tal (Palmér 2008, s.178).  

 

I svenskundervisningen i Fordonsprogrammet och i Hantverkarprogrammet erbjöds eleverna under 

flertal tillfällen att delta i resonemang. Detta skedde ofta via lärarens ledning som sedan utvecklades i 

mindre grupper. Eleverna fick möjlighet att framträda inför klassen i rollspel, men de fick liten 

erfarenhet av rollen som solitär i den fria monologen. Resonemangsundervisningen inom 
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Fordonsprogrammet skiljde sig åt beroende på vem som var läraren och undervisningens organisering 

(Palmér 2008, s.178).  

 

I artikeln ,Elements of teacher communication competence: an examination of skills and knowledge to 

communicate, lyfts en kroatisk avhandling fram. I Kroatien uppträdde det en radikal förändring i 

utbildningen under år 1995 vilket ledde till att utbildningsministret finansierade forskningsprojektet som 

handlar om information och kommunikativ kompetens hos lärare och elever i grundskolan. Studien 

genomfördes i syftet att kunna bedöma de kommunikativa situationerna som utspelar sig och kunna 

definiera problem som framkom med förhoppningen om att resultatet ledde till att utbildningssystemet 

förändrades för de framtida lärarna för att de skulle kunna vara förberedda för de nya utmaningarna som 

fanns i samband med skolarbeten. Studien riktade in sig både på lärare och elever i grundskolan. 

 

Resultatet i avhandlingen visade att lärare inte var medvetna om sina egna bristande kunskaper inom 

kommunikation och kommunikationsförmåga (Bakic-Tomic, Dvorsk & Kirinic 2015, s.157). 

 

Forskningen visade att lärarnas kommunikationsstilar är kopplade till hens yrke och innebar att de 

lärarna som har en utvecklad kommunikativ förmåga eller främmande språklärare använder sina 

kompetser på ett mer framgångsrikt sätt i sitt arbete med eleverna (Bakic-Tomic, Dvorsk & Kirinic 

2015, s.160). 

 

I resultatet av hur eleverna känner sig när de kommunicerade med lärarna visade att det var viktigt för 

eleverna att de kände sig lyhörda och att de andra lyssnar på dem i de kommunikativa framställningarna 

samt att elevernas självförtroende är en viktig komponent i kommunikationen (Bakic-Tomic, Dvorsk & 

Kirinic 2015, s.163).  

 

Slutsatsen av avhandlingen visade från utvärderingen av lärarnas kommunikativa kompetenser styrs av 

den sociala och fysiska aktiviteten ((Bakic-Tomic, Dvorsk & Kirinic 2015, s.165). 

9 Metod och material 

Inom forskning är det vanligt att man gör en skillnad mellan kvalitativa undersökningar och kvantitativa 

undersökningar. En närmare förklaring på dessa två är att om man använder sig av siffror rör det sig om 

en kvantitativ ansats samt om man använder ord som längre, fler eller mer. Om man istället fokuserar på 

djupa analyser av begränsat material är ansatsen kvalitativ. Är man intresserad av att kunna säga att ett 

visst antal procent av befolkningen tycker på ett visst sätt är det kvantitativt, medan om man är 
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interesserad av exempelvis försöka förstå människors sätt att resonera och urskilja varierade 

handlingsmönster är det en kvalitativ ansats (Trost 2012, s.23). 

 

Min studie har både en kvalitativ och en kvantitativ riktning. Då datainsamlingen består av 65 enkäter 

med öppna frågor (se bilaga 2) med ett syfte att fånga elevernas syn på kommunikativ kompetens och 

deras känslor och tankar om det. Analysen och bearbetningen är således både kvalitativ och kvantitativ, 

kvalitativ då jag analyserat elevernas fria svar enligt olika kategorier, och kvantitativt då jag visar hur 

stora delar i de olika kategorierna utgör helheten.  

 

9.1 Enkätundersökning 

Denna studie görs utifrån ett elevperspektiv och för att komma åt elevernas syn, tankar och känslor om 

kommunikativ kompetens har jag valt att genomföra en enkätundersökning med öppna frågor.  

 

Jag har valt att använda mig av en enkätundersökning i denna studie eftersom jag inte vill påverka 

elevernas svar. Från början tänkte jag genomföra intervjuer med elever men jag ändrade mig då jag 

ansåg att det fanns en risk att eleverna skulle bli påverkade av min närvaro och inte svara ärligt på 

frågorna.  

Jag anser genom genomförandet av en enkätundersökning med eleverna så minskade risken att påverka 

eleverna eftersom att alla elever som var delaktig i undersökningen satt enskilt och svarade på 

enkätundersökningen. 

 

Frågorna som ingick i enkäten var följande: 

1. Vad tycker du att man behöver för att vara bra på att kommunicera? 

2. Vad påverkar dig när du ska kommunicera i klassrummet under svenskundervisningen?  

3. Varför tror du att elever kan vara rädda för att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisningen? 

4. Varför tror du att elever kan ha lätt för sig att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisningen? 

5. Hur kan du bli bättre på att kommunicera under svenskundervisningen än vad du är idag? 

 

Det finns brister i enkätfrågornas utformning med att frågorna till viss del är otydligt formulerade, 

exempelvis vad som menas med kommunicera. På grund av bristerna så belyser frågorna intressanta 

indikationer på elevers förståelse om kommunikation. Utformningen av enkätfrågorna hade troligtvist 
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gynnats av en pilotstudie där enkätfrågorna prövats innan de användes i studien samt om enkätfrågorna 

hade definierat kommunikation och hänvisat detta till muntlig kommunikation.  

9.3 Mejlutskick 

Jag valde att ta kontakt med den grundskola som jag hade min senaste verksamhetsförlagda utbildning 

på eftersom jag hade etablerat en kontakt med de undervisade svensklärarna. Jag frågade om det var 

möjligt att jag genomförde en enkätundersökning med skolans elever i årskurs 5. Denna kontakt tog jag 

via mejl och fick ett svar tillbaka att jag var välkommen att genomföra enkätundersökningen. 

