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Sammanfattning 

I gymnasieskolans nya läroplan står att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. För att klara kursernas kunskapskrav måste eleven inneha eller 

utveckla en mängd olika förmågor. I den processen behöver läraren vara en delaktig 

handledare som också kan förstå och göra en rättvis bedömning av elevens utveckling. I 

undervisningen är det skrivna och talade språket den vanligaste uttrycksformen. Forskningen 

detta arbete tittat på visar att ny teknik inte bara möjliggör nya uttrycksformer utan att det 

även förändrar hur vi tänker. Genom en kvantitativ och kvalitativ textanalys av kursplaner 

inom GY11 studeras här vilka förutsättningar de ger för användningen av olika 

uttrycksformer. Arbetets kvantitativa analys visar att den mest efterfrågade förmågan för att 

uppfylla kunskapskravet för E i olika kurser är att kunna redogöra. Den kvalitativa analysen 

visar att kravet att eleven ska ha förmågan att nyansera för ett högre betyg riskerar att fortsätta 

ge, om inte till och med förstärka, det skrivna och talade språkets särställning inom skolan. 

Vad det innebär för så vitt skilda kurser som Golvläggning och Sociologi problematiseras. 
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Inledning 

Detta arbete börjar med att jag dissekerar en gädda i en biologisal på gymnasiet i mitten av 

1990-talet. Uppgiften var att i grupp redovisa ett fritt valt ämne inom ramarna för biologi. Jag 

och mina gruppmedlemmar gick till Konsum och köpte en gädda. Sedan kopplade vi in en 

videokamera till klassrummets TV och visade live i närbild en gäddas anatomi genom att 

rensa den på katedern. Redovisningen togs emot väl av klasskamraterna och löste i min 

mening uppgiften. Läraren tyckte att det var ett skojigt inslag och bad oss göra en riktig 

skriftlig redovisning. Försmådd tog jag studenten. 

När jag efter några år inom reklam och filmbranschen och en utbildning i visuell 

kommunikation i England, återkom till skolan som lärare mötte jag en arbetsplats i hetluften. 

Skolans kvalitet diskuteras dagligen i media och nya arbetsmetoder på personalmöten och i 

fikarummet. Men det finns flera hinder. Lärare som använder innovativa arbetsmetoder men 

möts av elever som är vana vid att skolan förväntar sig en viss typ av arbeten. Elever som 

kommer med kreativa förslag som lärare inte vet hur de ska implementera i kurser. Lärare och 

elever som har fantastiska idéer men inte ekonomiska eller tekniska möjligheter att genomföra 

dem. 

Under min lärarutbildning har jag kommit i kontakt med flera forskare och teorier som 

belyser vikten av att ta till vara nya uttrycksformer och undervisningsmetoder inom skolan. 

Några av dessa forskares arbete har legat som grund när den svenska gymnasieskolan 

genomgått en reform med nya läroplaner, examensmål och kursplaner. Som nyutsedd IKT-

utvecklare (Informations- och Kommunikations-teknik) på arbetsplatsen är jag intresserad av 

vilka möjligheter de nya kursplanerna ger pedagoger att utnyttja tekniken i pedagogiken. I 

detta arbete analyserar jag därför några av dessa kursplaner för att undersöka vilka 

förutsättningar som ges för framtidens gymnasieskola.  
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Bakgrund 

GY11 – En ny gymnasieskola 

Hösten 2011 fick den svenska gymnasieskolan en ny läroplan som innebär att de gamla målen 

och betygskriterierna överges och ersätts av ett centralt innehåll och kunskapskrav som går i 

progression från betyget E till A. Reformen innebär också att de lokala kursplanerna överges 

till förmån för centralt formulerade ämnes- och kursplaner. En av de största utmaningarna i 

den nya läroplanen är att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Skolverket 2011, s. 6). Förutsättningarna och behoven ser väldigt olika ut. 

Samtidigt som gymnasieskolan reformeras får svenska lärarkåren dagligen kritik i 

mediedebatten. Testresultat från PISA och TIMSS visar att den svenska skolan inte håller 

måttet i internationella jämförelser. Men kritiska röster höjs också mot dessa tester. Vad är det 

egentligen för kunskaper de mäter? Är det skolans fel att resultaten sjunker? 

Lärandet 

Elever kommer till gymnasieskolan med olika förutsättningar och behov och det är skolans 

uppgift att ta utgångspunkt där för att utveckla eleven och förbereda henne för det livslånga 

lärandet (Skolverket 2011, s. 7). Kanske hämtar gymnasieskolan sin formulering från EU som 

år 2007 definierade åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En av dessa 

nyckelkompetenser är förmågan att lära att lära. 

Förmågan att lära 

”Det är först när vi kan vidga och skifta vårt perspektiv på det mänskliga 

intellektet som vi kan värdera det rättvist och lära oss hur vi ska stimulera det i 

undervisning och utbildning” 

Howard Gardner 1994 

Denna kompetens innebär att man är medveten om sina egna inlärningsprocesser och 

inlärningsbehov och kan ta reda på vilka möjligheter som finns. Det betyder att man kan 

tillägna sig, bearbeta och ta till sig nya kunskaper och färdigheter samt söka och följa 

vägledning (Europeiska kommissionen 2007). 

Vad är det då som eleverna ska lära sig att lära? Enligt läroplanen så är kunskap inte ett 

entydigt begrepp och ”undervisningen får inte betona den ena eller andra kunskapsformen” 

(Skolverket 2011, s. 8). Skolan står här inför en utmaning att möjliggöra för bedömning av 

förmågor och kvalitéer utöver de som är enkelt mätbara (Lindström 2009). 

Detta återfinns i den nya läroplanen där det står att elevens förmåga att ”finna, tillägna sig och 

använda ny kunskap” är viktig (Skolverket 2011). En definition som liknar forskning och 

utvecklingsprogrammet Teaching for Understanding (TfU) vid Harvardinstitutet definition av 
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förståelse som ”förmågan att använda kunskap begrepp och färdigheter för att belysa nya 

problem och oförutsedda frågeställningar” (Lindström 2009, s. 19). 

Vem kan egentligen skriva och läsa 

”The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, 

but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” 

Alvin Toffler
1
 

Förmågan att kunna skriva och läsa är central för all undervisning. Men med införandet av ny 

teknik i undervisningen har olika diskussioner väckts. Debatten går varm kring när och hur vi 

ska lära elever skriva och läsa. Forskare argumenterar för användningen av surfplattor och 

datorer i första klass medan papper och penna bör introduceras först i andra klass, något som 

upprört skolminister Jan Björklund. Andra (Lindström 2009, Kress 2001, Selander & Kress 

2010) ifrågasätter den dominerande ställning som språket har inom skolan och framhåller att 

nya uttrycksformer måste släppas fram. Vissa går till och med så långt så att de ifrågasätter 

vad det innebär att vara läskunnig i framtiden (Kress 2003). Denna diskussion pågår även på 

den egna arbetsplatsen där försiktiga röster nu ifrågasätter de stora resurser som läggs på att få 

eleverna att nå målen i svenska och engelska. En lärare talar om en treämnesskola för elever 

med svårigheter. Det vill säga att stödinsatser och möjlighet att läsa om svenska, engelska och 

matte ges medan andra ämnen bortprioriteras. Inom skolan talar man om ett vidgat 

textbegrepp med vilket text kan mena även bild, film och ljudinspelningar. Kanske vittnar 

detta om ett behov av nya uttrycksformer. Att idag prata om nya uttrycksformer utan att 

inkludera ny teknik och då företrädelsevis datorer är inte trovärdigt. 

