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Abstrakt 
Examensarbetet är en empirisk studie i två delar som har undersökt hur svenskämnet i 

grundskolans tidigare år har behandlat förmågan att lyssna i den språkutvecklande 

undervisningen. Första delen är en textanalys av styrdokumenten Lpo 94 och Lgr 11. Den 

andra delen består av en analys av kvalitativa intervjuer där tre lärare deltagit. Min teoretiska 

utgångspunkt vilar på Vygotskijs sociokulturella teori, Bakhtins dialogteori och Dysthes teori 

om det flerstämmiga klassrummet. Syftet var att beskriva, analysera och tolka 

styrdokumenten och att sedan jämföra dem för att åskådliggöra hur de behandlar förmågan att 

lyssna, d.v.s. lyssundervisning. Vidare så var syftet med de kvalitativa intervjuerna att låta 

några lärare från grundskolan ge sin bild av lyssnandet i svenskundervisningen. Resultatet 

visade att styrdokumenten har en syn på lyssnandet och lärarna en annan. I de två 

kursplanerna har inte momentet lyssna någon stor roll och det trots ett nytt styrdokument och 

ny kursplan i svenska. Fokusen i den nya kursplanen ligger på språket, undervisningen och 

texten. Så, en viss förändring har skett sedan Lpo 94. I den var språket, språkutvecklingen och 

språkförmågan central. Däremot måste läraren vända sig till kommentarmaterialet för 

kursplanen i svenska för stöd om hur syftestexten och det centrala innehållet ska tolkas. Där 

finns en del stöd men det är långt ifrån lika detaljerat som momenten läsa, skriva och tala. 

Lärarna anser att lyssnandet är enormt viktigt för lärandet. Trots detta känner de sig osäkra i 

vilken utsträckning styrdokumenten behandlar förmågan att lyssna och dess 

undervisningsmoment. En orsak till osäkerheten kan vara att Lgr 11 är ett nytt styrdokument 

som de inte hunnit bearbeta i någon större utsträckning. Min slutsats är att vidare forskning 

måste bedrivas så att det kommer tillstånd en förändring i våra styrdokument som löper som 

en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
I det här examensarbetet har jag gett mig ut på en resa där slutdestinationen varit bestämd 

men vägen dit har varit trevande, mödosam och tidvis mörk. Med mig på vägen har jag haft 

en trogen följeslagare som tålmodigt väntat på att vi skulle bege oss ut på våra tankerundor så 

därför skänker jag ett varmt tack till min älskade Unni. Sedan så är jag kosmiskt tacksam för 

ljuset över min karta som hållits av min handledare Stefan Lundström, om inte han riktat 

ljuset i de riktningar han gjort skulle jag inte ha hittat fram till det tänkta målet.  

 

Jenny Lundkvist 2012 
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Inledning  
Sommaren 2011 läste jag en artikel av Kent Adelmann (2010) som heter Tjuvlyssnandets lov 

(SLF årsskrift, 2010, s. 67–79) Då slog det mig att jag aldrig har funderat över förmågan att 

lyssna för att lära och att det finns en konst i att lära sig att lyssna. Finns det lyssundervisning 

på samma sätt som läsundervisning? 

 Sedan finns en skillnad i att lyssna och att höra. Jag liksom många andra har tagit denna 

biologiska förmåga för givet, som något som inte behöver tränas på. Därför att det är något 

som vi människor bara gör varje dag och hela dagar, utan att i någon större utsträckning 

reflektera över. Då tanken med lärarstudierna är att jag ska arbeta som lärare väckte artikeln 

även funderingar kring förmågan att lyssna för att lära likvärdigt momenten läsa, skriva och 

tala för att lära samt i vilken utsträckning som våra styrdokument behandlar förmågan lyssna. 

I styrdokumentet Lgr 11 finns det utförliga texter om hur olika förmågor ska tränas och 

utvecklas genom att arbeta på olika sätt med olika verktyg. Men vilket stöd finns det för 

förmågan att lyssna och vilket stöd har läraren i styrdokumenten i arbetet med eleverna för att 

utveckla deras lyssförmåga som en del i förmågan att använda det svenska språket på ett 

nyanserat och rikt sätt? "Tala och lyssna är två sidor av samma mynt" (Garme, 2006, s. 123) 

och av den anledningen bör språkinlärning generellt och språkutveckling i synnerhet inte bara 

bestå av lära sig att läsa, skriva och tala utan även lära sig att lyssna. Vi lär ut olika strategier 

och metoder för att lära oss att läsa, skriva och tala men, vilka strategier och metoder har vi 

för att lära oss att lyssna?  

 Jag har många gånger befunnit mig i situationer där jag upplever att ingen lyssnar eller att  

jag för den delen inte varit lyssnande själv och hur många gånger har jag fått höra "men du 

lyssnar ju inte" av elever och mina egna barn. Ett samtal kräver minst två deltagare för att 

vara fruktbar, ett samtal mellan två och/eller flera individer i ett eko av flerstämmighet för att 

vara ett lärande och utvecklande tillfälle. Ett samspel mellan rösternas jag, kontexten och i det 

här sammanhanget slutprodukten: tänkandet, språket och lärandet.  

 Språket är grunden till att kunna aktivt delta i olika sammanhang i det moderna 

informationssamhället. Det är även en central färdighet att kunna röra sig språkligt mellan 

olika kontexter i vårt nutida samhälle då det anses gynna människans möjligheter att leva och 

verka. Språk-och kunskapsutveckling och lärande är komplexa företeelser som kräver många 

olika förutsättningar för att vara så optimal som möjligt.   

 I inledningen till kursplanen i svenska står det att det främsta redskapet hos människan för 

att tänka, kommunicera och lära är språket. (Skolverket, Lgr 11, 2011, s. 222) Därmed är det 

relevant att skapa förståelse om och förtrogenhet i vad det innebär att lära och hur, via språket 

och dess utvecklingspotential. För med kunskap om och i lärandeprocesser ökar möjligheterna 

att på ett mer variationsrikt sätt möta elevernas olikheter och förutsättningar. Det innebär att 

svenskläraren måste ha allomfattande kunskap om momenten läsa, skriva, tala och lyssna 

samt förtrogenhet med de olika strategierna och metoderna som finns inom var och en av 

dessa fyra moment inom svenskämnet.  

 Adelmann (2009) skriver att eleverna har fyra traditionella sätt att inhämta information och 

kunskap på. Genom att värdera, tolka, förstå och utveckla en metakognitiv process utifrån att 

läsa, skriva, tala och lyssna. Där läsa och skriva har huvudrollerna och tala och lyssna har 

birollerna. För att kunna skapa en balans i livets skådespel krävs att huvudrollerna bistås det 

vill säga att rollerna har lika värde och agerar i harmoni med varandra. Det är i harmonin och 

balansen vi finner helheten, helheten i tänkandet, språket, lärandet och kunskapen.  

Skolan och lärarna har ett stort ansvar vad det gäller att utbilda morgondagens 

samhällsmedborgare, för att kunna möta arbetslivets krav på kompetent personal. Många 

företag idag efterlyser i sina platsannonser personer som har förmågan att vara lyhörd, 
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empatisk, välutvecklad kommunikativ förmåga, social kompetens och så vidare. Det är i 

skolan och under ledning av kunniga lärare som eleverna kan träna och utveckla sina 

förmågor för framtiden. ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”, så inleds kapitel 1 i Lgr 

11, och i det sammanhanget passar det att citera Adelmann som skriver att:  

 
Om vi verkligen menar att demokrati är en självklar och omistlig del av vår gemensamma 
värdegrund, och om vi därmed också anser att värden som demokrati måste få någon forma av 

genomslag i vår vardagliga klassrumspraktik, då är det ett brott mot värdegrunden att inte 

lyssna. Att inte lyssna till varandras röster är vare sig förenligt med yttrandefrihet eller 
lyssansvar. Att inte lyssna är helt enkelt odemokratiskt. (Adelmann, 2008, s. 17) 

 

I mitt arbete kommer jag att analysera de nuvarande styrdokumenten för att ge en bild av 

målbeskrivningen av förmågan att lyssna och vilket stöd de ger läraren i undervisningen av 

lyssförmågan inom svenskämnet. Vidare kommer en textanalys av styrdokumenten att söka 

efter om det har skett någon förändring mellan Lpo 94 och Lgr 11. Sedan kommer jag att 

genomföra intervjuer med lärare för att åskådliggöra deras syn på lyssnandet i svenskämnet. 

Detta för att finna mönster som kan synliggöra en möjlig orsak till lyssundervisningens vara 

eller icke vara, genom Vygotskijs, Bakhtins och Dysthes teorier. Därefter ge en kort 

presentation av aktuell svensk forskning som behandlar momentet lyssundervisning. 

 
Syfte 

Arbetets syfte är att beskriva, analysera och tolka grundskolans kursplaner i svenska i Lpo 94 

och Lgr 11:s målbeskrivning av förmågan att lyssna och lyssundervisningen genom att göra 

jämförande kopplingar kursplanerna emellan. Vidare så kommer arbetet att genom personliga 

intervjuer åskådliggöra några pedagogers syn på förmågan att lyssna och dess didaktik inom 

svenskämnet. Arbetet utgår från årskurserna 1-3 då elevernas läs-och skrivinlärningen börjar 

på allvar. 

 
Frågeställning 

Hur ser målbeskrivningen ut för kursplanen i svenska färdigheten lyssna och har det skett 

någon förändring i kursplanen i svenska mellan Lpo 94 och Lgr 11 för grundskolans tidigare 

år.? 

Vilken syn har lärarna på förmågan att lyssna i ämnet svenska?  

 

Begränsning  

Mitt arbete några begränsande faktorer. Den första faktorn är, enligt Adelmann (2002) att den 

svenska forskningen kring det didaktiska lyssnandet är i det närmaste ett outforskat område 

och den mesta forskningen som är gjord, i skrivande stund, är av Kent Adelmann, lektor på 

Malmö Högskola. Det betyder att jag till största delen kommer att använda mig av hans 

material; avhandlingen Att lyssna till röster (2002), boken Konsten att lyssna (2009) samt 

olika artiklar. 

 För det andra är tidsaspekten begränsad och det påverkar den textanalytiska delens innehåll 

samt antalet deltagande informanter. Det betyder att kursplanerna i svenska i Lpo 94 och Lgr 

11 är de enda som kommer att behandlas för det skulle leda för långt att ägna någon längre tid 

till att analysera lyssmomentet i skolväsendets styrdokument över tid. För detta hänvisar jag 

till Adelmanns avhandling Lyssna till röster (2002) som utifrån ett omfångsrikt material gjort 

en överskådlig bild av momentet lyssnas begränsade tillvaro i styrdokumenten och 
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undervisningen.  

 Den sista och tredje faktorn som avgränsar arbetets omfång är intresset för 

lyssundervisningen inom de tidigare åren 1-3 i ämnet svenska. Därför att det är i dessa 

årskurser som eleverna undervisas i grunderna till att läsa och skriva. De är viktiga färdigheter 

att ha förtrogenhet i för det framtida lärandet men för att eleverna ska kunna lära sig att läsa 

och skriva behöver de ha förtrogenhet i att lyssna för att lära och av den anledningen är det 

viktigt att belysa hur det didaktiska lyssnandet behandlas i kursplanerna i svenska för de 

tidigare åren. 