 

Jag fick hjälp från min handledare på skolan som skickade ut ett mejl till elevernas vårdnadshavare om 

ett godkännande (Se bilaga 1). 

9.4 Utdelningen och insamling av enkäter 

Jag valde att dela ut enkätfrågorna till tre klasser och läste frågorna högt först inför klasserna för att alla 

elever skulle kunna höra frågorna högt och läsa dem själva. Sedan svarade eleverna på frågorna. Detta 

tog mellan 10-15 minuter för eleverna. När eleverna var klara med enkäten la dem enkäterna på sitt bord 

och jag samlade in dem en efter en.  

9.5 Urval och bortfall 

Enkätundersökningen skulle likväl kunnat ha genomförts i årskurs 4 och i årskurs 6 och förklaringen till 

varför undersökningen gjordes i årskurs 5 beror på att jag hade knutit en kontakt med lärarna som 

undervisade i dessa klasser under min senaste verksamhetsförlagda utbildning. Detta ledde till att jag 

sparade tid i väntan på svar från skolor som kunde medverka i studien.  

  

Det var 75 elever som tillfrågades i tre klasser i årskurs 5 att delta i enkätundersökningen. 

Jag fick in 65 enkäter på grund av frånvaro och av dessa var det 20 enkäter som inte var ifyllda. Min 

studie baseras på de återstående 45 enkäter. För att en enkät ska räknas som ifylld behövde tre av fem 

frågor vara ifylld av eleven.  

9.6 Etiska övervägande 

Inom humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav som ska följas för att 

beakta etniska forskningsprinciper. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007, s.6).  

Jag kommer nedan att presentera dessa krav och hur dessa är utförda i denna studie. 
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9.6.1 Informationskravet 

Forskaren ska informera de som är berörda om forskningsuppgiften enligt följande ”Forskaren skall 

informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” (Vetenskapsrådet 2007, s.9). Detta har jag 

gjort via mejlutskick till elevernas vårdshavare samt att detta står övers på enkätundersökningen (se 

bilaga 1 och 2). 

9.6.2 Samtyckeskravet 

Detta innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan, det vill 

säga att ”Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall 

bör detta samtycke inhämtas från vårdnadshavare om de som undersöks är under 15 år och 

undersökningen är av etniskt känslig karaktär” (Vetenskapsrådet 2007, s.9). Samtyckeskravet har jag 

gjort via att fått en godkännande av vårdnadshavare och elever innan de medverkade i 

enkätundersökningen (Se bilaga 1).  

9.6.3 Konfidentialitetskravet  

Detta innebär att uppgifter om alla som medverkar i en undersökning ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det vill säga ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående”(Vetenskapsrådet 2007, s.12). Detta har jag i studien informerat via mejl (se bilaga 1) samt 

att enkätundersökningen är anonym, det vill säga att det finns några personuppgifter som de som 

medverkar fyller i. 

9.6.4 Nyttjandekravet 

Detta innefattar att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Det vill säga ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”(Vetenskapsrådet 

2007, s.13). Detta har jag tagit hänsyn till genom att enkäten är anonym.  

 

9.7 Bearbetning och kategorisering av materialet  

Jag valde att skriva ned de sex delkompetenserna som innefattar den kommunikativa kompetensen på ett 

separat papper och sedan lägga dessa utspridda på en stor yta. 
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Därefter tog jag en enkät i taget och placerade ut elevernas svar på enkäten efter de kommunikativa 

delkompetenserna.  

 

Jag valde att klippa ut frågorna från enkäten tillsammans med elevernas svar för att kunna dela upp 

frågorna efter vilken kommunikativ kompetens som syns av elevsvaren. Detta gjordes för att jag skulle 

kunna få en överblick över vilka enkätsvar som jag hade gått igenom och vilka som kvarstod att 

bearbeta.  

 

10 Analys och diskussion 

Jag kommer under detta avsnitt att analysera elevernas svar utifrån enkätfrågorna, dessa frågor 

återspeglar sig i studiens frågeställningar. Detta görs i förhållande till de kommunikativa 

delkompetenserna, den retoriska arbetsprocessen samt tidigare forskning.  

I slutet av varje frågeställning presenteras en tabell över sammanställningen av vilka kommunikativa 

delkompetenser som lyfts fram utifrån elevsvaren. I analysen ingår det 45 stycken elevsvar till 

respektive frågeställning. 

10.1 Vad tycker du att man behöver för att vara bra på att kommunicera?  

10.1.1 Skriva  

Ur elevsvaren så fanns det elever som belyste att man behöver kunna skriva för att kunna vara bra på att 

kommunicera och förknippade kommunikationen med att skriva”Man ska kunna skriva och veta hur 

man ska säga alla bokstäver” och här är behovet att kunna skriva och veta hur man ska säga 

bokstäverna de bidragande faktorerna för att man ska kunna vara bra på att kommunicera. Vilket tolkas 

som att man behöver ha en lingvistisk kompetens eftersom att eleven nämner språkets form (Sundell 

2001, s.39). Det som vidare är intressant i detta svar är att eleven har tolkat det som att man behöver 

kunna skriva och kunna bokstäverna för att kunna vara bra på att kommunicera vilket även tre ytligare 

elevsvar pekar på ” Om jag läser mer böcker och skriver så kanske jag blir bra på att prata”. Det är 

intressant att dessa fyra elever belyser att det finns samband mellan att läsa och skriva som blir till en 

bidragande faktor till att man är bra på att kommunicera. 

10.1.2 Ordförråd 

Ett flertal elever svarade att de behöver utveckla sitt ordförråd för att vara bra på att kommunicera, det 

vill säga att eleverna behöver utveckla den lingvistiska kompetensen som innefattar språkets form, ord, 

uttal och grammatik (Sundell 2001, s.39).”Jag behöver utveckla ordförrådet”. Det var sju elever som 
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svarade detta. Det som även är intressant är att eleverna belyser en förståelse för att det ordförråd som 

de har idag inte räcker till för att vara bra på att kommunicera.  