Teknik i undervisningen 

I Sverige hålls 2011 den första SETT-mässan (Scandinavian Education Technology 

Transformation) baserad på sin brittiska motsvarighet BETT. Där knyter stora aktörer som 

Microsoft till sig samarbeten genom utvecklandet av programvaror för undervisning, 

lärplattformar och administrativa system. Det satsas stora summor på tekniska resurser i 

landets skolor och många har infört en-till-en lösningar där varje elev får varsin dator eller 

surfplatta. Lärarna står ofta framför interaktiva presentationstavlor eller visar material med 

hjälp av projektorer. 

Elevernas sociala plattform har till stor del flyttats från den fysiska till den digitala arenan 

genom sociala nätverk som Facebook. SMSspråkets tidiga begränsning till 140 tecken som 

anammats av Twitter har skapat ett nytt kompakt skriftspråk och datorskärmens många 

möjligheter till kommunikation har förändrat hur vi kommunicerar och interagerar. 

En rasande snabb teknisk utveckling skapar tillgänglighet av arbetsmetoder som för bara 15 år 

sedan krävde stora investeringar och specialistkompetens. Idag kan vilken elev och lärare som 

helst skapa en film med mobilkameran och distribuera den till hela världen under ett 

lektionspass. Elever har ofta på sin fritid skaffat sig kunskaper för att på olika sätt delta i 

nationella och internationella gemenskaper genom onlinespel, hemsidor och bloggar. Många 

                                                      
1 Citatet används frekvent på Internet och inleder ofta PPT-presentationer. Det tillskrivs futuristen Alvin 

Toffler, även på hans egen hemsida http://www.alvintoffler.net/?fa=galleryquotes (2012-11-18), men 

återfinns inte ordagrant i hans böcker. 

http://www.alvintoffler.net/?fa=galleryquotes
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elever innehar idag kompetenser som företag så nyligen som i slutet av 1990-talet betalade 

fantastiskt höga löner för. Men detta flytande sätt som elever använder teknologi utanför 

klassrumet återspeglas inte i klassrummet (Turner & Katic 2009, s. 255). En av anledningarna 

kan vara att tillgången till ny teknik ibland är större för eleverna utanför elevernas skolmiljö. 

Men kanske blir det nu ändring på det eftersom det enligt den nya läroplanen är rektorns 

ansvar att eleven ges ”lärverktyg för en tidsenlig utbildning” (Skolverket 2011, s. 15). 

Att digital kompetens är något om samhället värderar syns i lönestatistiken och antalet 

arbetstillfällen. Digital kompetens är också en av de åtta nyckelkompetenser som EU 

identifierade för ett livslångt lärande. Man definierar här grundläggande Information och 

Kommunikationstekniska (IKT)-färdigheter som ”användning av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 

delta i samarbetsnätverk via Internet” (Europeiska kommissionen 2007). 

Denna kompetens värnas också i USA där 2002 års No Child Left Behind Act slår fast att alla 

elever ska vara technologically literate när de går ut åttonde klass (Turner & Katic 2009). 

Begreppet technologically literate kan översättas teknologiskt litterat-bildad eller teknologiskt 

läs-och-skrivkunnig.  

Turner och Katics (2009) undersökning visar att elevers användande av teknologiska resurser 

(företrädelsevis datorer, Internet och ordbehandlingsprogram) förändrar sättet att skriva till en 

icke-linjär klipp-och-klistra process där de samlar information, formulerar och omformulerar 

den för att skapa mening. Att eleven sedan bedöms utifrån linjär handskrivning ger inte 

färdigheterna rättvisa. De nya arbetsmetoderna förändrar eventuellt sättet att tänka till icke-

linjärt vilket gör det mycket svårt för eleverna att gå tillbaks till traditionella metoder. 

I läroplanen talas om en komplex verklighet med ett stort informationsflöde där förmågan att 

finna, tillägna sig och använda ny kunskap är viktig (Skolverket 2011, s. 7). Här fastslås också 

att läraren ska ”skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 

elevernas lärande” (Skolverket 2011, s. 10). 

Tidigare forskning 

Två utgångspunkter i urvalet av forskning och litteratur har varit Utbildningsradions 

webbtema didaktikens verktyg och det material Skolverket samlar på sin hemsida under IT i 

skolan. 

UR har i sitt webbtema samlat forskning om teknik i undervisningen från huvudsakligen 

professorerna Staffan Selander och Ulf P Lundgren. Lundgren ger här teknik och lärande ett 

historiskt perspektiv. Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och 

undervisning och presenterar även en modell för hur teknik kan användas i didaktisk design. 

En röd tråd genom webbtemat är att ny teknik kräver en ny lärarroll vilket också är rubriken 

på förstasidan (Utbildningsradion 2012). Selander har också samarbetat med Gunther Kress 

vars forskning ligger till grund för detta arbetes ena teoretiska ben. 

Bibliotek och databaser har genomsökts med teknik och kompetens som övergripande 

begrepp. Jag har använt ett källkritiskt förhållningssätt och gått till primärkällor gällande 

arbetets teori. Inom teknikområdet har jag prioriterat nutida källor. 
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Teknik 

Ruben R. Puentedura menar att när teknik i undervisningen diskuteras hävdas det ofta att det 

inte finns mycket forskning. Han motsätter sig detta och hänvisar till Seymour Papert et al. 

och forskning som sträcker sig ända tillbaks till 1940-talet. Denna forskning visar enligt 

honom (precis som Turner och Katics undersökning) att användningen av teknik i 

undervisningen förändrar vårt sätt att tänka. Han hävdar också att forskningen visar ett ökat 

elevengagemang och ökad kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven med 

införande av ny teknik (Puentedura 2012). Puentedura utformade i slutet av 1980-talet en 

modell som han kallar SAMR-modellen. Det är en modell med fyra steg för hur teknik bör 

implementeras i undervisningen för att nå mesta möjliga utveckling och engagemang hos 

eleven. Det högsta steget är omdefiniering där Puentedura menar att lärprocessen ska 

omdefinieras utifrån de pedagogiska möjligheter som det tekniska verktyget erbjuder (ibid.). 

Sökningar i databaser visar att forskningen i Sverige kring teknik i undervisningen tar fart i 

mitten på 1980-talet. Som exempelvis Ulla Riis och Jürgen Nissens arbete kring datalära på 

högstadiet under uppdrag av Datadelegationen 1984-85. 

IKT, Informations- och Kommunikationsteknik (ICT på engelska) är ett relativt nytt begrepp 

som ofta används i relation till undervisning. Flera titlar hittas bland de hyllmeter kring teknik 

i undervisningen som finns på biblioteken. En googling på ”IKT skola” ger oss 404 000 

träffar i början på november 2012 och dess engelska motsvarighet ”ICT education” ger oss 

123 miljoner. Även i Stockholms Universitets databas är träfflistan omfattande med 19 895 

artikelträffar för IKT och 343 630 för ICT. Antalet träffar visar oss att den internationella 

forskningen på området är mer utbredd. 

Kompetens 

Kompetensområdet är intressant i förhållande till eleven då det är denne som kursplanerna 

ställer krav på. Men den nya tekniken ställer som vi ser krav på en ny lärarroll och då rimligen 

även kompetensutveckling av lärarkåren. Detta är ett av syftena med införandet av 

lärarlegitimationen som nu pågår och som är en av anledningarna att detta arbete kommer till 

då det är del i min kompetensutveckling för att bli legitimerad. 

John Hattie presenterar i sin bok Visible Learning en syntes på över 800-metastudier från 

olika forskningsinsatser inom undervisning. Resultaten visar bland annat att kollegial 

kompetensutveckling är en nyckelfaktor för framgång (Ernald 2012). Black och Williams 

forskning visar också att lärarkåren gynnas av att öppna upp klassrummet, som de kallar 

svarta lådan, och gemensamt studera lärprocessen (Black & William 2001). 