 

Definition av begreppen höra och lyssna 

Här bör inledningsvis skiljas på vad det innebär att höra och att lyssna. Enligt SAOB på 

internet betyder höra att "hava förmågan att uppfatta ljud gm det sinne (hörselsinnet) vars 

speciella organ örat är;” (www.saob.se). Det handlar alltså om en fysisk process som innebär 

att individen hör sig själv på tre olika sätt vid samma tillfälle. För det första handlar det om att 

höra via "luftledningen, då ljudet går via luften, alltså ut ur munnen och runt huvudet till örats 

trumhinna” via mellanörat till " innerörats små hörselceller” med "hår i ett vätskebad i 

snäckan". För det andra handlar det om att höra sig själv via ”benledningen, där ljudet går 

från talorganens strukturer och väggar via skallbenen direkt till snäckan”. Det ljudet hörs 

tydligare och tidigare än luftledningens ljud (Kjellin, 2002, s. 69). Enligt Kjellin så är det 

tredje sättet att höra sig själv förmodligen det viktigaste åtminstone ur pedagogisk och 

didaktisk synvinkel. Det tredje sättet att höra sig själv på är även grundperspektivet för detta 

arbete då analyserna vilar på den här bestämningen av lyssbegreppet. Det handlar om "den 

mentala ljudminnesbilden som" konstant "fungerar som en undermedveten mall för vårt 

uttal... uppfångning och avkodning av det vi hör av andras tal"(s. 69) och vars dagliga träning 

börjar redan i livmodern. Det handlar alltså om ett lyssnande i vidare bemärkelse som 

innefattar följande beskrivning av Adelmann 

 

Att lyssna är en process som inkluderar förmågan att rikta uppmärksamheten i tid och 

rum och där individen i den sociala interaktionen använder främst hörselsinnet för att 

integrera och respondera i sitt språkande […] och görande. (Adelmann, 2002, s.105) 

 

Den lexikaliska bilden som ytterligare förtydligar innebörden av vad som menas med att 

lyssna men även att den här bilden av ordet skapar en ram att utgå ifrån vid själva 

analysarbetet. I det här arbetet handlar det riktade lyssnandet i det sociala sammanhanget om 

att lyssna efter, på och till något/någon, där ord som att vara lyhörd, uppmärksam, beaktande, 

kunna tolka och förstå, att vara mottaglig, känslig för information, empatisk, öppen för intryck 

ingår. (www.saob.se) 

 

Litteraturöversikt  
Svensk lyssforskning 

I det här avsnittet redogörs för den svenska didaktiska lyssforskningen. Det handlar om 

undervisningen av momentet lyssna i svenskämnet. Således kommer inte exempelvis det 

psykologiska lyssnandet att beskrivas, inte heller det pedagogiska lyssnandet.  

 En del forskare hävdar att språkutvecklingen börjar redan i fosterlivet då fostret främst hör 

moderns rytmiska röst men även andras röster i de olika sociala sammanhang som modern 

deltar i. Barnet inte bara hör ljud utan ljudkombinationer som bildar stavelser som i sin tur blir 

ord som skapar en rytmik i rösten samt att moderns rörelser möter denna rytmik till vilket 
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barnet vaggas. När sedan barnet är fött så kan det väldigt tidigt urskilja sin moders röst från 

andras. Det vill säga att barnet har lärt sig att fokusera på det som är livsviktigt, att känna igen 

den som vårdar, genom att lyssna till specifika röstdrag. Detta är början till språkutvecklingen 

och, enligt Adelmann, så är hörseln det sista sinne som lämnar oss vilket betyder att vi lyssnar 

ända in i döden (Adelmann, 2010, s. 67–79). 

 Under vardagens verksamhet så lyssnar vi ca 50 % av vår vakna tid (Adelmann, 2009,s. 

16) och innan skolstarten så tillägnar sig barnen språket främst genom att lyssna då de flesta 

inte har utvecklat läs-och skrivstrategier för att på så sätt lära och bygga ut sitt språk.  

 Människan har en biologisk och social förmåga som driver henne att söka kontakt med sin 

omgivning och genom att observera och delta i olika sociala kontexter så lär sig människan 

genom sin egen och andras aktiviteter (Ladberg, 2003, s. 12). Dessa olika sätt att mediera 

genom "ger perspektiv på objekt och företeelser "som påverkar vårt sätt att resonera och agera 

(Säljö, 2000, s. 97).  

 I det sociokulturella sammanhangets talande och lyssnande utsätts människan för en stor 

mängd information av in-och uttryck som på bästa sätt ska sorteras till förtrogenhet. Denna 

stora mängd information är unik för talandet och lyssnandet i den dagliga kommunikationen 

och något som skriftspråket i stort saknar. Det vill mena att vi lyssnar exempelvis till olika 

människor som pratar till oss och bakgrunds sorl. Det har nämnts tidigare att 

språkutvecklingen börjar redan i fosterlivet och det låter då förstås att lyssnandet är den 

språkliga aspekten som vi utvecklar först och som har en närmast grundläggande betydelse för 

att utveckla de övriga språkliga momenten läsa, skriva, tala. Det betyder att tala, läsa och 

skriva är beroende av vår förmåga att lyssna (Adelmann, 2009, s. 16). Fridolfsson (2008) 

skriver i inledningen till sin bok Grunderna i läs- och skrivinlärning att " en god läs- och 

skrivförmåga är viktig[...]dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, dels ur individens" och 

"sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det klart samband mellan ett lands ekonomi 

och välstånd och befolkningens läs- och skrivförmåga." (s. 15) 

 I vårt moderna och snabbt föränderliga samhälle är den kommunikativa kompetensen en 

ofta efterfrågad förmåga. Vecka ut och vecka in i dagstidningarnas platsannonser återfinns 

krav på kommunikativ kompetens där lyhördhet, empati och förmågan att lyssna står högst 

upp på önskelistan. Det betyder att "lyssfärdigheten" är en av de viktigaste kommunikativa 

kompetenserna (Adelmann, 2009, s. 17). 

 Skolans huvuduppdrag är att fostra demokratiska medborgare. De demokratiska 

medborgarnas rättighet är att få utveckla ett språk och ett tänkande som fungerar som 

möjliggörare för att kunna röra sig enkelt och fritt mellan olika sociala kontexter. Därför är 

det viktigt att språkutvecklingen har ett helhetsperspektiv och i det här fallet att den svenska 

språkutvecklingen har ett helhetsperspektiv. Det innebär att svenskläraren tvingas inse att 

hans verktygslåda måste innehålla alla moment av svenskämnet, inte bara läsa, skriva och tala 

utan även lyssna. Därmed torde det vara uppenbart att det måste till fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet i och om aspekten lyssna för hur skulle det gå om ”en snickare, vars 

verktygslåda innehåller såväl penna som tumstock och hammare, men som saknade spik” 

skulle bygga ett hus? Dock är detta verkligheten för den ”undervisande och blivande lärare i 

ämnet Svenska” idag (Adelmann, 2009, s. 19). 

 Den internationella forskningen i allmänhet, men den amerikanska forskningen i synnerhet, 

har kommit långt i sin forskning om och i förmågan att lyssna. 1926 gjordes en omfattande 

amerikansk studie om vuxnas lyssnande av Paul Rankin, som kom fram till att 70 % av den 

vakna tiden ägnades åt någon form av kommunikation och att större delen av tiden ägnades åt 

de talspråkliga aktiviteterna lyssna, 45 %, tala, 30 % i det vardagliga livet. I samma 

undersökning hamnade läsandet på 16 % och skrivandet på 9 %.(Adelmann, 2002, s. 59)  

 Det är en ålderstigen doktorsavhandling men det finns senare amerikanska studier som 
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bekräftar liknande siffror och Adelmann (2002) skriver att det ”I Sverige existerar ännu inte 

någon officiell statistik som visar hur mycket tid olika samhälls- och åldersgrupper använder 

till att lyssna när vi kommunicerar” men att det finns ingen anledning ”att tro att det skulle 

förhålla sig annorlunda i Sverige” (s. 59). Efter Rankins avhandling så har arbetet kring 

lyssnandet, internationellt, vuxit och idag finns en professionell organisation, International 

Listening Association, ILA. 

 Den svenska forskningen kring lyssnandets didaktik är, enligt Adelmann, begränsad. Det 

finns ringa material om momentet lyssna och den som vill fördjupa sig har ett ”prekärt 

utgångsläge” (Adelmann, 2002, s. 17). Men den svenska forskningen är på gång och det tack 

vare Adelmanns avhandling Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt 

perspektiv (2002). I sin avhandling (2002) skriver han att ett av syftena ”är att öppna upp ett 

delvis nytt forskningsfält i ämnet svenska” kring momentet lyssna (s. 19) genom att visa på en 

brist i skolans styrdokument. Dessutom vill han visa på användbara teorier och metoder för 

momentet lyssna för lyssforskningen.  

 Adelmann (2002) konstaterar i sin avhandling, som är den mest omfattande avhandlingen i 

Sverige rörande lyssforskningen ur didaktiskt perspektiv, att det finns en skillnad mellan 

samhällets och individens lyssnande i vardagen och under skoldagen och den uppmärksamhet 

som undervisningen i modersmålet ägnar den. Skillnaden ligger i att lyssnandet kommer först 

för samhällets och individens utveckling medan skolans styrdokument och undervisningen 

marginaliserar den. En del av förklaring ligger i att lyssna är en biologisk färdighet och av det 

skälet tas för givet som något som inte behöver tränas och utvecklas medan att läsa och skriva 

kräver mycket träning. En annan förklaring är att läsa och skriva är aktiviteter som är lättare 

att bedöma för att bevisen för elevernas utveckling har större validitet än lyssnandet som inte 

låter sig mätas på samma enkla sätt.  

 Han fortsätter med att ”ett ryskt-europeiskt alternativ med ett mera sociokulturellt 

perspektiv” (Adelmann, 2002, s. 80) vore ett bra komplement till den amerikanska 

lyssforskning som haft ett individualpsykologiskt perspektiv. På grund av att människan är en 

social varelse som står i ständig dialog med omgivningen, de yttre rösterna, och sig själv, de 

inre rösterna. 

 I boken Konsten att lyssna skriver Adelmann (2009) att lyssforskning saknar en 

begreppsapparat och i sin avhandling redogör han för en möjlig sådan. Utan adekvata begrepp 

för de företeelser som vi uppmärksammar begränsas våra möjligheter att som lärare göra 

rättvisa bedömningar och rikta det stöd som varje elev är i behov av och som de har rätt till.  

 Enligt Adelmann (2002) lämpar sig Bakhtins dialogteori bäst som utgångspunkt för 

lyssforskningen, dels för att människan är i oavbruten dialog med sin omgivning och påverkas 

av dess röster som i sin tur påverkas av hennes inre röst som i sin tur skapar framtida röster i 

ett konstant flöde som hela tiden rör sig i olika riktningar, dels för att den kan användas på ett 

gränsöverskridande forskningsfält. Bakhtins teori skapar en grund att utgå ifrån och begrepp 

att använda sig av för att förstå lyssmomentet i sin helhet och samtidigt leder den till 

konsekvenser för utbildningsväsendet. Konsekvenser som Adelmann (2002) påpekar i sin 

avhandling är: ”en revidering av den aktuella läroplanen, obligatorisk kompetensutveckling 

för verksamma [svensk]lärare i grundskolan, ökad didaktisk forskning i olika 

kommunikationsämnen, samt en lärarutbildning [i ämnet svensk] som omfattar alla 

undervisningsaspekterna och på lika villkor” (s. 282). 

Teoretisk referensram 
Vygotskij, Bakhtin och Dysthe 

Detta avsnitt kommer att handla om arbetets teoretiska utgångspunkt. Vygotskijs, Bakhtins 

och Dysthes teoretiska resonemang är relevanta för detta arbete då de speglar ett 
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förhållningssätt gentemot synen på människan, språket, tänkandet och lärandet. 

 Säljö (2000) skriver att Vygotskij menar att språkliga och tänkande lärandeprocesser sker i 

ett sociokulturellt sammanhang det vill säga att de olika sociala och kulturella 

sammanhangens resurser som människan deltar i bidrar till språkutvecklingen och tänkandet. 