10.1.3 Prata  

Ur elevsvaren så fanns det elever som förknippade kommunikation med att kunna prata. Bland 

elevsvaren fanns det elever som uttryckte att de behöver få övning på att tala för att bli bättre på att 

kommunicera ”Öva, träna på att prata” vilket tolkas som att de behöver utveckla den lingvistiska 

kompetensen och språkets form (Sundell 2001, s.39). Detta svarade två elever.  

Olsson Jers har i artikeln Att tala kräver träning - och respons påpekat att den muntliga framställningen 

behöver få samma status som den skriftliga inlämningsuppgiften som lämnas in till läraren där eleverna 

får feedback och blir därigenom succesivt bättre på skriftliga momenten (Olsson Jers 2013). I detta svar 

så behöver eleverna öva på de muntliga framställningarna för att blir bättre på att prata. Detta tolkas som 

att den muntliga framställningen behöver få samma status som de skriftliga framställningarna i 

klassrummen som även Olsson Jers har påpekat. Det finns ett elevsvar som är nära besläktat med 

behovet att öva för att vara bra på att prata ”Läsa högt och göra presentationer inför klassen” vilket 

tillhör den strategiska kompetensen. Det som vidare är intressant med detta svar är att eleven belyser 

redovisningsmomentet presentation som en faktor för att bli bättre på muntlig kommunikation samt att 

eleven förknippar ordet kommunikation med presentationer. Olsson Jers har påpekat att när elever ska 

genomföra muntliga framställningar är det ett relativt kort tidspann som ges som förberedande tid. 

(Olsson Jers 2013) och utifrån elevsvaret så belyser det att elever vill träna på presentationer inför 

klassen för att utveckla de muntliga kommunikativa framställningarna.   

10.1.4 Trygghet 

Elevsvaret ”Jag tycker att man behöver en trygg klass som respekterar en när man står där framme och 

pratar” anser jag är intressant eftersom det tyder på den sociala kompetensen. Ordet trygg finns med i 

elevens svar, vilket kan diskuteras vidare vad ordet trygg innebär. Är det att vara trygg i positionen i 

klassrummet eller är det att det finns en trygg solidarisk klass som gör att man är bra på muntlig 

kommunikation, det går inte att få någon tydlighet vad eleven menar med en trygg klass som en 

bidragande faktor till varför man är bra på de muntliga framställningarna. Däremot är elevsvaret ”Våga 

göra det inför en klass” ett intressant svar kopplat till ordet trygg i föregående elevsvar. Detta elevsvar 

handlar om att våga som är en social kompetens som en bidagande faktor till varför man är bra i de 

muntliga framställningarna. Elevsvaret tar även upp ordet klass, det vill säga att muntlig kommunikation 

ska våga göras inför klassen, det som är intressant är elevens ordval och det kan diskuteras om eleven är 

tryggare i den muntliga framställningen om det exempelvis sker i en mindre grupp. 
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10.1.5 Hjälp 

Elevsvaret ”Klasskompisar som lyssnar och fröknar som hjälper” tolkar jag som en social kompetens 

där orden lyssna och hjälper är faktorer som bidrar till att man är bra i de muntliga kommunikativa 

framställningarna. Det som är intressant i detta elevsvar är att det görs en koppling till att det som 

behövs är andra människor i sin omgivning för att man ska vara bra på muntlig kommunikation. 

Elevsvaret visar att det behövs klasskompisar vilket tyder på fler än en kompis samt att de behöver 

fröknar, vilket tyder på fler än en lärare som är bidagande faktorer till varför man är bra i de muntlig 

kommunikativa framställningarna. Detta tolkar jag som om man är bra på muntlig kommunikation så 

behöver det finnas flera personer delaktiga i den muntliga framställningen. Det som vidare är intressant i 

detta elevsvar är att i samband till det som Olsson Jers menar när man tränar muntlig kommunikation så 

handlar det om de demokratiska rättigheterna och att den elev som talar inför andra övar på att framföra 

en åsikt och att detta handlar om att ge alla lika möjligheter att göra sin röst hörd och att lyssna på andra 

(Olsson Jers 2013) just detta med att lyssna är delvis centralt i Olsson Jers uttalande och som även finns 

med i elevsvareren i denna studie. Det som även är intressant med detta elevsvar är det resultat från den 

kroatiska studien där eleverna uppger att den viktiga komponenten i den muntliga kommunikativa 

framställningen är just att andra lyssnar (Bakic-Tomic, Dvorsk & Kirinic 2015, s.163) vilket detta 

elevsvar påpekar. Det intressanta är om detta möjligtvis är en komponent som ett flertal elever i 

grundskolan känner, med detta pekar inte detta elevsvar på eftersom att det rör sig om ett svar, dock så 

är det intressant att lyfta fram.  

10.1.6 Språkvariation 

Elevsvaret ”Man behöver kunna variera språket” tolkar jag som den sociolingvistiska kompetensen 

som fem elever svarade och tyder på en faktor som innefattar ett varierat språk för att vara bra på 

muntlig kommunikation. Det som vidare är intressant till föregående elevsvar är elevsvaret ”Använda 

vårdat språk” som en faktor som behövs för att vara bra på muntlig kommunikation. Detta tolkas som 

att den muntliga framställningen är beroende av hur språket används samt vilka uttryck och ordval som 

väljs, det vill säga den lingvistiska kompetensen (Sundell 2001, s.39). Det som vidare är intressant är att 

om man använder svordomar mycket så är man inte bra på de muntliga framställningarna enligt 

elevsvaret. Detta är en intressant aspekt av att vårdat språk är en bidragande faktor som gör att man är 

bra i de muntliga kommunikativa framställningarna.  