Jan-Olof Norell (2008) grundar sig på Lindqvist och Hyltegrens (1995) arbete när han 

definierar sex grundförmågor. Han använder dessa grundförmågor i en analys av Lpf94. 

Metoden för den analysen liknar detta arbete. 

Howard Gardners forskning kring det mänskliga intellektet är ett av detta arbetes teoretiska 

ben. I teorikapitlet breddas genom honom synen på kompetens. Han gör även, precis som 

Europeiska kommisionen, en listning av viktiga framtidskompetenser som han presenterar i 

sin bok Fem sätt att tänka av betydelse för framtiden (Gardner 2009). 

Forskning kring kompetensen läs och skriv-kunnighet hittas med hjälp av begreppet literacy. 

Gunther Kress, vars forskning ligger till grund för detta arbetes andra teoretiska ben, har vid 
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sidan och i samband med sitt arbete kring multimodalitet även forskat om literacy begreppet 

och presenterar det i titlar som Before writing, rethinking the paths to literacy (Kress 1997). 

Turner och Katic studerar hur teknik påverkar elevens skrivande i sitt arbete The influence of 

technological literacy on students’ writing. En sökning på begreppet literacy i Stockholms 

Universitets databas ger oss 765 175 träffar, en googling 103 miljoner. 

Eftersom jag i detta arbete tittar på kursplaner och vilka krav de ställer på eleven behövs 

också forskning kring hur kompetens ska bedömas. Här används främst boken Pedagogisk 

bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (Lindström &.Lindberg 

2009). Lena Sjöqvist ställer där frågan hur kompetens kan bedömas ”när språket inte gör 

tanken rättvisa” (Lindström 2009, s. 17). Multimodal teori kan eventuellt vara svaret på 

Sjöqvists fråga. Jag återkommer till det i teoridelen. 

Sammanfattning bakgrund 

Skolan ska enligt styrdokumenten anpassas efter elevernas individuella behov. Den svenska 

gymnasieskolan reformeras i en tid då nya tekniska hjälpmedel introduceras dagligen och 

möjligheten att utveckla nya arbetsmetoder är stor. Eftersom det inte längre räcker med 

baskunskaper i att läsa, skriva och räkna för att lyckas i vårt komplexa samhälle behöver 

skolan ge eleven möjlighet att utveckla nya förmågor och uttrycksformer. 

Syfte 

Syftet är att genom att analysera kursplanerna i GY11 studera vilka förutsättningar dom ger 

att utveckla elevens förmåga utifrån olika förutsättningar och behov med hjälp av nya 

uttrycksformer och teknik. 

Frågeställning 

 Vilka förmågor och uttrycksformer efterfrågas i kursplanerna för GY11? 

Teori 

Detta arbete ställer sig på de två benen multipel intelligensteori (MI) och multimodalitet. 

Teorin om MI ger oss en breddad och fördjupad syn på människans vitt skilda kompetenser 

och förmågor. Multimodalitet ger oss förutsättningar för hur vi kan betrakta elevers produkter 

och lärprocesser för att inkludera olika uttrycksformer och ny teknik. 
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Multipla intelligenser 

För att bredda synen på kunskap och intelligens används i detta arbete Howard Gardners teori 

om multipla intelligenser. Teorin används också för att flytta fokus från språklig och logisk-

matematisk förmåga och belysa behovet av andra förmågor. 

Gardner definierar intelligens som ”förmågan att lösa problem eller framställa produkter som 

värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” (Gardner 1994). Han tar avstånd från 

traditionella intelligenstest och menar att om vi ska förstå mänsklig kognition så kan vi inte 

förlita oss på tester som till största delen grundas på logisk och språklig förmåga. Teorin 

grundar sig istället på neurologi, evolutionsbiologi och kulturantroplogi och syftar till att 

innefatta hela vidden av mänsklig förmåga (Gardner 1994, s. 5). MI skiljer sig från tidigare 

forskning som fokuserade på en allmänmänsklig intelligens. För att tydliggöra skillnaden var 

Gardner först med att sätta ordet i plural- intelligenser. 

För att kunna definiera intelligenser stödjer sig Gardner på åtta kännetecken som är: 

  Att förmågan kan förstöras eller ensam överleva en hjärnskada.  

 Att det finns underbarn som har en överkapacitet inom förmågan eller handikappade 

som är underutvecklade inom den. 

 Att det finns en informationsbehandlingsmekanism i hjärnan som aktiveras vid 

behandlingen av en viss typ av information. T.ex. funktionen att kunna urskilja 

musikaliska toner. 

 Att förmågan kan utvecklas självständigt till olika nivåer. 

 Att förmågan går att spåra historiskt genom vår evolution. 

 Att det finns stöd i experimentella psykologiska tester att förmågan kan särskiljas. 

 Att förmågan eventuellt kan mätas i standardiserade intelligenstester. Här uttrycker sig 

dock Gardner försiktigt och menar att testresultaten riskerar att vilseleda. 

 Att förmågan har ett eget symbolsystem (jag återkommer till symbolsystem senare i 

teoridelen). 

Vissa av dessa kännetecken känns lättare att förstå och ta till sig än andra. Vikten av dem är 

att det finns en systematik och kombination av olika forskningsområden som särskiljer arbetet 

från andra forskare som gjort ansatser till multiintelligensteorier (Gardner 1994). 

Med hjälp av dessa kännetecken formuleras de följande sju intelligenserna. I verkligheten 

finns inte så skarpa skiljelinjer som eventuellt kan utläsas, de är snarare tankekonstruktioner 

(Gardner 1994) som kan användas för att avgränsa och diskutera processer och förmågor. Det 

är på detta sätt jag hoppas kunna använda dem i detta arbete. 

De olika intelligenserna personifieras med hjälp av personer som varit eller är framstående 

inom olika områden. Denna personifiering kan vara till hjälp för att förstå intelligenserna och 

personerna listas därför här tillsammans med respektive intelligens. Intelligenserna 

sammanfattas utan rangordning och ska betraktas likvärdiga. 
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Lingvistisk intelligens. T.S. Eliot – Författare och poet 

När man tänker på författare och poeter tänker man kanske i första hand på det skrivna ordet 

men Gardner framhåller att det är talet som är kärnan för denna intelligens. Det är enligt 

honom den intelligens som är mest spridd och mest demokratiskt fördelad bland människor 

(Gardner 1994, s. 72). Kanske är det en av anledningarna att det läggs stor vikt vid den i 

undervisning. De språkliga kunskaper som poeten behärskar synnerligen väl är ordens 

innerbörd, grammatiska regler samt ords ljudkvalité, rytm och tonhöjd. Vi ska se att rytm 

återkommer även i den musikaliska intelligensen. 

Musikalisk intelligens. Stravinskij – Tonsättare och pianist 

Musikalisk intelligens är den som manifesteras tidigast i livet. De grundläggande 

teckenvärldar (teckenvärldar definieras under multimodal teori) som behärskas är tonalitet 

(melodi) och rytm (Gardner 1994, s. 96). Det diskuteras hur det kommer sig att musiken har 

en så central ställning i människans historia trots att den sällan används för praktisk 

kommunikation eller överlevnad (ibid., s.112). Kanske kan detta faktum att musik inte 

används för praktisk kommunikation vara en anledning att dess centrala roll i skolan inte är 

lika framträdande som i vårt samhälle och historia. 

Logisk-matematisk intelligens. Albert Einstein – Fysiker 

Logisk-matematisk intelligens beskrivs som länken mellan vår fysiska omgivning och våra 

tankar. Genom att räkna och kategorisera objekt i vår omvärld gör barnet den begriplig och 

kan planera sitt handlande. Senare i livet når människan här ”logikens och vetenskapens 

upphöjda sfärer” (Gardner 1994). 