I detta sammanhang är kommunikationen och språket verktyget som individen använder i 

relationen till omgivningen. Vidare skriver Vygotskij (1999) i sin bok Tänkande och språk att 

dessa två (tänkande och språk) inte får ses som element i en analysstudie av det språkliga 

tänkandet därför att detta synsätt förklarar inte språkutvecklingen och tänkandet. Vygotskij 

(1999) ger ett metaforiskt exempel på hur man bör förhålla sig till studiet av det språkliga 

tänkandet:  

 
Man skulle kunna jämföra den med en kemisk analys av vatten, som delar upp det i väte och 
syre. Ett viktigt kännetecken på en sådan analys är att man som resultat av den erhåller 

produkter som till sin art skiljer sig från den analyserade helheten element som inte innehåller 

de egenskaper som är karaktäristiska för helheten som sådan, utan äger en hel rad nya 
egenskaper, som denna helhet aldrig skulle kunna uppvisa. Den forskare som vill lösa 

tänkandets och språkets problem genom att dela upp det i språk och tänkande råkar ut för precis 

samma sak som skulle hände varje människa som i sökandet efter vetenskaplig förklaring till 

några av vattnets egenskaper-till exempel varför vattnet släcker eld.[...]använde sig av en 
uppdelning av vattnet i syre och väte, som ett medel för att förklara dessa egenskaper. Han 

skulle till sin förvåning upptäcka att väte själv brinner, och att syre främjar brinnandet, och han 

skulle aldrig av egenskaperna hos dessa element kunna förklara de  egenskaper som är 
typiska för helheten. (s. 33) 

 

Denna tänkandets och språkets enhet är alltså ordets betydelse som förenar de båda enheterna 

i en symbios det vill säga att om orden saknar betydelse så är det enbart ett ljud. Det betyder 

med andra ord att ords betydelse får liv genom röster, språken och tänkandet. Med det menas 

att ordet och dess innebörd och betydelse är viktigt för tänkandet, språket och lärandet; att 

ordet inte bara får mening i skrift utan att det får mening i en sociokulturell kontext där 

individen sätter sin prägel på ordet genom valet av ord och intonationen utifrån det givna 

sammanhanget påverkat av sitt medvetande.(Vygotskij, 1999, s. 394)  

 I förordet till den svenska utgåvan av Tänkande och språk (1999) citerar Gunilla Lindqvist 

Rommetveit som hävdar att "lära sig ett ämne är att lära sig nya sätt att tänka. Därför bör 

dialogiciteten i språket, både den inre och den yttre, vara central i undervisningen" (Vygotskij, 

1999, s. 19) Av den anledningen bör förmågan att lyssna vara ett moment av lika värde som 

läsa, skriva och tala och som våra elever får lika mycket undervisning i som de får i att lära 

sig att läsa, skriva och tala enligt våra nuvarande styrdokument och kursplaner.  

 Att ordets betydelse är bron mellan språket och tänkandet och att den inre och yttre 

dialogen bör vara utgångspunkten i all undervisning leder vidare till Bakhtins resonemang om 

dialogbegreppet. Han menar att "Livet är dialogiskt till sin natur” det vill säga att livets dialog 

innehåller engagerade deltagare som ställer frågor, lyssnar, svarar och att detta kollektiv av 

röster skapar mening, en mening som "uppstår i dialogen" i den sociala kontexten bistådd av 

organiska röster (Lindqvist, 1999, s. 15).  

Detta leder osökt in på det Adelmann skriver i sitt bidrag, Lyssnandets betydelse för 

muntligheten, till den Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning 2008 att 

i det dialogiska perspektivet synliggörs den symbiotiska relationen mellan talare och lyssnare 

(s. 15). I det dialogiska perspektivet är deltagarna både talare och lyssnare på samma gång 

och att lyssnandet sker i en konstant tidsrymd där responsen avslöjar om du har lyssnat och på 

vilket sätt. (Adelmann, 2008, s. 11). 

 I Lgr 11:s första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag står det att "Skolväsendet vilar 
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på demokratins grunder[...]Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället 

vilar på"(2011, s. 7). Det betyder att om detta är skolans perspektiv, "och om vi därmed också 

anser att värden som demokrati måste få någon form av genomslag i vår vardagliga 

klassrumspraktik då är det ett brott mot värdegrunden att inte lyssna" (Adelmann, 2008, s. 

17). Med andra ord så är det ett brott mot demokratin att inte lyssna till varandra. I Lgr 11 ska 

man främja ett likvärdigt och ett allsidigt demokratiskt förhållningssätt genom att skapa "rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva [...] för att [...] utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Skolverket, 2011, s. 9).  

Men kommunikation är inte bara om att samtala, samtala handlar om ett samförstånd i 

talandet, i dialogen, där parterna talar och lyssnar kontinuerligt. Det handlar om dialog, 

samspel och lärande där receptionen, lyssnandet, är den ena sidan av dialogen - samspelet, 

men också att språket har den centrala rollen. (Dysthe, 2003, s. 5) Det leder till vikten av att 

ett språk utvecklas likvärdigt genom de fyra momenten, tala, lyssna, läsa och skriva. Därmed 

betyder det att momentet lyssna måste få ett lika värde med de övriga momenten. Alltså att 

eleverna får lyssundervisning på samma sätt så de får läs- och skrivundervisning.  

 Dysthe (2003) försöker i sin bok Dialog, samspel och lärande kasta ljus över det 

sociokulturella lärandets inre och yttre ack så viktiga deltagare och det komplexa kognitiva 

kulturella samspel. Detta gör hon genom att luta sig mot Vygotskijs teori om sociokulturellt 

lärande och Bakhtins dialogteori. Dysthe gör så och utan att beröra lyssnandets roll i 

dialogens verkstad diskuterar hon om det flerstämmiga klassrummets dialog och dess arena 

för många olika röster. I sin bok Det flerstämmiga klassrummet anser Dysthe att det centrala 

för lärandet är det muntliga och skriftliga språket. Då måste en koppling till Adelmanns 

resonemang göras där han menar att vi i skolan måste göras uppmärksamma på fördelningen 

mellan tal-och lysstiden och att skapa förutsättningar så att alla röster kommer till tals i 

klassrummets offentliga sfär. (Adelmann, 2008, s. 17) Bakhtin, liksom Adelmann, menar att 

rösten speglar en människas fullständiga personlighet” (Adelmann, 2002, s. 112). eller som 

Bakhtin (1990) uttrycker det  

 

det är ingen känsla av naken rörelse hos de organ som skapar ordet som fysiskt faktum, 

utan  en känsla av att skapa både en innebörd och en värdering, d.v.s. en känsla hos 

hela människan av rörelse och positionsbestämning, en rörelse där både organismerna 

och den tolkande aktiviteten är indragna, ty det är både ordets kött och ande som föds i 

denna konkreta enhet (s. 243-244)  

 
Vidare ställer sig Dysthe (1996) frågan om det flerstämmiga klassrummet är en möjlighet eller 

en omöjlighet. Därför att det flerstämmiga klassrummets existens beror dels på lärarens 

pedagogiska grundsyn, syn på kunskap och lärande och dels på om det är möjligt för en lärare 

att förena rollerna bedömare och samtalspartner. Men, fortsätter hon, att klassrummet kommer 

fortfarande vara platsen där monologen kommer att finnas och där eleverna måste lära sig 

vissa grundfakta. Inlärningen kan ske utifrån ett dialogiskt perspektiv där eleverna lär sig att 

lyssna för att lära samt hålla sig med ett empatiskt lyssnande som i stort genererar fortsatt 

kunskap och att det flerstämmiga klassrummet fungerar som ”modell för hur människor 

fungerar i ett demokratiskt samhälle” (Dysthe, 1996, s. 249). Kortfattat innebär detta att det 

flerstämmiga klassrummet är den sociokulturella spelplanen där flera röster möts och 

samspelar i olika kontextuella dialoger vars ords betydelse skapar mening mellan språk och 

tänkande och där lyssnandet har en viktig roll som bärare och mottagare av information. Detta 

förhållningssätt blir användbart i mitt arbete när jag ska dels analysera kursplanerna i svenska 

samt åskådliggöra lärarnas syn på lyssnandet i klassrummet. 
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Metod  
Följande avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder jag valt och använt mig av och hur 

jag arbetat med undersökningen. Därför har jag delat in metod delen i 8 underrubriker för att 

tydliggöra undersökningens upplägg. 

 

Kvalitativ forskning 

Det finns olika sätt att närma sig forskningsarbetets planering, genomförande och bearbetning 

på. Vilken metod som väljs beror på vilken typ av forskning som ska bedrivas. Forskningens 

utförande kan vara av kvantitativ karaktär som innebär att arbetet till största delen baserats på 

statistik och dess mätbara variabler. Sådana mätbara variabler kan till exempel vara ålder, kön, 

antalet kvinnor respektive män och så vidare (Nyberg, 2000, s. 100–101). Från dessa 

utmynnar analytiska resultat som kan fungera som ett representativ stickprov för en viss 

kategori av människor i en viss kontext men resultatet ger inga svar på frågan varför det är si 

eller så (Svenning, 2003, s. 75), något förenklat syftar den kvantitativa forskningen till att 

förklara (Fejes, Thornberg, 2009, s. 18).  

 Forskningen kan även vara av kvalitativ karaktär vars mål är att genera en gradskillnad i 

olika mänskliga livsskildringar. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 45–46) Detta görs genom att 

studera verbala utsagor som exempelvis intervjuer, dagböcker och att göra observationer. 

(Svenning, 2003, s. 86) som sedan analyseras på andra sätt än vad den kvantitativa datan 

analyseras. Den kvalitativa forskningen söker efter att förstå och förklara (Fejes, Thornberg, 

2009, s. 18). 

 Den ena metoden är inte bättre än den andra utan de har olika sätt att mäta olika skeenden 

på beroende hur ansatsen är formulerad och tillsammans utgör de ett komplement till varandra 

som kan bredda ett forskningsområde.  

 Det finns många metoder att samla in data på och en sådan är att studera olika sorters 

dokument. Enligt Patel & Davidson (1994) finns det en rad olika kategorier av dokument att 

använda sig av för att kunna svara på sin frågeställning. I deras bok Forskningsmetodikens 

grunder räknar de upp sju stycken olika kategorier där ibland statistik och register, officiella 

handlingar och litteratur. Vilken kategori man använder sig av är helt beroende på vilka svar 

man söker men de betonar att "Valet av dokument bör göras så att vi får en fullständig bild 

som möjligt, d.v.s., så att det vi vill undersöka blir belyst ur fler än en synvinkel" (s. 55). Dock 

finns ett beaktande och det är om forskningsområdet är smalt och begränsat, att området 

undersöker endast en aspekt och/eller att det gjorts knapphändig forskning inom det 

undersökta området.  

 Backman (2008) skriver i sin bok Rapporter och uppsatser att det inte råder någon 

standardisering av kvalitativa rapporters utformning men att enighet finns kring vissa 

innehållsliga delar. Delar som Backman finner viktiga är problem, syfte, motiv, fråga, metod 

och resultat.  

 

Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen baseras på skrivna och talade utsagor av olika karaktär som tolkats 

av en eller flera individer. Sedan bryts det insamlade materialet ner till mindre delar som 

lättare kan hanteras genom att koda och kategorisera dem. Därefter handlar det om att hitta 

mönster och söka mening i allt material vilket kan vara en utmaning vid stora mängder 

insamlad data. Några vedertagna riktlinjer för hur den kvalitativa analysen ska genomföras 

finns inte men det handlar om att kunna genomföra forskning som är tillförlitlig och giltig 

(Trost, 2010, s. 132–133). 