 

Elevsvaret ”Jag måste använda olika ord i samma tal så att det inte blir så tråkigt att lyssna på” tolkar 

jag som den diskursiva kompetensen då elevsvaret tar upp att det behövs ett variarat språk för att 

framställningarna inte ska vara tråkiga att lyssna på. Det som vidare är intressant är att eleven tar upp 
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den muntliga framställningen tal i svaret. Att det är ett tal som gör att man är bra på muntlig 

kommunikation samt att det ska vara roligt att lyssna på. Vad eleven definierar som tråkigt ges ingen 

vidare förklaring på i svaret.  

10.1.7 Ingetdera  

Det fanns även elevsvar som visade att de behövs andra faktorer än de kommunikativa 

delkompetenserna för att vara bra på att kommunicera och detta kan ha och göra med ordvalet 

”behöver” i enkätfrågan. Det fanns fem elevsvar som uppgav att de behöver ha en mun som en 

förutsättning för att vara bra i de muntliga kommunikativa framställningarna.  

 

Det var även åtta elever som svarade ”Jag vet inte” på frågan vilket är intressant om detta beror på att 

eleverna inte förstod frågan eller om de inte visste vad de behövde för att vara bra på att prata. Kan detta 

svar kanske ha att göra med att de inte har fått information om vad de behöver för att utvecklas till en 

bra talare genom svenskundervisningen? Kan det vara så att dessa elever redan uppfattar sig själva som 

bra i de muntliga kommunikativa framställningarna? Det som är intressant i dessa elevsvar är att de 

svarar att det inte vet och att detta skulle tolkas som att de har en förståelse och en medvetenhet om att 

det finns faktorer som gör att man är bra på att kommunicera men att de inte kan beskriva dessa. Det går 

inte av 

elevsvaren 

att utläsa 

vad svaret 

”Jag vet 

inte” beror 

på.  

 

Det är totalt 45 elevsvar som utgör sammanställningen 
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10.2 Vad påverkar dig när du ska kommunicera i klassrummet i 

svenskundervisningen?  

10.2.1 Rättad 

I enkätsvaren så framkommer det att flera elever är rädda för att andra närvarande personer i 

klassrummet ska rätta dem i den muntliga framställningen ” Rädd att någon rättar mig i klassrummet”. 

Detta tolkar jag som att det handlar om den strategiska delkompetensen eftersom att elevsvaret tyder på 

att det är någon annan i klassrummet som kommer att omformulera elevens muntliga kommunikativa 

framställning (Sundell 2001, s.40). Det som vidare är intressant med dessa elevsvar är om rädslan att bli 

rättad beror på om andra elever besitter en högre lingvistisk komptens än dem själva vilket elevsvaren 

till viss del ger indikation på. Rädslan över att bli rättat skulle i sin tur kunna leda till att elever känner 

sig osäkra i de kommunikativa framställningen. Olsson Jers menar att talprocessen måste bli synlig och 

att eleverna måste få möjlighet att testa sina argument och detta med stöd från läraren (Olsson Jers 

2013), dessa elevsvar skulle kunna tolkas som att eleverna saknar stöd i de muntliga framställningarna 

och därav bli rädslan att bli rättat en bidragande faktor till osäkerhet i de muntliga kommunikativa 

framställningarna hos eleverna. Det framgår inte av elevernas svar på vilket sätt de är rädda eller vilka 

grunder som rädslan baseras på utan endast att de är rädslan som gör att de blir påverkade i 

kommunikationen. Detta elevsvar behandlar tre elever. 

10.2.2 Rädsla 

Det större antalet elevsvaren visar att det finns en rädsla för de personer som är närvarande i den 

muntliga kommunikativa framställningen kommer att skratta åt elevernas framförande eller att eleverna 

uttrycker att det finns en rädsla för de andra personernas åsikter om framställningen ”För att man är 

rädd för att folk ska skratta” och ”Rädd för vad andra ska säga”. Detta skulle tolkas som att de andras 

åsikter blir den bidragande faktorn som påverkar eleverna i deras muntliga framställning samt att dessa 

elevsvar handlar om den sociala kompetensen eftersom att svaren handlar om att lyssna och ta kontakt 

med andra personer (Sundell 2001, s.30) som enligt elevsvaren verkar vara bristande. Elevernas svar 

skulle även kunna tyda på att gruppdynamiken i klassrummet indikerar en ostabiltitet eftersom rädslan 

nämns som en faktor till den kommunikativa framställningen. Dessa två svar innefattar 22 elever. Det 

som vidare är intressant med föregående elevsvar är svaren ”Man är rädd för att göra fel” vilket 15 

elever svarade. Utifrån elevsvaren handlar det om en rädsla för att inte göra rätt. Det som är intressant 

att lyfta fram är om dessa elevsvar egentligen handlar om rädslan att bli rättad eller om det ligger en 

bakomliggande rädsla att de som är närvarande i den kommunikativa framställningen kommer att skratta 

åt eleven. Om detta är en rädsla om att bli rättad handlar det i sådana fall om den lingvistiska 

kompetensen och en rädsla för att någon besitter en mer omfattande lingvistisk kompetens (Sundell 
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2001, s.40). Detta skulle även kunna tolkas som att eleverna saknar stöttning i de muntliga 

framställningarna som Olsson Jers menar är viktigt (Olsson Jers 2013). Det går inte i någon vidare 

utsträckning av att avläsa betydelse av vad rädslan att göra fel innebär eller vad det är för 

bakomliggande faktorer som spelar in i denna känsla.  

10.2.3 Språkförståelse 

Det finns tre elevsvar som är intressanta som handlar om en bristande förståelse för det svenska språket 

”Man förstår inte språket” som bakomliggande faktor till varför elever är rädda i de muntliga 

kommunikativa framställningarna i svenskundervisningen.  Det handlar om att kunna anpassa språket 

till de sammanhang som de förekommer i vilket tolkas som den sociolingvistiska kompetensen (Sundell 

2001, s.40). Det som är intressant i dessa elevsvar är att om en ökad kunskap i det talade språket fanns 

så skulle det troligtvis leda till en större trygghet i de muntliga kommunikativa framställningarna i 

svenskundervisningen. Om det var så att eleverna förstod språket så skulle det möjligtvis framkomma 

andra faktorer som påverkar den muntliga kommunikationen, vilket är intressant eftersom att svaret 

pekar på att en språkförstålse blir den avgörande faktorn som påverkar den muntliga kommunikationen. 