Spatial intelligens. Pablo Picasso – Konstnär 

För att förstå spatial intelligens föreslår Gardner att man använder sig av följande 

tankeproblem. Ta ett fyrkantigt papper, vik det dubbelt och vik det dubbelt ytterligare två 

gånger. Hur många rutor syns när du vecklar ut papperet. Att försöka se papperet framför sig 

prövar den spatiala föreställningsförmågan. Att omvandla problemet till en matematisk 

uträkning kan tyda på en större fallenhet inom föregående intelligens. En central förmåga som 

nämns inom spatial intelligens är det att korrekt uppfatta och kunna återskapa den visuella 

världen (Gardner 1994, s. 159). 

Kroppslig-Kinetisk intelligens. Martha Graham – Dansare 

En mimkonstnär kan genom mycket god fin- och grovmotorisk kontroll använda sin kropp för 

att kommunicera utan ett verbal- eller skriftspråk. Förutom mimartisten innehar skickliga 

dansare, gymnaster, idrottsutövare, konsthantverkare och skulptörer en hög kroppslig-kinetisk 

intelligens. 

Självkännedom. Sigmund Freud – Läkare 

I sin enklaste form beskrivs denna intelligens som förmågan att skilja på smärta och njutning 

och agera därefter. Det är vår förmåga att ha kontakt med det egna känslolivet, förstå det och 

att kunna styra våra handlingar. 
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Social intelligens. Mahatma Gandhi – Andlig ledare 

Den sociala intelligensen är förmågan till empati. Att kunna se andra individer och deras 

perspektiv. En högt utvecklad social intelligens innebär även att man kan använda denna 

förmåga till att manipulera och styra andra (Gardner 1994, s. 220). 

I ett senare verk argumenterar Gardner (1999) för att en naturvetenskaplig intelligens bör 

läggas till de ursprungliga sju, han öppnar också dörren för en själslig intelligens. Dessa 

inkluderas inte här eftersom de inte har använts i den pedagogiska forskningen i samma 

utsträckning som de ursprungliga sju. 

Vi ser tydligt Gardners intelligenser bland de nyckelkompetenser som EU listade år 2007: 

 Kommunikation på modersmålet 

 Kommunikation på främmande språk 

 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

 Digital kompetens 

 Lära att lära 

 Social och medborgerlig kompetens 

 Initiativförmåga och företagaranda 

 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

Lingvistisk, logisk-matematisk, självkännedom och social intelligens syns tydligt bland 

nyckelkompetenserna. Den musikaliska intelligensen återfinns som en av de kulturella 

uttrycksformerna. Kanske kommer musiken även i framtiden kunna behålla sin särställning 

trots dess avsaknad av tydlig praktiskt kommunikativ användning. Men den kroppslig-

kinetiska intelligensen och spatiala intelligensen finns inte med bland nyckelkompetenserna. 

Istället ges digital kompetens utrymme. Här är förmågan att söka sig fram bland stora 

informationsmängder, samt möjligheten att skilja på den virtuella och den fysiska 

verkligheten viktig (EU 2007). Kanske vittnar detta om att förmågan att kunna orientera sig i 

den virtuella världen blir minst lika viktig som att kunna orientera sig i den fysiska. Det är 

nog här också på sin plats att framhålla att detta arbete endast behandlar ett västerländskt 

samhälle. 

Kritik av MI 

Gardners teori har mött kritik för att den gör om misstag från tidigare forskning och ännu en 

gång låser fast intelligensbegreppet i kategorisering och listor. Gardner bemöter kritiken och 

erkänner att hans teori i huvudsak är deskriptiv och teorin bör ses som en utgångspunkt för att 

utforska hur intelligenser tar sig uttryck (Gardner 1994). Något som han själv gör i sitt 

fortsatta arbete som fokuserar på de pedagogiska aspekterna av multiintelligensteori. Han 

hävdar inte heller att listan skulle vara komplett och stanna vid sju intelligenser.  

Domäner och fält 

För att bättre förstå hur intelligenserna kan ta sig uttryck i samhället är det viktigt att känna till 

begreppen domäner och fält. Intelligenser är den del som kan mätas ur ett neurobiologiskt 

perspektiv. Domäner är de discipliner och hantverk inom kulturen vi kan lära oss använda och 
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visa vår kompetens med. Det i vår omgivning som värderar och bedömer våra prestationer 

utgör fältet. Vilka intelligenser som utvecklas är i hög grav beroende av vilka domäner och 

fält som finns representerade inom kulturen. Vissa domäner kan anses universella medan 

andra är specifika för vissa kulturer (Gardner 1994). 

Jag ska här försöka exemplifiera dessa begrepp. 

För att lyckas i ett datorspel som det populära Counterstrike behöver spelaren snabbt kunna 

orientera sig i en virtuell tredimensionell miljö och vi kan därför anta att en förhöjd spatial 

intelligens är en stor fördel. Datorspelet är en domän som idag representeras inom allt fler 

kulturer. Men fältet som erkänner kunskaperna får fortfarande anses smalt och i elevernas fall 

innefattar till största delen deras privata umgänge och fritid. Inom spelindustrin finns också ett 

fält som erkänner kunskaperna och duktiga spelare kan idag få sponsorkontrakt och göra en 

karriär som liknar idrottsutövarens.  

Ett annat exempel är mattelärare som kan inneha en mycket hög logisk-matematisk intelligens 

men om han bara står vänd mot white-boarden och mumlar medan han skriver ner sina 

uträkningar så behärskar han inte sin domän – klassrummet – och kommer inte erkännas av 

fältet – eleverna. En mattelärare som utöver den logisk-matematiska innehar språklig 

intelligens för att kunna uttrycka sig, kroppslig-kinetisk för att kunna gestikulera, samt en 

social intelligens för att ha en bra kontakt med elevgruppen har större utsikter att behärska 

domänen. Har han dessutom en musikalisk intelligens och kan uppträda på skolavslutningar 

ökar chanserna ytterligare att erkännas av fältet. 

Det är alltså en kombination av att ha utvecklat intelligenser, lärt sig behärska domäner och 

uppnå erkännande inom ett fält som leder till framgång. 

I sitt senare arbete har Gardner influerats av ett kontextuellt och distributivt synsätt på 

intelligens. Dessa synsätt fokuserar på människans interaktion med individer och ting i hennes 

omgivning. Här tar intelligensen sig uttryck i användandet av redskap, anteckningar och 

kontakter (Gardner 1994, s. XIII). Vi ska se att denna fokusering på föremål, 

minnesanteckningar och kontakter återkommer inom den multimodala teorin. 

Ett kontextuellt synsätt återkommer också i forskning kring elever med skolsvårigheter där 

man idag rör sig från ett punktuellt perspektiv där svårigheterna placeras hos eleven till ett 

relationellt perspektiv där svårigheterna är fenomen som framträder olika i olika situationer 

(von Wright 2001). 

Gardner använder begreppen symboler och medium och ställer en öppen fråga som är den som 

behandlas inom multimodal teori. Frågan om huruvida ett symbolsystems (t.ex. språkets) 

funktioner aktiverar samma förmågor och processer som andra system (t.ex. gester eller 

bilder) eller om information som förmedlas av ett visst medium är samma information när den 

överförs via ett annat (Gardner 1994, s. 23). 

Gardners begrepp symbolsystem är direkt likvärdigt med multimodalitetens mode som på 

svenska översätts till teckenvärldar. Medium återfinns även det inom multimodal teori. 

Multimodalitet 

En teori som tydligt lyfter fram pedagogiska och didaktiska möjligheter med användning av 

nya digitala verktyg är den multimodala. Det är en semiotisk teori som kan hjälpa oss att titta 
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på elevers arbete och förstå hur olika delar i lärprocessen utvecklar olika förmågor. Vi får 

härigenom möjlighet ta hela lärprocessen i beaktande i bedömningen. Detta är en av kärnorna 

i formativ bedömning och kanske kan teorin hjälpa oss besvara Sjöqvists fråga hur kunskap 

och kompetens ska kunna bedömas när språket inte ger tanken rättvisa. Sjöqvist förespråkar 

följande skifte (Lindström 2009, s. 17): 

 Från bedömning av kunskaper och färdigheter i riktning mot bedömning av förståelse 

och förmågor. 