 Då den kvalitativa forskningen baseras på andra människors utsagor eller texter som sedan 
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tolkas av människor och däri ligger den kvalitativa forskningens svaghet; att forskningen är 

starkt påverkad av forskarens intellekt, utbildning och förtrogenhet o.s.v. Dess styrka sitter i 

att nya ”insikter och erfarenheter generera nya förståelser och sätt att se på världen” (Fejes, 

Thornberg, 2009, s. 32). 

 Den kvalitativa forskningsintervjun grundar sig på ett eller flera intervjutillfällen mellan 

människor. Intervjuerna genomförs med hjälp av intervjuguider som stöd där den som 

intervjuar vill komma åt respondentens tänk och resonemang. Detta kan genomföras med 

öppna frågor som ger ett stort svarsomfång och således ett innehållsrikt material från vilket 

man kan se olika mönster, åsikter och skeenden. De kännetecknas av att frågorna är utformade 

så att man synliggör på vilket sätt människan bland annat tänker, handlar och resonerar, 

(Trost, 2010, s. 53) Det kräver att den som intervjuar är insatt i ämnet så att följdfrågor 

kommer naturligt som uppföljning av respondentens svar. (Kvale, Brinkmann, 2009, s. 98) 

 När så en intervju genomförs är det viktigt att man upplyser den intervjuade om syftet med 

intervjun samt vilka rättigheter de har och om intervjun är anonym och/eller konfidentiell.  

 

Val av metod 

Arbetet i sin helhet kommer att kännetecknas av en kvalitativ undersökningsmetod då den 

ämnar åskådliggöra en problematik (Svenning, 2003, s. 159) som har betydelse för språket, 

tänkandet och lärandet. Undersökningen avser att exemplifiera en brist i den svenska skolans 

styrdokument och att den här bristen återfinns hos lärarna. Vilket i sin tur leder till att skolans 

uppdrag inte kan genomföras ur helhetsperspektivet och därmed inte tillhandahålla en 

likvärdig utbildning då den inte tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar vid inlärning.  

 Utifrån de två frågeställningarna har arbetet delats upp i två delar för att enklare se och 

förstå olika företeelser (Nyberg, 2000, s. 100). Den första delen är en textanalys av 

styrdokumenten och den andra delen är en empirisk studie baserade på intervjuer av lärare i 

grundskolans tidigare år. 

 

Styrdokumentanalys och intervjuns form 

Den första delen i arbetet handlar om att få en bild av hur kursplanerna i svenska i Lpo 94 och 

Lgr 11 behandlar momentet lyssna. Vilket innebär att en textanalys måste genomföras på de 

båda styrdokumenten med fokus på lyssnandets syfte och centrala innehåll och hur dessa är 

formulerade i de båda styrdokumenten. Med fokus menas inte ny information utan om att 

åskådliggöra ett mönster kring lyssmomentet genom att bland annat använda en metod som 

innebär att i likartat material finna explicita olikheter och/eller, skulle jag vilja tillägga, 

likheter (Svenning, 2003, s. 162). Dessa likheter och/eller olikheter kommer sedan att 

kategoriseras för att åskådliggöra deras frekvens. En ökad frekvens ger en bild av olika ord 

och formuleringars betydelse för textens innehåll och budskap. 

 Likheter och olikheter kan tänkas återfinnas i explicita formuleringar av kursplanernas 

skilda delar men det kommer inte att leda till någon lingvistisk textanalys även om modellen 

kanske påminner om en sådan. Varje kursplan kommer att få en liten del i taget analyserad.  

Varje del kommer att delas in i områden som kännetecknas av det mest frekventa 

budskapet/mening eller ord. På så vis blir det enklare att kategorisera vart och ett av 

styrdokumenten och samtidigt blir mönstret tydligare.  

 Den andra delen av arbete handlar om att ta reda på vilken syn lärarna har på lyssnandet 

som en del av fyra moment i ämnet svenska och dess språk-och kunskapsinlärning. Detta ska 

göras med hjälp av kvalitativa intervjuer som i sitt upplägg är av låg standardisering och 

öppna frågor som genererar så innehållsrika svar som möjligt för att besvara den delen av 

frågeställningen. (Trost, 2010, s. 39–42) Det betyder att intervjuguiden kommer att innehålla 

ett fåtal frågor som täcker vissa delområden inom svenskämnet (Trost, 2010, s. 71). Det 
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kommer att möjliggöra en viss frihet från intervjuguiden för att eftersträva en följsamhet i 

intervjun och att intervjun frångår känslan av ett strukturerat frågeformulär. 

 

Undersökningsgrupp  

Beslutet att genomföra intervjuer med enbart tre lärare gjordes utifrån den begränsade 

tidsrymden för arbetet. I arbetes inledning var det tänkt att jag skulle intervju fem stycken 

pedagoger för att få ett något större material att utgå ifrån. Men med tiden föll två stycken 

bort och därför kan inga sanningar dras utan resultatet kan endast ge en fingervisning åt det 

håll som ska beaktas. Jag har tagit personlig kontakt med lärarna i och med olika raster i 

personalrummet under min verksamhetsförlagda utbildning. Lärarna återfinns på 

grundskolans tidigare år 1-3, och har varierad mängd år i skolans värld. En av lärarna hade 39 

års erfarenhet och hade under den här tidsrymden bara arbetat med de yngre barnen. Den 

andra läraren hade fyra års yrkeserfarenhet och arbetade i en byaskola med åldersblandad 

skolgång. Den tredje läraren arbetade i årskurs 2 i en förberedelseklass men var inte utbildad 

Svenska som andraspråkslärare. Valet av lärare berodde på vilka som kunde avsätta tid för att 

bli intervjuade då det under våren pågick en del uteaktiviteter och utvecklingssamtal som 

kräver mycket tid och engagemang från lärarnas i övrigt pressade tidsscheman. 

 

Genomförande 

Då utbildningsområdet är litet är det lätt att bekanta sig med de flesta pedagoger inom 

kommunen. Det betyder att jag mött varje respondenten i olika situationer under många år. 

Vilken påverkan på intervjuerna det har är svårt att veta.  

 Samtliga intervjuer genomfördes i skolmiljö under och efter skoltid. Varje respondent 

upplystes om arbetets syfte och att intervjun inte fick ta längre än 60 minuter, att den var 

konfidentiell och anonym för den stora massan men inte anonym för mig. Dessutom gav jag 

dem möjligheten att dra sig ur när helst under intervjun och intervjun skulle ingå i mitt 

examensarbete. Därefter ställde jag mina frågor som spelades in på datorn och sparades där 

för senare bearbetning. 

 

Analysbearbetning 

Det analytiska arbetet är inget som tas lätt på. Det är ett mödosamt arbete att läsa och läsa om 

varje dokument för att finna mönster och skapa mening. 

 Varje styrdokument har analyserats för sig för sig. Tanken med detta är att den jämförande 

analysen ska bli enklare att genomföra då bara ett fåtal kategorier utkristalliserats. 

 Styrdokumentens textmassa har som tidigare nämnts kategoriserats genom att dela upp 

texterna i områden/teman där det funnits störst frekvens av budskap/meningar/ord. Budskap 

och meningar där ord av olika karaktär har haft den högsta eller hög frekvens har bildat en 

egen kategori. Sedan har varje kategori utgjort ett eget område eller tema. Därefter har det 

gjorts en djupare sökning efter begrepp och ord kopplade till förmågan att lyssna.  

 Intervjuerna har sedan transkriberats i detalj för att sedan arbetas om till en läslig text där 

läsningen blir en behållning och underlättar för efterkommande analysarbete. Det innebär att 

upprepningar, hm-ljud har tagits bort och att osammanhängande meningar har ändrats så att 

de går att läsas och förstås. Inga ord har tagits bort såvida det inte har ingått i en upprepning. 

Genom att bearbeta intervjuerna på detta sätt finns risk att information av vikt gått förlorad 

men jag är av den åsikten att så inte är fallet. Därför att intervjuerna blivit läsbara och lättare 

att förstå. 

 Även analyserna av intervjuerna har haft en struktur för att se mönster mellan 

respondenternas svar. Med det menas att de frågor som ställts angående lyssbegreppet har 
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bildat kategorier, vars svar löpt som en röd tråd igenom intervjuerna och att ett tydligt mönster 

kunnat urskiljas som återspeglats i styrdokumentens kategorier. De har bildat par, kan man 

säga, där bristen eller styrkan som finns i styrdokumentet återfinns i respondentens svar. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Den kvalitativa forskningen är en mänsklig dynamisk process som består av en yttre och inre 

påverkan så som forskarens kunskap och färdighet, olika data och intervjuer med olika 

människor vid olika tillfällen. Detta betyder att du som forskare inte kliver ner i samma flod 

två gånger när du exempelvis gör intervjuer, då det finns faktorer som påverkar ditt agerande 

och respondentens agerande och svar. Varje intervjusituation skiljer sig kan man inte förvänta 

sig samma svar därför kan tillförlitligheten påverkas men det behöver inte vara negativt 

eftersom de olika svaren kan skapa meningsbärande nyanser av och i kategorierna. Dessa 

meningsbärande nyanser är just vad den kvalitativa forskaren är ute efter för att kunna förstå 

och förklara olika mönster och skeenden. 

 Giltigheten är ett annat problem vid intervjuer. Giltighet avser att frågor ska ge ett adekvat 

svar det vill säga mäta, det som efterfrågas. Det kan vara svårt inom den kvalitativa 

forskningsintervjun, då den söker komma åt vad respondenten menar eller hur hon/han 

uppfattar olika begrepp (Trost, 2010, s. 133). 

 Utifrån syfte och frågeställning anser jag att dokumentanalys och intervjuer är det bästa 

tillvägagångssättet för att få så tillförlitliga och giltiga resultat som möjligt. Då 

undersökningen bedrivits i liten skala och av exemplifierande karaktär kan inte allmängiltiga 

slutsatser dras.  

 Det betyder inte att arbetets resultat saknar giltighet då användandet av samma begrepp 

och frågeställningar vid ett liknande arbete skulle kunna ge liknande resultat (Svenning, 2003, 

s. 67), förutsatt att styrdokumenten och lärarutbildningens innehåll är detsamma som idag. 

Svenning skriver i sin bok Metodboken (2003) att "Kunskap är viktig!" och speciellt då den 

kan användas som ”maktutövning, inflytande och demokrati"(s. 11). Därför är det relevant att 

arbetets grundtanke är att den ska vara så ärligt utförd som är möjligt. Det leder osökt in på 

frågan om objektivitet och subjektivitet. En kvalitativ forskningsstudie är långt ifrån en statisk 

process. Den grundar sig på mänskligt förfarande som styrs av forskarens och respondenters 

röster i ett flerstämmigt möte. Det handlar om grader av objektivitet som kan styras av hur 

man uppfattar studiens resultat det vill säga om den sammanfaller med "de dominerande 

idéerna och intressena i samhället"(Svenning, 2003, s. 13) eller om man som läsare tycker att 

studiens utgångspunkter är få och saknar bredd och därmed upplevs som subjektiv. 

Subjektiviteten kan bero på vilka perspektiv som forskaren tar, om de är neutrala eller 

relevanta. Det är en del av kritiken mot samhällsvetenskapen men egentligen handlar det om 

att i grund och botten kunna se problemen, tolka och förstå dem utifrån det valda perspektivet 

och frågeställningar (Svenning, 2003, s. 14). 



12 

 

Analys  
För att få en överskådlig och lätthanterlig bild av grundskolans kursplaner i svenska har jag, i 

det här avsnittet, delat upp dokumentanalysen i 3 delar. Där den avslutande delen förena 

kursplanerna i en jämförelse: 

 Kursplanen i svenska Lpo 94. 

 Kursplanen i svenska Lgr 11 och dess kommentarmaterial. 

 Jämförelse av de båda kursplanerna. 