Eftersom att enkätundersökningen är anonym går det inte att utläsa om dessa elevsvar kommer från 

elever som har svenska som modersmål eller om dessa elever har svenska som andraspråk men det som 

elevsvaret pekar på är en avsaknad i den lingvistiska kompetensen och att om eleverna fick undervisning 

i detta så skulle det troligtvis medföra en utveckling i de muntliga kommunikativa framställningarna. 

10.2.4 Ingetdera 

Utöver dessa elevsvar så var det fem elever som svarade ”Jag vet inte” på frågan om vad som påverkar 

dem i de muntliga framställningarna i svenskundervisningen. Det som är intressant är om dessa elever 

inte hade förstått frågan, det vill säga om frågan är otydlig formulerad och om dessa elever hade svarat 

mer utförligt om frågan var annorlunda formulerad, detta går endast att spekulera i. Det skulle även 

möjligtvis kunna vara så att det inte finns några faktorer som påverkar dessa elever i deras muntliga 

framställningar i svenskundervisningen och därför är svaret på frågan att de inte vet. Eller så kan dessa 

svar indikera på att eleverna har en medvetenhet om att det finns faktorer som kan påverka den muntliga 

kommunikationen men eleverna belyser inte vad detta kan vara. 

 



33 

 

 

Det är totalt 45 elevsvar som utgör sammanställningen 

 

10.3 Varför tror du att elever kan vara rädda för att kommunicera i klassrummet 

under svenskundervisningen? 

10.3.1 Blyg och Scenskräck 

Elevsvaren visar att flertal elever uppger att rädslan i de muntliga kommunikativa framställningarna som 

beror på blyghet och scenskräck ”De är blyga som mig” och ”Man vill inte vara på scen”. Det som är 

intressant med dessa elevsvar är att blyghet och scenskräck nämns som negativa faktorer i de muntliga 

kommunikativa framställningarna och att detta inte gynnar kommunikationen. Det som kan diskuteras 

med elevsvaren är vad det är som innefattar blygheten och scenskräcken och vad det finns för 

bakomliggande faktorer till detta. Blygheten kan bero på att eleverna inte har tränat tillräckligt i de 

muntliga framställningarna som Olsson Jers resultat visar på, då eleverna fick lite tid på att förbereda sig 

för de muntliga framställningarna (Olsson Jers 2013) eller har detta att göra med vilka personlighetsdrag 

som eleven har eller inte har, det ges ingen vidare förklaring till vad detta beror på. Scenskräcken som 

nämns skulle även denna kunna tolkas som att eleverna inte har fått träna i de muntliga kommunikativa 

framställningarna i svenskundervisningen men det skulle även kunna bero på att eleverna känner en 

press inför att kommunicera som leder till att scenskräcken uppkommer. Olsson Jers drar kopplingen till 

att eleverna har en bristande förståelse för retorik som gör att talängslan uppkommer, Olsson Jers menar 

även att talängslan är ett felaktigt uttryck eftersom de handlar om elevernas bristande kunskaper i retorik 
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(Olsson Jers 2013) detta skulle möjligtvis kunna vara en orsak till elevsvaret. Det är 10 elever som har 

svarat detta och svaren kan vidare kopplas till den sociala kompetensen och att eleverna inte vågar ta 

kontakt med de övriga deltagarna i de muntliga kommunikativa framställningarna (Sundell 2001, s.40).  

10.3.2 Lyssnarnas påverkan 

Elevsvaren visar sedan att det är flertal elever som uppger att rädslan för att kommunicera i klassrummet 

i svenskundervisningen beror på att ingen kommer att lyssna på eleven samt att det finns en rädsla för 

att de övriga närvarande personerna i klassrummet kommer att skratta åt dem men även att det kan 

inträffa pinsamheter under framställningen, ”Ingen kommer att lyssna”, ”Man är väll rädd för att andra 

ska skratta åt en” och ”Något pinsamt kan hända”. Det som är intressant i dessa elevsvar är att de 

nämner vikten att ha personer som lyssnar och respekterar eleven under de muntliga kommunikativa 

framställningarna. Vilket även den kroatiska forskningen lyfter fram (Bakic-Tomic, Dvorsk & Kirinic 

2015, s.163). Detta skulle kunna tolkas som att eleverna behöver känna sig bekväma i sammanhanget 

och i klassrummet för att det inte ska uppkomma någon rädsla för den muntliga kommunikationen. 

Elevernas ordval med att ingen kommer att lyssna skulle kunna tolkas som att varken klasskamraterna 

eller läraren kommer att lyssna på deras kommunikativa framställning. Elevsvaren som innefattar ordet 

pinsamt är även intressant att lyfta fram eftersom innebörden av ordet pinsamt troligtvis kan skilja sig åt 

mellan eleverna. Det vill säga det som den ena eleven uppfattar som pinsamt behöver inte nödvändigtvis 

upplevas som pinsamt för någon annan vilket är intressant utifrån den fenomenologiska traditionen 

eftersom att det som individen upplever som fenomen är privat och är med största sannolikhet inte 

identiskt någon annans upplevelse av fenomenet (Jensen 2012, s.25). Det vill säga att om elever 

uppfattar det som att pinsamma saker kan inträffa under de muntliga kommunikativa framställningarna 

så är det med största sannolikhet inte så att andra individer kommer uppleva det som pinsamt. Svaren 

säger ingenting om den de egna kommunikativa kompetenserna men det som är intressant med svaren är 

vilken kommunikativ kompetens det är som eleverna saknar. Svaren tolkas som att röra sig inom den 

sociala kompetensen. Dessa elevsvar berör 21 elever. 