 Från produkter i fokus mot processer i fokus. 

 Från de rätta svaren mot fruktbara frågor och att lära av erfarenheter. 

Som grund för den multimodala teorin ligger Kress och Van Leeuwens verk Multimodal 

discourse, the modes and media of contemporary communication från 2001. Istället för 

uttrycksformer används hädanefter meningsskapande som är ett av de centrala begrepp som 

används inom teorin. Teorin delar upp meningsskapandet i olika steg och det är relevant att 

titta på dessa steg för att förstå hur hela lärprocessen kan tas i beaktande. 

Diskurs 

Ett samhälles diskurser utgör utgångspunkten för vårt meningsskapande och kan porträtteras 

på olika sätt genom användandet av teckenvärldar och medium. Författarna definierar diskurs 

som olika samhällens olika konstruerade versioner av verkligheten (Kress & van Leeuwen 

2001, s. 4). Dessa bor enligt vissa i språket medan andra hävdar att de existerar oberoende av 

dess formulering. Författarna betonar att det inom en kultur finns ett tydligt samband mellan 

en diskurs och hur den porträtteras eftersom de semiotiska verktyg som finns att tillgå grundar 

sig på kulturens diskurser (ibid, s. 24). 

Design 

Design är det abstrakta konceptet för hur mening ska skapas. I sin design väljer man bland 

olika semiotiska resurser eller teckenvärldar. Berättande, musikkomposition, bildskapande är 

exempel på olika teckenvärldar. I designen formuleras hur dessa teckenvärldar ska användas 

för att skapa mening. Designen kan innehålla konkreta produkter som manus, noter och 

skisser men de är då inte den tänkta slutprodukten. Dessa delprodukter eller scripts (Kress & 

van Leeuwen 2001, s. 46) togs tidigare ofta fram av specialister och det var då deras 

slutprodukt som i sin tur lämnades vidare. Hur ny teknik och det icke-linjära 

meningsbyggandet förändrat detta återkommer jag till. Design är ett mycket brett och idag 

välanvänt begrepp som riskerar att skapa förvirring. Kress och van Leeuwen (2001, s. 45) 

påpekar själva att design riskerar vara ett modeord. 

Produkt 

Produkten är den slutliga representationen av designen. Det är filmen, tavlan, fotografiet eller 

texten. Produktens utformning adderar i sig också mening. Dels genom de val av 

teckenvärldar som gjorts. Men här blir valet av medium viktigt. Medium är de materiella 

resurser och verktyg man har att tillgå. Musikinstrument, datorprogram, penseltjocklek, 

kamerablixt är alla olika medium och våra val påverkar vår produkt. Även naturliga ting som 

våra stämband är ett medium. 
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Distribution 

Distribution är den omkodning som ibland görs av en produkt för att den ska kunna nå sin 

publik. Det kan vara inspelning av ett liveframträdande, sändningen av en film, kopiering av 

en bild. Distributionsteknik särskiljs från produktionsteknik och har inte som syfte att addera 

mening. Men i den digitala tidsåldern blir produktion och distribution allt mer integrerade 

(Kress & van Leeuwen 2001, s. 21). För att förstå förändringen kan man ta ett TV-program 

som exempel. Tidigare var TV-programmet produkten och det distribuerades till tittaren via 

en TV-sändning. Tittaren var då tvungen att titta på produkten i sin helhet som den var tänkt. 

Enda möjlighet till påverkan var att stänga av. Idag publiceras ett TV-program ofta på nätet. 

Tittaren kan då pausa, spola, kommentera, ladda ner, själv distribuera i en egen kanal, 

redigera och därigenom påverka mottagandet av produkten. 

En multimodal elev 

För att konkretisera multimodalitet och varför ny teknik gör teorin relevant ska jag här ge 

några exempel på två yrken som förändrats de senaste 30 åren och idag kan utföras av 

skolelever. 

Den första är filmskaparen, för 30 år sedan behövdes en mängd specialiserade funktioner i ett 

produktionsteam för att skapa den slutliga produkten. Detta förutsatte att man var klar med sin 

design när man lämnade vidare till nästa funktion och att gå tillbaks och ändra beslut var 

kostsamt. Idag kan en elev i tidiga år lära sig att hantera en digitalfilmkamera och ett 

redigeringsprogram på datorn. Detta ger en mängd valmöjligheter kring vilka teckenvärldar 

som kan användas för att skapa mening. Bara i redigeringen finns exempelvis, valet av musik, 

rytm i klippningen, val av titelgrafik och typsnitt, färgkorrigering av det filmade materialet, 

effekter och övergångar, pålagda ljudeffekter, borttagna ljudeffekter m.m. När filmen är klar 

kan eleven välja hur filmen ska distribueras och nå sin publik, ska den visas på projektor, ska 

den läggas upp på Internet eller brännas till DVD. 

Sen så har vi reportern som för 30 år sedan reste med en fotograf och dokumenterade en 

händelse för att sedan lämna sitt material vidare till respektive redaktör och bildredaktör som 

sedan lämnade vidare till grafiker och i slutändan tryckeri. Idag kan elever själva fotografera 

och skriva. De kan göra layout och ställs här inför val av färger, typsnitt, sidstorlek, 

rubriksättning. De kan publicera på internet via blogg eller hemsida, skriva ut sin tidning eller 

exportera som pdf. 

I båda dessa skapandeprocesser kan eleven när som helst gå tillbaks och ändra ett beslut utan 

stora tidsmässiga eller ekonomiska kostnader. Detta innebär en ickelinjär process med nya 

former av meningsskapande som nu kan användas i skolan. 

Kritik av multimodal teori 

En kritik till den multimodala teorin är avsaknaden av ett relevant historiskt perspektiv. De 

motsattsexempel som benämns som monomodala är ofta hämtade ur västerländsk kultur och 

där främst det som idag benämns finkultur. Romaner som berättar en historia endast med text, 

oljemålningar på canvas, klassiska musikframträdanden med enhetligt klädda orkestrar som 

följer noggrant utstakade regler. Eller akademiska uppsatser som denna. Men hur såg 

skomakarens skylt ut i Gamla Stan på 1700-talet? Hur kommunicerade man för att bygga 

pyramiderna i Egypten? Genom att jämföra företeelser på lika villkor genom historien skulle 
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man eventuellt kunna dra ytterligare lärdomar om hur multimodal kommunikation förändrats 

över tid och tidigare pedagogiska användningsområden. I litteraturen framstår det ibland som 

att multimodalitet uppkommit med digital teknik vilket rimligen inte kan vara hela sanningen. 

Sammanfattning teori 

Multipel intelligensteori tar avstånd från 1900-talets ledande syn på intelligens som något 

mätbart med fokus på en lingvistisk och logisk förmåga. Genom att grunda sig på biologisk 

forskning identifierar Gardner sju intelligenser som han tydligt beskriver och gestaltar med 

hjälp av framstående personligheter under samma århundrade. 

Multimodal teori studerar människans kommunikation och försöker klargöra de olika val och 

processer som pågår när vi skapar mening. 

De glasögon jag nu tar på mig när jag tittar på kursplanerna för GY11 är alltså utformade från 

MI-teori för att kunna studera hur kursplanerna anpassats för att möta olika individer med 

olika förutsättningar och behov som den nya läroplanen kräver. 