Den första frågan i min frågeställning är att ta reda på hur kursplanen i svenska behandlar 

momentet lyssna och redogöra för detta. Därefter kommer jag i jämförelsen av de båda 

kursplanerna belysa skillnaderna/likheterna dem emellan och peka på vilka förändringar det 

kan röra sig om mellan Lpo 94 och Lgr 11. Genom att göra en innehållsanalys av texterna i 

respektive kursplan i svenska hoppas jag kunna identifiera beröringspunkter som speglar 

olikheter respektive likheter. 

 Det finns ett viktigt tolkningsinstrument som medföljer Lgr 11:s kursplan i svenska och det 

är kommentarmaterialet. Det är ett material som ska vara ett stöd för lärare och rektorer för att 

skapa en ”djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i 

kursplanerna” (Skolverket, Kommentarmaterialet i svenska, 2011, s. 4). I min analys och 

tolkning av kursplanen i svenska 2011 använder jag mig av kommentarmaterialet för att 

tydliggöra vad som menas i de olika delarna av kursplanen. 

 Analysarbetet började med att jag läste och läste om texterna i styrdokumenten under en tid 

för att finna mönster. Därefter skapade jag kategorier i varje stycke som jag sedan parade 

ihop. Dessa analyserades och tolkades dels genom att finna likheter och/eller skillnader, dels 

med Vygotskijs, Bakhtins och Dysthes teoriformuleringar samt Adelmanns 

begreppsbestämning av ordet lyssna som raster. Textanalysen fungerar som en sil där 

frekventering och kategorisering av ord och begrepp underlättar urskiljandet av texternas 

innehåll och primära budskap. Genom att läsa texterna flera gånger har vissa ord fått större 

betydelse än andra då de förekommit frekventare och haft nyckelpositioner i meningarnas 

betydelsebärande budskap.  

 Arbetets början startade med att granska syftesavsnittet i respektive kursplan och sedan 

målbeskrivning och/eller det centrala innehållet för år 1-3. I mening efter mening söktes ord 

och meningar som tydligt kunde kopplas till förmågan att lyssna samt stämma överens med 

teorierna. Efter att ha granskat respektive kursplan i svenska ställde jag de båda analyserna 

mot varandra för att finna beröringspunkter av olika slag. Styrkan i en 

meningskategoriserande innehållsanalys ligger i förmågan att skapa en överblick för 

jämförelse.  

 Avslutningsvis bör tilläggas att analysen av kursplanerna sker utifrån mitt perspektiv år 

2012. Det är ett perspektiv färgat av tiden och samhället som råder nu och inte av tiden och 

samhället som rådde för upp till 15 år sedan. Detta påverkar analysens bild men i vilken 

utsträckning det påverkar den är däremot svårt att veta. 

 

Kursplanen i svenska Lpo 94 

Den första delen av analysarbetet som ger en beskrivande genomgång av Lpo 94:s kursplan i 

svenska utifrån den analysmall som jag skapat. Här undersöker och redogör jag för hur 

kursplanen beskriver momentet lyssna under rubrikerna Ämnets syfte och roll i utbildningen, 

Mål att sträva mot, Ämnets karaktär och uppbyggnad.  
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Syfte och roll i utbildningen 

Budskapets kärna under den här rubriken beskriver vikten av ett språk. Ett språk för att 

uppleva, lära och utveckla kunskaper, sin identitet samt förståelse för andra människors 

kulturella bakgrund. Där språkförmågan har en stor roll för skolarbetet och framtiden genom 

att skapa goda förutsättningar för språkutveckling. Dessa förutsättningar består i att skapa 

tillfällen där eleverna får möjligheter att utbyta erfarenheter. Tillfällen för utbyte kan vara 

”läs-, film och teaterupplevelser” (www.skolverket.se) Men lika viktigt är att förstå språkets 

stora betydelse då kommunikation och samarbete med andra är dess medierande verktyg och 

att den kunskap eleverna får bildas just genom språket. 

 Här går det att skönja tre kategorier som bildar textens huvudbetydelse; språket, 

språkförmågan och språkutveckling. Låt oss betrakta den första kategorin, språket. Språket 

har en central roll i skolan genom att tillskriva den ”en nyckelställning” (www.skolverket.se). 

Det betyder att kommunikation, tänkande och lärande sker genom språket och i samarbete 

med andra. Här tar jag fasta på ordet kommunikation som enligt internetbaserade SAOB 

handlar om att ”utbyta meningar, [...] erhålla upplysningar, […] underhandla med, [...] avsluta 

transaktion [...] relation, förbindelse”. I dessa formuleringar återfinns inte begreppen 

sociokulturella sammanhang, social interaktion, flerstämmiga klassrummet, dialog eller röster. 

Men i samband med dessa formuleringar kan semantiska kopplingar göras då 

kommunikationen handlar om att utbyta meningar i stort, d.v.s. att ingå i en flerstämmig 

social kontext där aktiva röster interagerar.   

 Den andra kategorin språkförmågan, själva nyckeln, är den förmåga som via övning i att 

”tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater” 

(www.skolverket.se) ska användas och utvecklas. Förmågan att använda ett språk är lösningen 

för kommunikation, tänkande och kreativitet. I detta sammanhang beskrivs ett av 

svenskämnets syften som att främja ”förmågan att tala och skriva väl” (ibid) men även att 

”använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva” (ibid.). Det betyder att 

det finns ett fokus på verktygen för kommunikation som består i att främja dessa. Rösten är 

för den flerstämmiga dialogen vad handen är för skiftnyckeln och med det menas att rösten 

fyller orden med ljud som påverkats av kognitiva processer som i sin tur är resultat av tidigare 

sociala interaktioner. 

 Den tredje kategorin handlar om språkutvecklingens tillfällen. De explicita uttrycken för 

dessa rör sig om att skapa och främja situationer i form av läs-, film- och teaterupplevelser. 

Dessa ska i sin tur fungera som plattformar för utbyten av erfarenheter kring dessa 

tilldragelser. Upplevelserna är kulturella uttryck som förmedlar kulturarvet och även 

kunskaper och värderingar av allehanda slag (www.skolverket.se). Implicit rör det sig om att i 

stundens händelse lyssna efter, till och/eller på något där deltagarna måste bland annat vara 

lyhörd, uppmärksam, beaktande, empatisk och aktiv för att kunna tolka och förstå den 

uttalade informationen. 

 Trots beskrivningen av ämnets syfte och roll återfinns inte manifest som uttryckligen 

beskriver lyssnandets vad, varför och hur. Det som behandlas gäller de möjligheter som kan 

ges där eleverna använder och utvecklar förmågan att lyssna. Däremot beskrivs tala, läsa och 

skriva i en betydlig vidare omfattning. Där det skrivna ordet, läsa, och att uttrycka sig i skrift 

har de största rollerna. Det menas att ”samhället ställer stora krav på förmåga att kunna 

hantera, tillgodogöra sig och värdera texter”(www.skolverket.se) samt att kunna uttrycka sig i 

skrift genom väl skrivna texter.  

 Sammanfattningsvis så återfinns inga explicita manifest angående lyssna. Däremot 

återfinns det implicit genom att härleda semantiskt. Däremot tillskrivs tala, läsa och skriva 

stora roller, där läsa och skriva utgör en stor och betydande roll för språket, språkförmågan 

och språkutvecklingen samt kunskapen och lärandet. 

http://www.skolverket.se/
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Mål att sträva mot 

Tyngdpunkten under rubriken Mål att sträva mot ligger på orden text, läsa och skriva. Det 

handlar om text, läsa och skriva i både underförstådd mening och i klart uttalad form. I uttalad 

form finner man att genom att läsa och skriva ska eleverna utveckla olika förmågor. Förmågor 

som ”sin fantasi, lust att lära, lust att skapa, en språklig säkerhet, erövra medel för tänkande, 

lärande, kontakt och påverkan, bearbeta sina texter, uttrycka tankar och känslor som texter 

vars avsikter har varit att väcka dess... läsa, förstå, tolka, anpassa läsningen” 

(www.skolverket.se). De texter som är tilltänkta är olika slags skönlitteratur från olika delar av 

världen, egna texter samt texter med intresseväckande tankegångar som ger upphov till olika 

tankar och känslor (ibid.). Läsandet av texterna ska delvis utgå från elevens eget intresse och 

ske på egen hand och dels genom att läsa texter som sedan tolkas och förstås och sedan 

anpassa läsningen till ”textens syfte och karaktär” (ibid.). Skrivandet ska tränas genom att för 

hand skriva läsliga texter men även med stöd av dator. 

 I det latenta budskapet finner man än mer stöd för vikten av text, läsning och skrivning. 

Redan i mening två återfinns stöd för detta där man strävar efter att eleverna ska skapa med 

hjälp av språket. Skapa vad då? Logiskt bör det handla om texter men det kan även handla om 

tal och då det strävas efter skapande enskilt och i grupp kanske det rör texter som både kan 

hanteras skriftligt och muntligt. Indirekt handlar detta om att gå in i dialog med andra och 

använda de betydelsebärande orden i sitt språkliga skapande. Detta innebär att deltagarna 

torde vara aktiva, öppna för intryck och andras röster där lyhördhet och beaktande är goda 

verktyg för de tidigare nämnda handlingarna. 

 Fortsättningsvis strävas det efter att möta olika skönlitterära texter från hela världen och att 

använda olika möjligheter att erhålla information genom olika medier och att kunna tolka, 

förstå och värdera denna information. Gemensamt för fyra av fjorton punkter är att det ska ske 

i samarbete med andra och här finner man den sociokulturella interaktionen om än formulerad 

på annat vis. Dialogen med andra är viktig ur aspekten förmågan att uttrycka tankar och 

känslor. Den här punkten speglar en betydelsefull syn på dialogen, de inre och yttre rösterna 

och det flerstämmiga perspektivet. Vidare är den flerstämmiga dialogen viktig för den egna 

utvecklingen och det egna lärandet då kunskapen i den kontexten skapas och tryggas för 

framtiden. 

 I detta avsnitt återfinns inte ordet lyssna explicit någonstans. I själva verket så är det en 

outtalad förmåga som finns som en fond för tillgodogörandet av språket, tänkandet och 

lärandet. Det finns tydligast i förväntningarna om samarbete med andra där eleverna räknas ta 

råd av andra, med andra ord lyssna till andra, lyssna efter deras goda råd. I detta 

sociokulturella sammanhang krävs det av eleverna att de är uppmärksamma och mottaglig för 

information för att kunna ta ställning till olika resonemang, tankar och idéer. Förmågan att 

tolka och förstå är central för att kunna leva och verka optimalt i ett konstant förändrande 

samhälle. Det är till och med ett krav idag. 

 Slutsatsen blir att texten är det centrala för att utveckla språkförmågan och detta genom att 

läsa och skriva. Texterna är av olika slag och från olika delar av världen och de kan även vara  

egenproducerade texter som bearbetas enskilt och tillsammans med andra där det är viktigt att  

lyssna till andra och lyssna efter andras råd.  

 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Den här delen av kursplanen i svenska inleds med en sammanfattande bild av de centrala 

delarna, språk och litteratur. De två delarna lever i symbios och går inte att skilja åt och 
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därmed går det inte att kategorisera deras utvecklingszoner. Det betyder exempelvis att det 

lilla barnet så som ungdomen kan föra litterära resonemang sinsemellan utifrån sina 

förvärvade erfarenheter. (www.skolverket.se) 

 Sedan är det viktigt att språkutveckling gynnas därför att den tillåter eleverna att vidga sin 

förståelse av omvärlden och att huvudansvaret för dess utveckling står lärarna för, lärarna i 

alla ämnen. 