10.3.3 Språkförståelse 

Det var även tre elever som svarade att rädslan i de muntliga kommunikativa framställningarna i 

svenskundervisningen beror på en bristande förståelse för det svenska språket ”Man förstår inte 

språket” vilket är intressant eftersom att detta tolkas som att de brister som eleverna uppfattar att de har 

i språkbruket leder till en rädsla för att kommunicera i klassrummet.  

Om eleverna hade fått mer träning i språkbruket så hade detta troligtvis lett till att rädslan för muntlig 

kommunikationen hade minskat. Det kan dock vara så att någon annan faktor till rädslan att 

kommunicera hade varit påtaglig istället men det som är intressant att dessa elever är så pass medvetna 
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om sitt språkbruk att de kan koppla att rädslan för att kommunicera beror på en språklig avsaknad. Det 

framkommer däremot inte vad eleverna inte förstår med språket men det tolkas som att eleverna har en 

avsaknad i den lingvistiska kompetensen, det vill säga språkets form, ord, uttal och grammatik (Sundell 

2001,s .39).  

10.3.4 Ingetdera 

Det var 11 elevsvar som svarade ”Jag vet inte” på frågan vilket är intressant om detta beror på att 

eleverna inte förstod frågan eller om de inte vet varför vissa elever inte vågar prata i klassrummet under 

svenskundervisningen. Det som vidare är intressant med dessa svar är om de belyser att eleverna har en 

förståelse för att man kan vara rädd för de muntliga framställningarna i klassrummet men att de vet inte 

vad detta beror på. 

 

Det är totalt 45 elevsvar som utgör sammanställningen 

 

10.4 Varför tror du att elever har lätt för sig att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisningen? 

10.4.1 Föräldrar 

Elevsvaren visar att de elever som har lätt för sig i de muntliga kommunikativa framställningarna i 

klassrummet under svenskundervisningen har vårdnadshavare i sin närhet som samtalar mycket med 

dem, det vill säga att det krävs en utomstående person som blir den bidragande faktorn till varför den 

muntliga framställningen blir enklare att medverka i. ”Man har föräldrar som pratar mycket med en” är 

ett intressant svar eftersom att det tyder på att man inte kan ha lätt för sig i de muntliga kommunikativa 
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framställningarna utan att ha samtalat mycket med andra personer. I elevsvaret går det även att diskutera 

ordvalet mycket och vad det innebär. Det som är mycket för dessa elever skulle kunna betyda motsatsen 

lite för någon annan. Det ges ingen vidare förklaring genom elevsvaret vad mycket innebär. Det var fem 

elever som svarade att de elever som har lätt för sig att kommunicera i svenskundervisningen har 

föräldrar som pratar mycket med dem. Detta svar tolkas som att tillhöra den sociolingvistiska 

kompetensen eftersom att det handlar om att anpassa språket till sammanhanget (Sundell 2001, s.39) 

vilket skulle kunna tolkas som att eleverna får öva på att göra i samtal med föräldrar.  

10.4.2 Redovisning 

I elevsvaren finns det en övergripande dominans av att eleverna som har lätt för sig att prata i 

klassrummet har övat mycket på redovisningar ”Träna mycket på redovisningar”. Det som är intressant 

med dessa elevsvar är att de tar upp ordet redovisningar och gör den kopplingen att ha lätt för sig i de 

muntliga kommunikativa framställningarna är att vara bra på redovisningar av olika slag. Det vill säga 

att om redovisningarna blir bra så leder det till en lätthet från elevernas sida i de muntliga 

framställningarna i svenskundervisningen. Det är även intressant att eleverna lägger vikten vid 

redovisningstillfällen och att det inte handlar om övning i att muntligt kommunicera i andra former 

exempelvis via diskussioner. Detta tolkas som en kunskap i diskursiv kompetensen med hur man 

kopplar idéer (Sundell 2001, s.39). Det som vidare är intressant i relation till Anné Palmers resultat är 

att elever ofta fick tala oförberett (Palmér 2008, s.178) och detta elevsvar indikerar på att eleverna vill få 

tid till att träna på den muntliga framställningen redovisning. Detta svarade 28 elever.  

 

 

10.4.3 Ingetdera  

Utöver dessa elevsvar så var det 12 elever som svarade ”Jag vet inte” på frågan om varför de tror att 

vissa elever har lätt för sig i de muntliga framställningarna i svenskundervisningen. Det som är 

intressant är om dessa elever inte hade förstått vad som menades med frågan, det vill säga om frågan var 

otydligt formulerad och om dessa elever hade svarat mer omfattande om frågan var annorlunda 

formulerad? Detta går endast att spekulera i. Det skulle även möjligtvis kunna vara så att det inte finns 

några faktorer som påverkar dessa elever i deras muntliga framställningar i svenskundervisningen och 

därför är svaret på frågan att de inte vet. Elevsvaren ger ingen information om varför utan refererar 

endast till att de inte vet vad som påverkar dem. Det som vidare är intressant med svaren är om eleverna 

har en förståelse för att elever kan ha det lätt för sig att kommunicera i klassrummet men de vet inte vad 

detta kan beror på. 
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Det är totalt 45 elevsvar som utgör sammanställningen 

10.5 Hur kan du bli bättre på att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisningen? 

10.5.1 Synonymer och grammatik 

Det finns flertal elever som uppger att om de lär sig synonymer till ord så kommer den muntliga 

kommunikationen bli bättre samt om eleverna blir tydligare i framställningarna och använder rätt 

grammatik så kommer det att gynna den muntliga kommunikationen ”Jag ska lära mig synonymer” och 

strategisk ”Tydlig och rätt grammatik”. Det som är intressant med dessa elevsvar är att de uppger att de 

är i behov av en utveckling inom den lingvistiska kompetensen, det vill säga att eleverna behöver få en 

större inblick i språkets form, ord, uttal och grammatik. Detta skulle kunna tolkas som att eleverna 

uppger att de är i behov av färdighetsträning. Det var 14 elever som svarade detta. 