Glasögonen innehåller också den multimodala teorin som framhåller att mening kan skapas på 

sätt som inte förlitar sig enbart på språklig kompetens. Det ger möjligheten att titta efter en 

lärprocess som innehåller nya former av meningsskapande. Att idag tala om nya former av 

meningsskapande utan att användning av teknik är i min mening inte hållbart och tekniken 

finns därför också med i de progressiva glasen. 

Metod 

Kvantitativ och kvalitativ textanalys 

Jag har genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. Repstad (2007) förspråkar 

en samexistens mellan dessa och framhåller att statistisk information fungerar väl som 

bakgrund till en kvalitativ studie.  

Kvantitativ analys 

Denna metod används för att visa på mönster i ett omfattande material (Bergström & Boréus 

2005) och utgår från innebördsaspekten: Vad säger texten? Eftersom fokus är på texten och 

språket så är det en analys av den andra dimensionen (Fejes & Thornberg 2009, s.139). 

Denna genomförs genom ordräkning där jag undersöker vilka förmågor, teckenvärldar och 

medium som nämns i kursplanerna. Definitionen av teckenvärldar och medium återfinns i 

teoridelen. Teckenvärldar och medium kodas gemensamt utan åtskillnad eftersom det är svårt 

att avgöra vart gränsen går. Selander och Kress (2010) påpekar själva att det inte är fruktbart 

att försöka göra en distinktion. 

För att konkretisera vad en förmåga är och göra det kvantitativt mätbart i kursplanerna tar jag 

i detta arbete fasta på att en förmåga kan ses i våra handlingar. Denna definition liknar den 

som Norell använde i sitt arbete med Lpf94. 
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”Att ha en förmåga innebär att ha allt som krävs för att utföra de handlingar som 

förmågan representerar i en viss kontext.” 

(Norell 2008, s. 64) 

Det som noteras är därför när kunskapskraven kräver att eleven ska utföra en handling. Alla 

noteringar gällande förmåga är därför verb och de har böjts till infinitiv form för att 

möjliggöra sammanräkning. 

Kunskapskraven för E lästes först. När det efterfrågas att eleven utför en handling noteras och 

kodas den. Förmågan kodas endast en gång per kursplan eftersom syftet är att se övergripande 

mönster. När noteringar gjorts för E, läses kunskapskrav för C. Kunskapskraven är utformade 

progressivt. Det som förekommer under E återkommer under C och A. Därför har notering för 

första förekomst endast gjort under E. För C och A noteras endast nya förekomster. När 

kunskapskraven för C kodats läses kunskapskraven för A. För B och D finns inga nya 

kunskapskrav utan eleven ges betyget D när kunskapskraven för C är till stor del men inte 

fullt uppfyllda. Detsamma gäller för ett B i relation till kunskapskraven för A. 

Teckenvärld och media noteras när innebörden är att de ska användas av eleven i det egna 

meningsskapandet. De kodas i den form de påträffas. Genomläsningen genomfördes på 

samma sätt som för förmåga. 

Kodningsexempel 

I exemplet används följande kunskapskrav för E i Engelska 5. 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant 

sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

Kodning av Förmåga: ”välja”, ”använda”, ”producera”, ”interagera” 

Kodning av Teckenvärld/Media: ”text”, ”talat språk” 

Produktion och interaktion kodas trots att de inte är skrivna som verb. Detta eftersom eleven 

ska använda material i sin egen produktion och interaktion. För detta krävs att eleven 

producerar och integrerar och därför måste utföra dessa handlingar för att uppfylla 

kunskapskravet. 

Observera att ”olika medier” inte kodas under teckenvärld/media. Det eleven ska välja från 

olika medier i detta fall är endast text och talat språk. Det ska eleven i sin tur använda i sin 

egen produktion och interaktion. Det är endast de teckenvärldar och media som eleven ska 

använda i sitt eget meningsskapande som kodats. 

Kodningsinstruktion 

Utförandet har samlats i en kodningsinstruktion (Bilaga 1). Denna kodningsinstruktion har 

arbetats fram efter Bergström och Boréus (2005) rekommendationer. Först genomfördes en 

genomläsning av delar av analysmaterialet och instruktionen modifierades efter 

provkodningar av utvalda delar. Instruktionen användes därefter på ett pilotmaterial. Då inga 

problem eller oklarheter uppstod har detta resultat inkluderats i slutresultatet. Kodningen har 

genomförts manuellt medan sammanräkningen i resultatdelen har genomförts med hjälp av 

dator och programvaran Microsoft Excel. 
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Kvalitativ analys 

Andra steget är en kvalitativ analys. För att fördjupa innebördsaspekten har jag återvänt till 

min empiri och studerat de förekomster som lyfts fram i den kvantitativa analysen i sitt 

sammanhang. Jag försöker addera en problematiserande dimension (Fejes & Thornberg 2009) 

och driver analysen utifrån arbetets teoretiska perspektiv. Mina teoretiska glasögon innehåller 

en bred syn på kompetens och meningsskapande. Men vad händer om kursplanerna läses av 

någon som har på sig glasögon med en snävare syn? 

Urval 

Med stöd av bedömningens vikt för kursernas utformning samt det faktum att formuleringar i 

det centrala innehållet till stor del återkommer i kunskapskraven har gjort att jag valt att 

avgränsa analysen till kunskapskraven. Pilotmaterialet har valts ut med Gardners teori om 

multipla intelligenser som stöd för att identifiera kurser som antas riktas mot olika 

kompetenser. Analysen har sedan genomförts på tre olika urvalsgrupper. MI-teori, de 

gymnasiegemensamma kurserna för de högskoleförberedande programmen samt en kurs ur 

varje yrkesprogram. 

Urvalsgrupp 1 - MI-teori. 

I den slutliga analysen breddades urvalet med ytterligare två kurser per intelligens i 

förhållande till pilotmaterialet. Här har hänsyn också tagits till att kurser ska finnas med som 

är både obligatoriska och fria val samt kurser som kan tänkas tilltala individer av olika kön 

och bakgrund. Urvalet har också gjorts så att det bedöms finnas en balans mellan kurser som 

genom sin titel kan anses ha ett innehåll som kräver användandet av tekniska lösningar och de 

som eventuellt inte har det. De framstående personer som Gardner låtit representera varje 

intelligens har varit vägledande. De kurser som valts utifrån MI-teorin listas i tabell 1. 

De sju intelligenserna Analyserade kurser 

Lingvistisk 

T.S. Eliot 

’Skrivande’, ’Människans språk 1’, ’Medier, samhälle och 

kommunikation 1’ 

Musikalisk 

Stravinskij 

’Gehörs- och musiklära 1’, ’Instrument eller sång 1’, 

’Musikproduktion 1’ 

Logisk-matematisk 

Albert Einstein 

’Datorteknik 1a’, ’Fysik 1a’, ’Teknik 1’ 

Spatial, Pablo Picasso ’Bild’, ’Form’, Grafisk illustration’ 

Kroppslig-Kinetisk 

Martha Graham 

’Akrobatik’, ’Dansgestaltning 1’, ’Koreografi’ 

Självkännedom 

Sigmund Freud 

’Mental träning’, ’Psykologi 1’, ’Vård- och omsorgsarbete 1’ 

Social intelligens 

Mahatma Gandhi 

’Ledarskap och organisation’, ’Rätten och samhället’, ’Sociologi’ 

Tabell 1. Urvalsgrupp 1. 
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Urvalsgrupp 2 - Gymnasiegemensamma kurser 

De gymnasiegemensamma kurserna för de högskoleförberedande programmen är de som 

läses av flest elever. Därför har dessa kurser utgjort en urvalsgrupp. De kurserna är:  

’Samhällskunskap 1b’, ’Historia 1b’, ’Matematik 1b’, ’Naturkunskap 1b’, ’Engelska 5’, 

’Idrott och hälsa 1’, ’Religionskunskap 1’, ’Svenska 1’ 

Några kurser skiljer sig på några program. Dessa har inte inkluderats i urvalsgruppen. 