 Vidare betonas att texter inte bara ska läsas utan de kan även tillägnas ”genom avlyssning, 

drama, rollspel, film, video och bildstudium” (www.skolverket.se) det vill säga att texter inte 

bara handlar om det skriva ordet utan det kan röra sig om ljud och bild, med andra ord det 

vidgade textbegreppet. (ibid.) Mot bakgrund av detta är det lämpligt att först definiera 

begreppet litteratur. Litteratur i ett snävt perspektiv handlar om det skrivna ordet tryckt i 

otaliga skriftliga former. (www.synonymer.se) Litteratur i ett vidgat perspektiv formulerat i 

kursplanen i svenska lyder ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 

texter även bilder” (www.skolverket.se) Det betyder i klartext att ljud, film och teater 

inkluderas i begreppets betydelse. Med det vidgade textbegreppet får svenskämnet en bredd 

som är i samklang med det omgivande samhället och att det skapar en plattform utifrån vilken 

lärare och elever kan mötas för att skapa mening i dessa förmedlade världar och deras 

varierande begrepp. Grundtanken är att eleverna ska utveckla sin identitet genom att lära sig 

om andra människors livsvillkor och på detta sätt tränas eleverna till att känna empati och se 

andra människors kulturella perspektiv. 

 Språket, enligt kursplanen i svenska, ses som en möjliggörare och spelar en central roll för 

lärandet. Via språket formar eleverna sin verklighet så att den blir begriplig, hanterbar och får 

mening. Dessa tre faktorer utgör starka motivatorer för det kontinuerliga lärandet. Under 

denna process antas eleverna vara aktiva och öppna för intryck där de lär sig att ”se 

sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera, det vill säga reflektera för att förstå 

sin omvärld (www.skolverket.se). Genom att använda språket på detta vis kommer eleverna 

att tränas i att tala, lyssna, skriva, läsa och tänka i ”meningsfulla sammanhang” 

(www.skolverket.se). Vilket i sin tur leder till att eleverna utvecklar en språklig förmåga som 

underlättar olika kontextuella rörelser. 

 I det explicita budskapet omnämns ett lyssnande som inte utvecklas alls. Det erhåller inte i 

närheten samma behandling som läsa, skriva och tala. Språket, den språkliga förmågan samt 

språkutvecklingen är central och genom att läsa, skriva och i viss mån tala utvecklas den 

språkliga förmågan tillsammans med andra. Ordet förstå är den enda explicita 

beröringspunkten som återfinns. Därefter upphör likheterna. 

 Förmågan att lyssna är grundläggande för allt samarbete med andra, den sociala 

interaktionen, som uppstår i det sociokulturella perspektivet där dialogen som yttrar sig i detta 

samarbete fylls med röster och rösternas meningsbärande ord. Det skapar elever som måste 

vara lyhörda, uppmärksamma, empatiska och aktiva ord som indirekt kan kopplas till 

lyssnandets innebörd.  

 Sammantaget leder detta till att vid ett ställe i detta avsnitt dyker ordet lyssna upp och ordet 

utvecklas inte vidare vilket leder till att förhållningssättet är obefintligt. Lyssnandets förmåga 

bara finns där som en självklarhet som inte behöver tränas för att ingå som en viktig pusselbit 

i språket, dess förmåga och utveckling.  

 

Kursplanen i svenska Lgr 11 

I det kommande avsnittet beskrivs kursplanen i svenska i Lgr 11. Analysen av kursplanen 

kommer att ha liknande arbetsgång som vid analysen av kursplanen i svenska i Lpo 94. Även 

här redogör jag för kursplanens beskrivning av momentet lyssna under rubrikerna Ämnets 

syfte och Centralt innehåll årskurs 1-3. En viktig skillnad i analysarbetet är att vid denna 
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arbetsgång finns kommentarmaterial i svenska som stöd och uttolkar av orden och 

formuleringars innebörd. 

Den reviderade kursplanen i svenska har en mindre textmassa och mer strukturerat 

innehåll. Trots detta ligger tonvikten fortfarande på språket och dess kommunikativa förmåga 

samt litteraturen och ”elevernas identitetsutveckling” (Skolverket, Kommentarmaterialet i 

svenska, 2011, s. 6). Däremot återfinns inte begreppet ”Det vidgade textbegreppet” längre 

trots att det inte har förlorat i betydelse men enligt kommentarmaterial ansågs det leda till 

alltför fria tolkningar då dess innehåll varit otydligt. Det har istället ersatts av ”olika typer av 

text, scenkonst och annat estetiskt berättandet” (Skolverket, Lgr 11, 2011, s. 222) och ”Texter 

som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter” (Skolverket, 

Lgr 11, 2011. S. 223). 

 

Ämnets syfte  

Kursplanen i svenska inleds med tre meningar som vardera betonar vikten av att lära sig ett 

språk. Ett språk är ett betydelsefullt verktyg genom vilket hela människan utvecklas i 

samklang med sin omvärld. Denna syn vilar på de teorier som hävdar att språket är 

”avgörande för tankeutvecklingen och lärandet, både i skolan och hela livet” (Skolverket, 

2011, Kommentarmaterialet i svenska, 2011, s. 7). 

 Det medierande verktyget språket ska genom undervisningen generera kunskaper i och om 

språket och dess form samt att eleverna ska få träna sig i tal- och skrift för att på så sätt få 

möjlighet att skapa ett självförtroende som leder till att eleverna vågar uttrycka sina åsikter i 

olika sammanhang. Det är inte enbart talet- och skriftspråket som ska ges möjlighet att 

utvecklas. Läsningen är en viktig del av undervisning liksom att genom de olika texterna 

kunna formulera sina tankar och åsikter. 

 Trots att språket är verktyget för tänkandet, kommunikationen och lärandet anses 

kunskaper i ”hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor” som ett av två 

centrala syften.(Skolverket, 2011, Lgr 11, 2011, s. 222) Kommentarmaterial förtydligar detta 

genom att säga att eleverna lever i en föränderlig värld med stora mängder texter av allehanda 

slag. Denna innehållsmässigt varierande mängd texter ska tolkas och förstås och för att kunna 

göra detta krävs kunskap och en förmåga. Denna förmåga är även en del av de långsiktiga 

målen som eleverna ska utveckla. 

 Litteraturundervisningen ska handla om att eleverna får möta och förbättra sina kunskaper  

om skönlitteraturen genom tiderna men även från olika delar av världen. De ska även få ta del 

av olika sorters texter, till exempel estetiska texter. Litteraturen har även den förmågan att 

förflytta läsaren genom tid och rum och ge möjlighet att ta del av andras liv och villkor. Detta, 

skriver kommentarmaterial, kan vara ett stöd och en tröst för den som vill fördjupa sig i de 

existentiella frågorna under sin språk-och identitetsutveckling. 

 Det andra centrala syftet handlar om att eleverna ska få kunskap hur deras språkbruk kan 

variera beroende på vilket sammanhang de medverkar i (Skolverket, Kommentarmaterialet i 

svenska. 2011, s. 9). Att greppa sitt språk ger eleverna möjligheter att röra sig mellan olika 

språkliga kontexter där val av ord och formuleringar ger kommunikationen en värdeladdning 

av olika slag. Det är viktigt för eleverna att skapa kunskap om hur deras språkbruk kan 

påverka andra och på så sätt erkänna sitt språkliga ansvar.  

 Slutligen punktar syftesdelen upp de förmågor som anses viktiga för det livslånga lärandet 

som är direkt kopplade till de olika kunskapskraven.  

 I syftesdelen är det två ord som träder fram tydligast och det är språk och det är 

undervisning. Språket är verktyget med vilket språkförmågan och språkutveckling förbättras. 

Det är också verktyget för tänkandet och lärandet. Kommentarmaterial skriver att språket 

utvecklas i samspel med andra och att denna kommunikation som sker över olika 
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sociokulturella gränser är en företeelse som inte kommer att klinga av, snarare har den med 

tiden ökat. Här blir skolans uppgift att förbereda eleverna på att leva och verka i en 

föränderlig värld genom en adekvat undervisning. 

 Ordet ”undervisning” förekommer på fjorton olika ställen i syftestexten. Formuleringar 

som ”undervisningen ska ge”, ”undervisningen ska bidra”, ”Genom undervisningen ska 

eleverna ges” ”I undervisningen ska eleverna möta” (Skolverket, Lgr 11,. 2011, s. 222) talar 

uttryckligen om vad undervisningen kommer att möjliggöra och utveckla. Däremot återfinns 

ingen förklaring i kommentarmaterial kring vikten av undervisningens roll för språket, 

tänkandet och lärandet. 

 Sammantaget ska konstateras att det i syftestexten inte återfinns några explicita teoretiska 

perspektiv det vill mena att begreppen sociokulturellt perspektiv, social interaktion, 

flerstämmiga klassrummet, dialog och röster lyser med sin frånvaro. Lika så lyser förmågan 

lyssna med sin frånvaro medan det betonas att genom att läsa, skriva och tala utvecklar 

eleverna sitt språk, sitt tänkande, lärande och sin identitet. Men noteras bör att i 

kommentarmaterialet finns begreppet som social interaktion. I det här sammanhanget 

behandlas det utifrån att kultur och kommunikation sker över gränser av olika karaktär och 

omfattning och att språket ohjälpligt påverkas och förändras och framtida sammanhang och 

dess ”sociala interaktion” kommer att ställa stora krav på eleverna. 

Vidare finns formuleringar i texten som kan kopplas till social interaktion och ett exempel 

är ”att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 

andra”. (Skolverket, Lgr 11, 2011, s. 222) I den här formuleringen ”tillsammans med andra” 

handlar det om att gå in i dialog och göra sin och andras röster hörda, i det flerstämmiga 

klassrummet genom social interaktion och via det sociokulturella perspektivet. Ett annat 

exempel är ”utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från 

andra källor” (ibid.). I kommentarmaterialet var detta ett centralt syfte med undervisningen.  

 I kommentarmaterialet står det att eleverna ”möter en stor mängd texter av många olika 

slag” och denna textmassa kommer bara att öka i mängd i och med teknikutveckling. Indirekt 

kan dessa textmassor tolkas som källor men källor behöver inte bara bestå av texter. Källorna 

kan även ha en muntlig form via ljudkällor, film och andra bild/klipp. I sökandet och den 

kritiska värderingen ingår att lyssna efter, till och på, i någon form för att tillgodogöra sig 

information som sedan omvandlas till förståelse och förtrogenhet. 

 

Centralt innehåll årskurs 1-3 

I den reviderade kursplanen för svenska har innehållet sorterats och strukturerats i fem olika 

områden: Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter, språkbruk och 

informationssökning och källkritik. Varje område är sammanbunden med de långsiktiga 

utvecklingsmålen. Innehållet i vart och ett av områdena har en progression genom varje 

årskurs inom grundskolan.   

 Det mest frekventa ordet i texten för det centrala innehållet är text, som förekom 19 gånger, 

och därefter ordet berättande. Förklaring till att text förekommer i den största utsträckningen 

finns i kommentarmaterialet (2011) som menar att ” i den svenska skolan inte finns någon 

tradition av att undervisa om olika sätt att läsa texter” (s. 11) samt att den internationella 

undersökningen PIRLS som visar på att svenska elever har en nedåtgående läsutveckling 

sedan 1990-talet (ibid.). Det är genom texten som läs- och skrivutvecklingen ska ges 

förutsättningar.  

 Eleverna ska ta sig an texterna genom att utveckla läs-och skrivstrategier anpassade till de 

olika texterna för att bredda och fördjupa sin läs-och skrivförmåga. Kommentarmaterialet 

säger att undervisning är den som ska bidra till kunskaper och strategier så att eleverna på ett 

adekvat sätt kan lösa sina uppgifter (s. 13). 
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 Ordet berättande förekom på sju ställen i texten och kan direkt kopplas till ordet text. Dock 

fungerar det som en egen kategori. Genom berättande texter av olika typer och från olika 

delar av världen möjliggörs elevernas identitetsutveckling då de får ta del av människors 

upplevelser och erfarenheter. Utifrån de olika typerna av texter kan samtal uppstå och genom 

samtalet får eleverna ta del av varandras åsikter och tankar och på så vis växa som person, i 

sitt språk och sin kunskap. 