10.5.2 Kroppspråk 

I elevsvaren så finns det en dominans av svar som handlar om att eleverna behöver utveckla sitt 

kroppsspråk för att bli bättre i de muntliga kommunikativa framställningarna. Eleverna tog upp svar som 

att de ska behöva kunna nicka till svar för att indikera på att de förstår och att de tar kontakt med den 

som kommunicerar exempelvis via ögonkontakt ”Att man ska prata långsamt, tydligt och att man ska 

använda kroppspråket och kolla i ögonen när man pratar två och två. Elevsvaren hänvisade att detta 

skulle ledan till att det blir mer lärande och mer förståeligt ”Använda kroppspråket för att det skulle 

vara mer lärande och mer förståeligt”. Det som är intressant med dessa elevsvar är att de tolkas till den 

sociala kompetensen som innebär att man tar kontakt (Sundell 2001, s.40) vilket fem elever svarade 
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samt att det är viktigt med den strategiska kompetensen som innefattar att använda sitt kroppspråk 

(Sundell 2001, s.40) vilket fem elever svarade.  

10.5.3 Retorik 

Det fanns fem elevsvar som la vikten vid att lära sig retorik för att blir bättre i de kommunikativa 

framställningarna ”Jag behöver lära mig retorik”. Detta är ett intressant svar att lyfta fram eftersom att 

det enligt Cecilia Olsson Jers är avsaknaden av retorik i utbildningen som leder till att elever i skolan 

inte vill prata i klassrummet (Olsson Jers 2013). Vilket detta svar tolkas som att eleverna behöver för att 

kunna utvecklas inom den muntliga kommunikationen.  Detta svar visar på den strategiska kompetensen 

eftersom att retoriken innehåller flera komponenter.  

10.5.4 Talhastighet 

Vidare visar elevsvaren att de behöver lära sig att ändra hastigheten på den muntliga kommunikationen 

och att vikten ligger vid att tala långsamt samt att det ska finnas en förståelse för det man har gjort ”Att 

man inte ska prata för snabbt och förstå det man har gjort”. Det som är intressant i detta svar är att om 

eleverna talar i en högre hastighet så förloras förståelsen av innehållet vilket elevsvaren antyder på. 

Elevsvaren handlar om en förståelse för den sociolingvistiska kompetensen som innefattar att kunna 

anpassa språket till sammanhanget. Detta svarade två elever. 

10.5.5 Tydliga ord 

Det finns åtta elevsvar som handlar om att kunna övertyga de som lyssnar med tydliga ord ”Du ska 

kunna övertyga med tydliga ord” vilket är intressant att lyfta fram eftersom att eleven indikerar på att 

det handlar om retorik och att det finns en vilja att framstå och känna sig trovärdig som enligt Cecilia 

Olsson Jers hänvisar till att elever vill framstå med stark ethos. Det som även är intressant i relation till 

elevsvaret är Olsson Jers resultat av avhandlingen Den retoriska arbetsprocessen – betydelsen för 

möjligheten att framstå med stark och trovärdig ethos i muntlig framställning där en av hennes 

frågeställningar handlade om vilka möjligheter de unga vuxna erbjuds att bygga och etablera ethos. 

Detta kunde Olsson Jers besvara genom att eleverna gör detta genom att få många möjligheter att göra 

muntliga framställningar (Olsson Jers 2010, s.130). Detta är intressant eftersom att elevsvaren tyder på 

att det finns en förståelse för att de behöver träna på retorik för att blir bättre på muntlig kommunikation 

och sätts detta i relation till Olsson Jers resultat så skulle detta indikera på att eleverna skulle kunna 

utveckla detta genom att träna mer på de muntliga kommunikativa framställningarna. Elevsvaren 

handlar om en förståelse för den sociolingvistiska kompetensen som innefattar att kunna anpassa språket 

till sammanhanget.  
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10.5.6 Ingetdera 

Utöver dessa elevsvar så var det sex elever som svarade ”Jag vet inte” på frågan hur de kan blir bättre 

på de muntliga framställningarna i svenskundervisningen. Det som är intressant är om dessa elever inte 

hade förstått vad som menades med frågan, det vill säga om frågan var otydligt formulerad och om 

dessa elever hade svarat om frågan var annorlunda formulerad. Detta går endast att spekulera i. Det 

skulle även möjligtvis kunna vara så att eleverna inte vet hur de kan bli bättre i de muntliga 

framställningarna i svenskundervisningen och därför är svaret på frågan att de inte vet. Eller om det är 

så att eleverna har en förståelse för att de kan utveckla sin muntliga kommunikation men att de inte vet 

hur de ska gå tillväga. Elevsvaren ger ingen information om varför utan refererar endast till att de inte 

vet vad som påverkar dem. Det som är intressant om dessa elever har en förståelse för att de kan bli 

bättre på att kommunicera men de vet inte hur de ska gå tillväga. 

 

 

Det är totalt 45 elevsvar som utgör sammanställningen 

 

11 Slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i årskurs 5 uppfattar sin kommunikativa kompetens 

i svenskundervisningen. Det är mycket som kan hända i de kommunikativa mötena som kan komplicera 

kommunikationen och därför är det betydelsefullt för skolans lärare eller som i mitt fall som blivande 

svensklärare att vara observant på elevers muntliga utveckling. Eftersom elevers muntliga förmåga kan 

te sig i olika situationer betyder det att lärare behöver skaffa sig en allsidig bild av hur elever förmår att 

uttrycka sig i olika situationer i klassrummet (Skolverket 2011, s.22).  
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Utifrån analys och diskussionsavsnittet i denna studie så belyser flest elever att det är den lingvistiska 

kompetensen, den sociala kompetensen och den diskursviva kompetensen som behöver utvecklas i de 

kommunikativa delkompetenserna. Elevsvaren för frågeställning ett och fem visar att flest svar hamnar i 

den lingvistiska kompetensen, elevsvaren för frågeställning två och tre visar att flest svar hamnar i den 

sociala kompetensen och i frågeställning fyra visar att flest elevsvar hamnar i den diskursiva 

kompetensen. Detta är intressant eftersom detta visar på att eleverna har en förståelse för sin egna 

muntliga kommunikation samt att elevsvaren belyser aspekter av de kommunikativa delkompetenserna 

som utvecklade faktorer för att de ska kunna utveckla den kommunikativa kompetensen.  De övriga 

kommunikativa delkompetenserna syns i elevernas svar som faktorer för att utveckla den muntliga 

kommunikationen men dessa delkompetenser är inte lika framstående som den lingvistiska 

kompetensen, den sociala kompetensen och den diskursiva kompetensen.  