Teknikprogrammet har Historia 1a1 istället för 1b. Natur och Teknikprogrammet har 

Matematik 1c-3c istället för 1b och har inte heller Naturkunskap som gymnasiegemensam 

kurs. 

Urvalsgrupp 3 - Yrkesprogrammen 

Eftersom gymnasieskolan är uppdelad i högskoleförberedande program och yrkesprogram har 

också ett urval gjorts från kurser inom yrkesprogrammen. Varje yrkesprogram har en kurs 

representerad i urvalsgruppen. Hänsyn har tagits till att kurserna ska representera elever med 

olika kön och bakgrund. Denna urvalsgrupp består av: 

’Drift och underhåll av fritidsanläggningar’, ’Golvläggning 1’, ’Praktisk ellära’, ’Reparation 

av personbilar och lätta transportfordon’, ’Personlig försäljning 1’, ’Frisör 1’, ’Reception 1’, 

’Rörsvets 1’, ’Djurhållning’, ’Bageri 1’, ’Fastighetsservice – byggnader’, ’Vård och omsorg 

vid demenssjukdom’ 

Validitet 

Ett validitetsproblem med innehållsanalys är att man riskerar att tappa sammanhanget 

(Bergström & Boréus 2005, s. 79). Detta är ytterligare en anledning att endast 

kunskapskraven valts som analysenhet. Sammanhanget är då alltid detsamma – de krav som 

ställs på eleven. Sammanhanget analyseras också i den kvalitativa delen. 

Innehållsanalysen riskerar också att rikta fokus främst mot det som konkret uttalas i materialet 

och bortser då från det som inte nämns (Bergström & Boréus, s. 77). Metoden för hur 

noteringar och kodningen görs visar på nytillkomna data för betygen C och A. Därigenom 

synliggörs vad som inte stod i materialet under E. 

För att säkra validiteten har jag presenterat mitt resultat och slutsats i informella samtal med 

kollegor. Kollegorna har bekräftat resultat och slutsats utifrån sina kurser som är av spridd 

karaktär. 

Reliabilitet och generalisering 

För att säkra reliabilitetet bör en dubbelkodning genomföras (Bergström & Boréus 2005). Här 

har dubbelkodning genomförts genom att tillräckligt lång tid har gått mellan kodningarna så 

att jag inte har kunnat komma ihåg exakta kodningar. Resultaten har ändå överstämt väl och 

reliabiliteten får därför anses god. För att resultatet inte ska färga analysen och därigenom 

orsaka en systematisk glidning (ibid.) har kodningen inte genomförts i den ordning som det 

redovisas i resultatdelen och ingen sammanräkning har gjorts för än samtliga enheter kodats. 
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Eftersom det inte längre tillåts lokala varianter av kursplanerna är de kursplaner som 

analyserats de som används över hela landet. Resultatet kan därför generaliseras. 

Möjliga felkällor 

Skolverket framhåller att ämnes- och kursplaner ska betraktas i sin helhet. Jag har valt att 

analysera endast kunskapskraven. En risk finns därför att resultatet inte överensstämmer med 

den tänkta helheten. 

Den mänskliga faktorn kan vara en felkälla eftersom jag gjort kodningen manuellt. Jag har 

försökt minimera risken genom att inte arbeta längre tid i sträck än vad jag bedömt kunna 

hålla fokus. De gånger jag misstänkt att felkodning kan ha gjorts har jag kodat om och 

kontrollerat. 

För datorns sammanräkning har jag kopierat data mellan olika dokument. Felhantering i detta 

steg skulle kunna medföra avvikelse mellan kodningen och det presenterade resultatet. För att 

motverka detta har jag även här upprepat momentet och kontrollerat. 

Att förmågor endast kodas en gång per kursplan riskerar göra att resultatet inte visar 

förmågorna rätt i förhållande till varandra. Jag gjorde här valet att undersöka vilken förmåga 

som efterfrågas i flest kursplaner. Min bedömning är att återkommande förekomster av ordet 

inte ställer nya krav. Oftast är också repetitionen en rent språklig lösning. 

Etiska överväganden 

I detta arbete har jag följt riktlinjerna från Vetenskapsrådets (2011) rapportserie God 

Foskningssed. Här belyses några särskilda överväganden. 

Hållbar utveckling 

Högskolelagen § 5 kräver att vi ska främja en hållbar utveckling. Detta arbete skulle kunna 

vara pappersintensivt eftersom det grundar sig på textanalys. Valet har därför gjorts att i mesta 

möjliga mån arbeta med digitala dokument för att minimera behovet av utskrifter. 

Urvalsgrupper 

Att ställa de högskoleförberedande programmen mot yrkesprogrammen i två urvalsgrupper 

riskerar eventuellt att öka på en uppdelning som ibland problematiseras i skoldebatten. I detta 

arbete har den uppdelningen gjorts eftersom den svenska gymnasieskolan har den 

uppdelningen och det därför blir intressant att jämföra. 

Urvalet har gjorts endast ur gymnasieskolan och inte särskolan. Ingen annan form av åtgärder 

riktade mot elever i behov av särskilt stöd har heller ingått i urvalsgrupperna. Inte heller 

Svenska som andraspråk eller kurser som riktar sig mot elever med annat modersmål än 

svenska har studerats. Syftet har inte varit att exkludera dessa grupper utan bedömningen har 

gjorts att arbetets omfattning skulle bli för stor om även de perspektiven skulle fördjupas. De 

kurser som finns med i urvalsgrupperna läses av elever i behov av särskilt stöd och de med 

svenska som andraspråk. 
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Min bakgrund 

Mitt utvecklingsuppdrag inom IKT och min yrkesbakgrund riskerar att påverka resultatet. Jag 

är medveten om risken och har försökt att hålla mig saklig och objektiv i arbetet. Jag har 

också valt att inte ta med några av de kurser där jag är eller har varit lärare inom i min empiri. 

För GY11 är det kurserna Film- och TV-produktion samt Medieproduktion. 

Resultat 

Inledningsvis presenteras här det kvantitativa resultatet för att besvara arbetets frågeställning. 

Vilka förmågor och uttrycksformer efterfrågas i kursplanerna för GY11? 

Det som redovisas är frekvensen för hur många gånger en notering förekommer. Utifrån det 

resultatet har sedan en kvalitativ analys genomförts för att titta på förekomsterna i sitt 

sammanhang och därigenom fördjupa samt problematisera vad resultatet kan innebära för den 

konkreta undervisningen. 

De efterfrågade förmågorna 

De vanligast förekommande förmågorna för respektive urvalsgrupp redovisas i Tabell 2.  

1. MI 

(totalt 21 st kurser) 

2. Gymnasiegemensamma  

(totalt 7 st kurser) 

3. Yrkesprogram 

(totalt 12 st kurser) 

redogöra 18 redogöra 7 bedöma 12 

beskriva 15 använda 6 samråda 12 

samråda 13 diskutera 5 redogöra 11 

värdera 13 exemplifiera 5 utföra 10 

diskutera 12 granska 5 planera 9 

bedöma 10 värdera 5 beskriva 8 

använda 7 argumentera 4 använda 7 

planera 7 beskriva 4 arbeta 7 

utföra 7 dra slutsatser 4 organisera 7 

  formulera 4 utvärdera 7 

  förklara 4 välja 7 

  tolka 4   

Tabell 2. De vanligast förekommande förmågorna. (Listade efter förekomst i antal kurser under 

kunskapskraven för E.) 
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Vi ser att redogöra sticker ut som den i särklass mest efterfrågade förmågan då den återfinns i 

36 av 40 kurser. 