 Kommentarmaterialet (2011) går in på hur texterna bör bearbetas för att eleverna ska få 

ökad kunskap om läsandet och skrivandet, i synnerhet. Trots detta betonas nödvändigheten av 

ett adekvat språkbruk oberoende” om man läser, skriver, talar, lyssnar eller samtalar” då ett 

omfångsrikt ordförråd är av betydelse. Vidare skriver de att ett rikt ordförråd är ”nyckeln” till 

studieframgångar. För att kunna uttrycka sina åsikter nyanserat behöver svenskundervisningen 

ha ett helhetsperspektiv där läsa, skriva, tala och lyssna får lika värde. Där var och en av dessa 

aspekter har strategier och metoder som brukas. Det leder till att eleverna ges bredare 

möjligheter att ta in språket och utveckla det tillsammans med sitt tänkande och lärande. 

 Berättandet leder till området Tala, lyssna och samtala, för att i berättandet ingår ”Att  

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2011, Lgr 11, 2011,s. 223). 

Enligt kommentarmaterialet har detta kunskapsområde en stor betydelse för elevernas 

språkliga självförtroende. Våga delta i samtal i olika sammanhang stärker och befäster 

elevernas språk, tänkande och lärande.  

 Vidare står det i kommentarmaterialet (2011) att lyssna ingår bara i årskurserna 1-3 men 

dess relevans minskas inte bara för att det utelämnas i de övriga årskurserna. Utelämnandet i 

årskurserna 4-6 och 7-9 beror på att det ses som en naturlig del av den muntliga 

undervisningen, med andra ord förekommer lyssnande i underförstådd mening. ”Det är upp 

till lärarna och eleverna att välja vad undervisningen ska utgå ifrån i det här 

kunskapsområdet”. (Skolverket, Kommentarmaterialet i svenska, 2011, s. 14) och att området 

går att kombinerar med något av de fyra övriga områdena. Tanken är att samtalen ska ge 

eleverna kunskaper ”om hur de kan formulera sig, lyssna mer lyhört och hur de planmässigt 

kan föra samtalet framåt” (Skolverket, 2011, Kommentarmaterial i svenska, 2011, s. 15) och 

att just i årskurserna 1-3 ska eleverna ”få undervisning i att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer” (ibid.). 

 I kunskapsområdet Tala, lyssna och samtal finner man att lyssna nämns och det omtalas 

betydligt mer i kommentarmaterialet som menar att lyssnandet är viktigt för att ett deltagande 

i ett samtal kräver en lyssnare och att ett samtal inte kan genomföras utan en lyssnare. En 

intressant notering är att läs- och skrivförmågan kräver strategier och likaså talundervisningen 

för att kunna användas fullgott medan lyssnandet saknar den efterfrågan trots att 

kommentarmaterialet säger att eleverna i årskurserna 1-3 ska få undervisning i att lyssna.  

 Lgr 11 sammanfattas som ett barn av sin tid. Där PIRLS-rapporten visat på en nedåtgående 

trend i elevernas läsförmåga. Därefter har den reviderade läroplanen och i synnerhet 

kursplanen i svenska ändrats något och tonvikten har skiftat till att betona vikten av 

undervisning. Det är undervisningens syfte att eleverna ska utveckla sina kunskaper i språket 

via texter som berättar, återberättandet och övrigt muntligt berättande. 

 

Jämförelseanalys mellan kursplanerna i svenska 

Det är inte helt enkelt att jämföra två dokument från två olika tider. Det som skiljer de båda 

kursplanerna åt är att Lgr 11 har fått en tydligare struktur, innehåll och mindre textmassa. 

Dessutom är syftesdelen i Lpo 94 betydligt mer poetisk och med mindre tydlig riktlinjer om 

vad utbildningen syftar till. Här handlar det om att ”ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla” medan i Lgr 11 så ska undervisningen ”syfta till att eleverna utvecklar kunskap”. 

Metaforiska ord som oupplösligt, stärka, synlig, hanterbar, mångfald återfinns bara i Lpo 94. I 
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Lgr 11 handlar det om att utveckla, arbeta strategiskt med språket, tänkandet och lärandet. 

 Kursplanerna i svenska har vaskat fram liknande kategorier som löpt som en röd tråd 

genom dem. I Lpo 94 hade språk, språkförmågan och språkutveckling den största frekvensen 

under ämnets syftsdel medan de dominerande kategorierna i Lgr 11 var undervisning och 

språk. Språket kan härmed anses ha en nyckelposition för det livslånga lärandet och 

människans identitetsutveckling. Det är något som har kvarstått som viktigt båda 

kursplanerna. Ett rikt språk underlättar all sorts kommunikation som i sin tur anses viktig i det 

nutida arbetslivet. 

 Ordet undervisning förekommer i avsevärt större utsträckning i Lgr 11 och det handlar om 

att undervisningen skall ge, undervisningen skall syfta, undervisningen skall bidra[...]medan i 

Lpo 94 under rubriken Mål att sträva mot så ska undervisningen sträva efter att[...]och 

därefter radas det upp vad som ska utvecklas hos eleven. Sedan nämns inte ordet undervisning 

mer i den kursplanen medan den är omfattande och detaljerad i Lgr 11s kursplan i svenska.  

 I båda kursplanerna är texter av olika typer centralt. Dock behandlas ordet text uttryckligen 

i Lgr 11 medan det är underförstått och i samband med orden skrift, skrivande, litteratur och 

skönlitteratur. De båda kursplanerna menar att texterna ska bearbetas på olika sätt för att 

eleverna ska utveckla sitt språk och sin läs-och skrivförmåga samt sin identitet. I detta 

sammanhang återfanns ordet berättande, då främst i Lgr 11:s kursplan i svenska. Dessa texter 

skulle bearbetas genom ett berättande och återberättande. Hur berättande texter är uppbyggda 

och organiserade är också något som eleverna ska undervisas i. 

 Slutligen är båda kursplanerna lika men ändå olika. Språket är en gemensam 

beröringspunkt hos dem båda men i Lgr 11 är det undervisningen som ska syfta till att 

utveckla språket med andra ord de ska undervisas i språket främst med hjälp av olika typer av 

texter. 

 Kategoriseringen av kursplanens mest frekventa innehåll visar på att lyssna inte är upptaget  

som en lika viktig aspekt som läsa, skriva och tala. Det är ytterligare en gemensam 

beröringspunkt.  

 

Det bearbetas i ringa omfattning eller egentligen inte alls och i Lpo 94 är den minst omnämnd 

och då det inte finns något kommentarmaterial att tillgå är det svårt att förstå hur de som 

författat kursplanen har tänkt. Därmed blir det svårt som pedagog att se lyssnandet som lika 

centralt som läsa, skriva och tala. 

 Lgr 11 nämner lyssna lika lite som Lpo 94 vilket betyder att det inte skett någon förändring 

eller utveckling av aspekten lyssna i kursplanerna. Det som skiljer Lpo 94 och Lgr 11 åt är 

kommentarmaterialet som följer Lgr 11 för att förtydliga kursplanens innehåll och hur 

författarna har tänkt. I kommentarmaterialet nämns lyssnandet betydligt mer, kanske inte lika 

detaljerat som läsa, skriva och tala. Dock är det omskrivet. Det beskrivs som att ha stor 

betydelse för ”elevernas tilltro till sin språkförmåga” (Skolverket, 2011, Kommentarmaterialet 

i svenska,  2011, s. 14).  

 Det är lika viktigt att tala som att lyssna och de ”yngsta eleverna ska få undervisning i att 

lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2011, Kommentarmaterialet i 

svenska, 2011, s. 15). Det vill säga att eleverna får lära sig hur de ska ta till sig ett talat 

budskap och vad de ska lyssna efter när någon berättar något. Vidare skriver 

kommentarmaterialet att vikten av att lära sig lyssna är lika viktig i alla årskurser men har 

tyvärr fortfarande samma roll med andra ord som en självklar del av undervisningen.  

 

Tre lärares syn på lyssnandet 

Var och en av lärarna har uttryck sig olika men har likartat syn-och förhållningssätt till vad de 

anser svenskämnet innehåller. De är överens om att det innehåller läsa, skriva, tala och lyssna. 
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En av lärarna nämnde teater som en form i svenskan för att utveckla språket och ordförrådet. 

Vidare så är de i stort överens om att varje aspekt är lika viktigt men som en lärare i svenska 2 

uttrycker det att det är i början som tala och lyssna är viktigt för att tillägna sig språket och 

sedan så bygger man på med att läsa och skriva. Tolkningen här blir att aspekterna är viktiga 

vid olika överlappande lärtillfällen, som en symbios. 

 När lärarna planerar sitt arbete utgår de ifrån att eleverna ska träna på olika förmågor. 

Viktiga förmågor att träna på ansåg en lärare vara att i skolstarten lyssna till ljud och 

bokstäver, lyssna till rim och ramsor och träna att klappa stavelser. En annan ansåg att 

kommunikationen och turtagningen var viktig och där lyssnandet spelar en stor roll. Eleverna 

måste lyssna till varandra för att kunna lösa uppgifter och komma framåt i problemlösande 

uppgifter. Den tredje läraren ansåg att läsa, skriva, tala och lyssna var alla lika viktiga 

förmågor som behöver tränas. Det är viktigt att eleverna får träna att lyssna till varandra, att 

samtala, att lära sig att argumentera och i ifrågasätta är en bra kunskap. Sedan blir det svårt 

vid de olika lärtillfällena om eleverna har svårt att lyssna. Då blir det svårt att lära sig något 

för eleverna när de inte kan hålla fokus, att plocka bort lyssnandet skulle inte fungera 

eftersom det är en avgörande bit om du ska lyckas med din språkutveckling. 

Lärarna hade det svårt att uppskatta hur stor del av skoldagen som de olika aspekterna 

upptog. Men de var överens om att första åren i skolan lyssnar eleverna nog mest och att tala 

kommer sedan. Successivt förändras detta då läsningen kommer igång. Men att lyssna gör de 

nog mest. Alla tre lärarna lär barnen att lyssna aktivt och har undervisning i hur de ska lära sig 

att lyssna för att till exempel kunna återberätta en text eller vad en kamrat har berättat. Vid 

filmvisning brukar de ställa frågor innan för att efter filmen diskutera dessa och det som ett 

led i att lära eleverna behålla fokus och lyssna efter svar på frågorna. Men en lärare sägs inte 

gå in för det på något speciellt sätt eller haft det som mål i undervisningen men att lyssna 

aktivt innebär att vara deltagare i ett samtal och ställa frågor och följdfrågor. 

 Så när frågan om vilket stöd de får från Lgr 11 och kursplanen i svenska i fråga om 

aspekten lyssna och dess undervisande moment så säger två att de är för lite insatt i 

styrdokumenten för att kunna svara på frågan medan den tredje upplever sig själv som kunnig 

i styrdokumenten och behöver inte fundera på vilka delar undervisningen innehåller. 

 Sammanfattningsvis så är alla tre lärare överens om att lyssnandet är en lika viktig del som 

de tre övriga momenten läsa, skriva och tala. Det går inte att ta bort ur den dagliga 

verksamheten för det skulle påverka språket och lärandet i alltför stor utsträckning. Däremot 

var två av dem inte insatta i vilket stöd de kunde finna i kursplanen för att utveckla elevernas 

lyssförmåga. Följande citat från en av lärarna får stå som ett exempel: 

 

I: ”Vill du tillägga något?”  

R: ”Jag måste genast gå och öppna läroplanen för att se vad som står om lyssnandet, jag 

skäms. Jag har ingen aning. Nu ska jag göra min läxa”. 