 

Elevsvaren visar att eleverna är i behov av trygghet, ett utvecklat ordförråd, övning i att tala och att hjälp 

och stöttning i de kommunikativa framställningarna i klassrummet, att eleverna behöver variera sitt 

språkbruk men även att det finns rädslor för att de andra personerna i klassrummets åsikter om den 

muntliga kommunikativa framställningen. Det finns elever som är blyga, har scenskräck och som uppger 

att det finns brister i språkförståelsen som påverkar den muntliga kommunikationen. Det finns elever 

som uppger att de har föräldrar som samtalar med dem som leder till en lätthet i de muntliga 

framställningarna men samtidigt att de behöver träna på de muntliga framställningarna i klassrummet. 

Det finns elever som uppger att de måste bli medvetna om sitt kroppspråk och få kunskaper om 

synonymer och även få tillgång till grammatiska kunskaper som i sin tur skulle gynna kommunikationen. 

Det finns indikationer på att elever behöver få mer undervisning inom retorik det vill säga den retoriska 

arbetesprocessen för att utvecklas i muntlig kommunikation. 

 

Om dessa olika aspekter och delkompetenser synliggörs i svenskundervisningen samt den retoriska 

arbetsprocessen skulle det möjligtvis kunna leda till att elever utvecklar den kommunikativa 

kompetensen. Det som är intressant att lyfta fram utifrån elevsvaren är att eleverna belyser att de 

behöver utvecklas i olika delkompetenser. Om detta elevperspektiv skulle tas i beaktning av 

svensklärare eller som i mitt fall blivande svensklärare i planering och undervisning av lektioner i 

muntlig kommunikation skulle detta troligtvis kunna leda till att eleverna i sin tur blir tryggare i de 

muntliga kommunikativa framställningarna eftersom eleverna får kunskaper om hur de kan utvecklas. 

Eftersom de språkliga förmågorna har grundläggande betydelser för individens intellektuella, sociala 
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och känslomässiga värld (Skolverket 2016, s.6) skulle detta gynna eleverna i den muntliga 

kommunikativa utvecklingen.  

12 Vidare forskning 

Det som vidare vore intressant att undersöka är hur svensklärare arbetar med muntlig kommunikation i 

svenskundervisningen i grundskolan och om det finns svensklärare som arbetar konkret med de 

kommunikativa delkompetenserna i undervisningen och om detta görs hur ser undervisningen ut. 
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Bilaga 1  

Hej! 

Mitt namn är Emelie Ebersköld och jag studerar vid Södertörns Högskola till lärare för årskurs 4-6 i 

ämnena matematik, svenska, engelska och So-ämnena. Under sista året på högskolan ingår det att skriva 

ett självständigt arbete vilket jag för tillfället arbetar med. 

 

Syftet med studien är att är att undersöka hur elever uppfattar kommunikativ förmåga som är en del av 

läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 och i kursplanen för Svenska. Jag vill 

undersöka vilka verktyg som elever uppger att de behöver för att utvecklas till en så bra talare som 

möjligt. Detta vill jag göra ur ett elevperspektiv där elevernas tankar och åsikter ska vara i fokus i en 

enkätundersökning.  

Uppsatsen kommer att följa forskningsetiska principer. Det innebär att alla enkätsvar kommer att 

användas i syftet till min uppsats och alla som deltar kommer att anonymiseras i både bearbetningen av 

enkäterna och i uppsatsen.  

När det gäller att genomföra enkätundersökningar med barn i grundskolans ålder så behövs det ett 

samtycke av vårdnadshavare, vilket ni ger genom att skriva under i slutet av sidan eller bekräfta 

medverkan genom min mejladress som nämns längre ned.  

Det är frivilligt att medverka i enkätundersökningen och eleven kan avbryta den när som helst.  

Enkätundersökningen kommer att äga rum 2017-04-21 

Jag låter härmed elev:           att delta i studien (Underskrift): 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Ebersköld 

Det går även bra att nå mig genom min mejladress eller via telefon för att bekräfta medverkan eller om 

det finns funderingar. Annars kan detta papper ges till eleven som i sin tur ger det till sin klasslärare. 

xx.xx@student.sh.se  

072 xxx xx xx 
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Bilaga 2 

Hej! 

Det här är en enkätundersökning som handlar om vad du tycker om att kommunicera under 

svenskundervisningen. Det är 5 frågor som du ska svara på, du kan när som helst avbryta din medverkan 

(sluta svara på frågorna).  

Du svarar direkt på pappret 

/ Emelie 

 

 

1. Vad tycker du att man behöver för att vara bra på att kommunicera? 

Svar:  

 

 

 

 

 

2. Vad påverkar dig när du ska kommunicera i klassrummet i svenskundervisningen?  

Svar: 

 

 

 

 

 

3. Varför tror du att elever kan vara rädda för att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisnigen? 

Svar: 

 

 

 

4. Varför tror du att elever kan vara rädda för att kommunicera i klassrummet under 

svenskundervisnigen? 

Svar: 

 

 

 

5. Hur kan du bli bättre på att kommunicera i klassrummet under svenskundervisningen än vad du 

är idag? 

Svar: 

 

 

 

 

Tack för att du var med i enkätundersökningen! 