 

 Det är egentligen inget att skämmas för, att inte ha en aning om vilket stöd lyssförmågan 

har i kursplanen. Det finns inget explicit stöd alls. I varje fall inte samma stöd som läsa, skriva 

och tala får. Om en lärare vill ta reda på mer behöver denna/denne vända sig till 

kommentarmaterialet. Dock är det fortfarande för lite för att kunna planera en adekvat 

undervisning på och som ger eleverna en likvärdig utbildning. Då det är elevernas förmågor 

som ska tränas är det en demokratisk rättighet att ges undervisning i språkets alla aspekter 

utifrån likvärdig undervisning som tar fasta på elevernas styrkor och svagheter i språket, 

tänkandet och lärande. 
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Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer att behandla arbetets trovärdighet. Därefter går jag in på 

sambandet mellan mina resultat och tidigare forskning och de olika teorierna som jag använt 

som perspektiv för arbetet. Avsnittet avslutas med att peka på vad som kan behöva göras i 

framtiden inom skolväsendet. 

 

Metodernas tillförlitlighet och giltighet 

Vid alla former av undersökning ställs forskaren inför olika sorters problematik. Det kan 

handla om problem att formulera en frågeställning, finna material av olika slag, få personer att 

ställa upp på intervju och så vidare. Det finns med andra ord en rad olika faktorer som kan 

påverka en undersöknings tillförlitlighet och giltighet. 

 I kvalitativa undersökningar och i synnerhet kvalitativa forskningsintervjuer är det svårt att 

tala om tillförlitlighet och giltighet då dessa begrepp hör hemma i den kvantitativa 

forskningen. Trost skriver att det dessa två begrepp förutsätter att undersökningarna är 

statiska, konstanta och är objektiva. Den kvalitativa forskningen som helhet består av 

mänskliga processer i olika former som strävar efter att förstå och i viss mån förklara. Det är 

dynamiska processer som föregåtts av mänskliga handlingar och dessa är det statistiskt svårt 

att mäta genom att sätta in texter och utsagor i olika variabler. Därmed inte sagt att 

undersökningens utförande och innehåll ska sakna trovärdighet tvärtom så måste forskaren 

visa på att arbetet har utförts seriöst och att datan är relevant för arbetet (Trost, 2010, s. 133).  

 Trost (2010) skriver att objektivitet inte är helt lätt för att inte säga omöjlig att uppnå i en 

kvalitativ studie då analysarbetets främsta instrument är forskarens tolkningsförmåga. Den 

baserar sig på forskarens tidigare kunskaper och färdigheter och i detta sammanhang är det 

passande att knyta an till Bakhtins dialogteori. Människan är fylld av röster som påverkat 

henne på olika sätt. Det är den egna inre rösten som i samspel med yttre röster tillåtit att 

människan utvecklat sitt språk, tänk och lärande. Rösterna har befunnit sig i olika 

sociokulturella sammanhang där rösternas flerstämmighet har ekat och av dessa skäl är det 

svårt att inom kvalitativa studier tala om objektivitet. 

 Att vara efterklok är en möjliggörare i framtiden. Det betyder att som forskare kan man 

alltid göra sina undersökningar bättre genom att lära av tidigare arbeten. Utifrån 

frågeställningarna tycker jag fortfarande att dokumentanalys och intervjuer var vägen att gå 

för att finna svar på dessa. Däremot kunde de kanske varit planerade och genomförda på annat 

sätt, ur andra perspektiv. Mera tid skulle ha funnits för att få fler respondenter att ställa upp på 

intervjuer så att intervjumaterialet varit något mer omfångsrikt. Men då studien inte söker 

sanningar utan i stället är ute efter att se åt vilket hålla företeelserna pekar kan det ha vara 

tillräckligt med respondenter. En ytterligare försvårande faktor är tillgången till mängden 

forskning som gjorts på det valda området. I detta fall är det Adelmann som står för det mesta 

materialet och därmed är det även hans röst som speglas i arbete. Det kan bli något ensidigt 

att gång på gång hänvisa till en och samma forskare och perspektiven kan upplevas snäva.  

 Visst är det så att mängden material påverkar resultaten. Det behöver inte påverka negativ 

utan det kan leda till att undersökningens resultat leder vidare till ytterligare forskning. Det 

kan vara så att de exemplifierande resultaten om än utförda i liten skala var så intressanta att 

vidare forskning borde göras för att få bekräftande belägg för att situationen verkligen 

förhåller sig som den gör i exemplet. 

 

Sambandet mellan analysen, forskningen och teorierna 

Analysen visar på att kursplanerna inte alls behandlar momentet/förmågan lyssna i samma 

utsträckning som de behandlar läsa, skriva och tala. Det kan bero på olika faktorer. En faktor 
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nämns i kommentarmaterialet och det är PIRLS-rapporten som visar på ett neråtgående i 

läsförmågan hos unga. Därför har fokus ha lagts på att läsa och skriva och att undervisningen 

är verktyget för att motverka den negativa trenden. I vilken utsträckning författarna av 

styrdokumenten ska belastas för sina kunskapsbrister är svårt att spekulera i om man ens kan. 

Det beror på att den svenska lyssforskningen inte är så omfångsrik detta till trots finns 

Adelmanns rapport som är välgjord och intressant forskning för dem att ta del av.  

 Vidare kan det även vara så att lyssnandet har tagits förgivet och som en färdighet som inte 

behöver tränas. Färdigheten och förmågan har alltid funnits där och få har reflektera över 

betydelsen av att träna sitt lyssnande. Dessutom är det en process som är betydligt mer 

svårbedömd än läs-, skriv- och talförmågan och bara därför har förmågan att lyssna för att lära 

fallit bort.  

 Analysens resultat visar att kursplanerna inte har förändrats i någon större utsträckning 

utan behandlar momentet lyssnandet lika mycket. En skillnad är att till Lgr 11 finns 

kommentarmaterialet som stöd och som anser att lyssna är viktigt och att eleverna ska få 

undervisning i detta. 

 Styrdokumenten skriver att eleverna ska utveckla sina förmågor för att på så vis kunna 

möta den föränderliga värld som de kommer att leva och verka i. Det är ett förhållningssätt 

som Adelmann också delar då han menar att det är en demokratisk rättighet att lyssna och bli 

lyssnad till och att lyssfärdigheten är en viktig del av kommunikationsförmågan. Men han går 

ett steg längre och pekar på att det finns skillnader mellan samhälle och skola och hur dessa 

ser på lyssnandet. Det kan man enklast göra genom att en kortare undersökning av 

dagstidningarnas platsannonser. Där ser man oftast att företag ute i samhället efterfrågar 

förmågor som på ett eller annat sätt kan relateras till förmågan att lyssna. Det handlar 

exempelvis om förmågan att vara lyhörd, empatisk och social. Dock är det inget som 

kursplanerna skriver att utbildningen och undervisningen ska träna och utveckla. Därför att 

förmågan att lyssna inte finns väl beskriven i kursplanerna. 

 Internationell och svensk lyssforskning pekar på att människan lyssnar minst 50 % av sin 

vakna tid. I skolvardagen kan det röra sig om betydligt högre siffror om man ska ta fasta på 

resultat från 1926 som Adelmann nämner kort om i sin avhandling. Han påpekar att trots 

denna ålderdomliga undersökning så ska resultatet inte förkastas helt då andra undersökningar 

gjorts som pekat i samma riktning. I Sverige saknas dock statistik över förhållandet mellan att 

läsa, skriva, tala och lyssna. 

I analysen av intervjuerna ansåg lärarna att lyssnandet var en oerhört viktig del för 

lärandet. De hade svårt att värdera vilken aspekt de tyckte var viktigast men att i viss mån har 

det att göra med i vilken årskurs de befinner sig. Det var även svårt för dem att uppskatta hur 

stor del av elevernas vardag som upptogs av de olika aspekterna men att lyssna var det som 

eleverna gjorde mest. De lyssnar till fröken och hennes instruktioner och de lyssnar till sina 

kamraters röster som i sin tur påverkar deras röst i olika sociokulturella sammanhang. Det 

leder osökt in på hur relevant Vygotskijs sociokulturella teori tillsammans med Bahktin och 

Dysthes teorier är för detta sammanhang. Eleverna utvecklar sitt tänkande och språk genom 

samspel med andra i olika sammanhang och med stöd och hjälp av vuxna. Det vill säga att 

eleverna lyssnar till och på sina kamrater när de till exempel berättar och återberättar. Vidare 

färgas eleverna av sina kamraters åsikter och tankar och det betyder att i deras samspel med 

andra elever hörs inte bara deras egna röster utan även andra elevers röster. Det leder till att 

eleverna får möjlighet att utveckla sin person och lära sig att ta ställning till olika skeenden. 

Att kunna lyssna för att lära blir centralt.  

 Scenen för detta samspel i skolans värld är klassrummet. Det är ett unikt tillfälle att genom 

samspel med andra skapa möjlighet att lära och utveckla språket och tänkandet.  

Styrdokumenten och de intervjuade lärarna är överens om att lärandet sker bäst tillsammans 

med andra i flerstämmiga miljöer. Språkförmågan och identitetsutveckling påverkas av i 
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vilken grad undervisningen kan erbjuda möjligheter att vara i ständig dialog med sin 

omgivning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Framtida forskning 

Adelmanns avhandling pekar på områden inom lyssforskningen som borde utforskas just för 

de har relevans för utvecklandet av lyssmomentet i den svenska skolundervisningen. Den 

forskningen skulle med all sannolikhet leda till en revidering av styrdokumenten men som jag 

ser det nu, efter att ha läst Adelmanns avhandling, skulle det redan vara gjort. Vidare skulle 

lyssundervisning och didaktiskt lyssnande ingår i lärarutbildningen för att kunna skapa sig en 

helhetsbild av eleverna och på så vis kunna göra adekvata bedömningar. Bedömningar som 

kan vara avgörande för elevernas  

framtid. 

 Den svenska lyssforskningen skulle behöva en omfattande studie av förhållandet mellan att 

läsa, skriva, tala och lyssna. En forskning gjord i svenska skolor för att ge en någorlunda 

rättvis bild av hur elevernas skolvardag ter sig. Det skulle kanske ge perspektiv som 

lärarkåren aldrig bemödat sig att ta an och som kanske skulle vara bra för andra ämnen ur ett 

lärandeperspektiv. 
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Bilaga1 
Inledning: 
Jag informerar informanten om arbetets syfte, konfidentialitet, hans/hennes rättighet att 

avbryta samt ber om godkännande för ljudupptagning. 

 

Inledande frågor: 
Hur länge har du arbetet som lärare? 

Vilka årskurser undervisar du i? 

Vilken utbildning har du? 

Vilken ämneskombination har du? 

 

Förslag till frågor. 
Vad skulle du säga är svenskämnets innehåll? 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur du arbetar när du planerar din undervisning i 

svenska? 

Vilket stöd har du vid din planering i svenska? (Styrdokument, kollegor, lektion.se, etc.)   

Vilka förmågor anser du det är viktigast för eleverna att träna på vid språkutvecklingen i 

svenska? Motivera! 

Om du skulle skatta vilken av de fyra traditionella undervisningsaspekterna läsa, skriva, tala 

och lyssna i ämnet svenska som är högst värderad kontra minst värderad på en skala 4-1?  

Förklara hur du tänker? 

Vilken betydelse anser du lyssnandet har för lärandet? 

Hur tror du att aktiviteterna läsa, skriva, tala och lyssna procentuellt fördelar sig över en 

skoldag? 

Kan du utveckla hur du resonerar kring den procentuella fördelningen? 

Arbetar du på något särskilt sätt för att lära eleverna att lyssna för att lära? 

Vilket stöd finner du i Lgr 11 för att undervisa eleverna i att lära sig att lyssna? 

Vill du tillägga något? 