Totalt efterfrågades 144 olika förmågor, vilket ger 3,6 unika förmågor per kurs. Detta visar på 

en bredd men det kan också vara ett tecken på vad Norell (2008, s. 65) problematiserade med 

Lpf94 att man utan systematik listar en mängd förmågor som eleven förväntas utveckla. 

Eftersom Norell påpekade denna mångfald även i Lpf94 visar resultatet att det finns en likhet 

mellan de två läroplanerna. 

Teckenvärldar och medium 

Resultatet visar att teckenvärldar och medium endast specificeras i hälften av de analyserade 

kurserna. Och det är ofta de kurser som i sig lär ut meningsskapande med hjälp av dessa 

teckenvärldar och medium. Musikproduktion efterfrågar användning av analoga och digitala 

signaler, ljudteknik, ljuddesign och inspelningsutrustning. Koreografi specificerar dans, 

kompositionsmetoder, teman, tyngd, flöde, tid, rum, ljud, musik och energi, medan kurser 

som Psykologi 1och Historia 1b inte efterfrågar användning av specifika teckenvärldar eller 

medium i kunskapskraven. Matematik 1b sticker ut ur mängden eftersom här efterfrågas 

användning av såväl tal, som skrift och även handling. I Samhällskunskap 1 efterfrågas olika 

presentationsformer. 

Det skrivna och talade språket är inte dominerande bland de kurser där teckenvärldar och 

medium är specificerade. Användning av dessa teckenvärldar krävs endast i 4 av de 21 kurser 

där specificering finns. 

IKT omnämns sällan och även här är det där man kunde förvänta sig det. I Teknik 1 krävs 

användning av datorn och programvara. Grafisk Illustration efterfrågar digitala grafiska 

tekniker och program. Några kurser som utmärker sig här är Vård- och omsorgsarbete 1 där 

användning av informationsteknik är ett krav. I Reparation av personbilar och lätta 

transportfordon efterfrågas användning av digitala informationssystem. I Svenska 1 krävs 

användning av presentationstekniskt hjälpmedel. 

Vi ser alltså att specifikationen av teckenvärldar och medium i de allra flesta fall är knutna till 

kursens domän. 

Progression i resultatet 

Genom att titta på vilka nya förmågor som dyker upp under kunskapskraven för C och A ges 

vi en bild av vilken sorts elev som kan tänkas nå de högre betygen. De vanligast 

förekommande redovisas i tabell 3. 

Förmåga Antal noteringar 

Nyansera 25 

Föreslå 12 

Anpassa 6 

Presentera 2 
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Förutse 2 

Motivera 2 

Tabell 3. De vanligaste tillkomna förmågorna i kunskapskraven för betyget A. 

Vi ser att förmågan att kunna nyansera är den i särklass vanligast efterfrågade förmågan. 

Lägger vi även till förekomsterna från C och E så återfinns den i alla kurser utom en. De 

andra förmågorna visar att den elev som vill nå de högre betygen själv måste kunna påverka 

utbildningen. 

De tre översta förmågorna återfinns i ett antal kurser men redan den fjärde vanligaste 

förmågan återfinns endast i två kurser. Totalt efterfrågas 24 stycken nya förmågor för ett A 

och 46 för ett C att ställas mot de 144 olika som efterfrågas för E. Det är alltså inte i första 

hand nya förmågor som krävs för ett högre betyg. 

Gällande teckenvärldar och medium så finns det här mycket sällan en progression. I endast 6 

av de analyserade kurserna efterfrågas användning av nya teckenvärldar eller medium för ett 

högre betyg. Och då endast i kunskapskraven för C och aldrig A. Exempelvis Svenska 1 

kräver användning av berättartekniska och stilistiska grepp samt disposition för ett C. I 

gehörs- och musiklära 1 är det rytm, melodi, harmonik och form som tillkommer för ett högre 

betyg. Eleven förväntas alltså inte kunna använda nya teckenvärldar och medium för ett högre 

betyg utan det är hur de som specificeras för ett E används som avgör betyget. 

Förmåga kopplad till intelligens 

Genom att försöka kategorisera de vanligast efterfrågade förmågorna utifrån respektive 

intelligens undersöks i tabell 4 om det finns en bredd eller en övervikt mot en viss intelligens. 

De sju intelligenserna De vanligast efterfrågade förmågorna 

Lingvistisk Redogöra, diskutera, beskriva, formulera 

Musikalisk  

Logisk-matematisk Exemplifiera, granska, dra slutsatser, tolka, 

välja 

Spatial  

Kroppslig-Kinetisk Utföra, använda, arbeta 

Självkännedom Förklara, värdera, bedöma, utvärdera 

Social intelligens Argumentera, samråda, organisera 

Tabell 4. Kategorisering av förmågor utifrån MI-teori. 

Denna generaliserande kategorisering visar på en bredd. Ett varningens finger bör höjas 

eftersom vissa förmågor hör hemma under flera intelligenser och att dess kategorisering i 

vissa fall skulle kunna förändras av dess sammanhang. Det är intressant att notera att de 

intelligenser som inte förmågor tydligt kan knytas till är de samma som de som saknas i 

jämförelsen med EUs nyckelkompetenser. 
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Sammanfattning resultat 

Att kunna redogöra är den mest efterfrågade förmågan för ett E. För att nå ett högre betyg 

behöver eleven också kunna nyansera. Resultatet visar på en viss bredd gällande intelligenser 

men specifika förmågor för musikalisk och spatial intelligens är inte vanligt förekommande. 

Teckenvärldar och medium är sällan dikterade i kunskapskraven och då de är de är de ofta 

direkt knutna till kursens domän. Det tillkommer sällan nya teckenvärldar och medium för 

högre betygsnivåer. 

Analys 

Här redogörs för den kvalitativa analysen där jag återvänt till empirin och studerat de mest 

efterfrågade förmågorna i sitt sammanhang. Resultaten från denna kvalitativa analys gjorde en 

jämförelse med Lpf94 relevant och den finns därför med som avslutande analys. Inledningsvis 

studeras det avvikande resultatet i den kvantitativa analysen, att redogöra inte är den mest 

efterfrågade förmågan inom den ena av de tre urvalsgrupperna. 

Domäner inom yrkesprogrammen 

Om man tittar på de vanligast efterfrågade förmågorna inom yrkesprogrammen så är det inte 

redogöra som toppar listan. Här är det istället samråda och bedöma. Båda dessa förmågor 

återfinns i formuleringen som återkommer i kunskapskraven för E inom flera kurser. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 

den egna förmågan och situationens krav. 

Kravet att eleven ska samråda med handledare återfinns framförallt inom praktiska ämnen och 

därför ofta inom yrkesprogrammen. Att kunna bedöma den egna förmågan ställer krav på 

självkännedomen. För att kunna bedöma situationens krav måste eleven behärska kursens 

domän. 

Inom yrkesprogrammen syns också fackspråk och facktermer bland teckenvärldar och 

medium. Att det här krävs ett fackspråk gör också det att behovet att behärska domänen ökar. 

Förmågan att redogöra 

I vilka sammanhang är det som ordet redogöra förekommer och vad är det som ska redogöras. 

I de allra flesta fall är det yttre faktorer. Det är alltså inte elevens egna förehavanden som ska 

redogöras. Det är exempelvis lagar och bestämmelser inom olika områden, utveckling över tid 

eller hur utrustning fungerar. En vanligt förekommande formulering hämtas från 

kunskapskravet för ett E i Medier, samhälle och kommunikation 1. 

Eleven redogör översiktligt för mediernas utveckling, mediesituationen i dag 

och mediernas roll i samhället. 
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Vad innebär det att redogöra? En härledning genom Svenska Akademiens Ordbok (2009) ger 

oss följande tolkningsutrymme. Definitionen för redogöra är ”ge en längre förklarande 

utläggning”. Den försvagade definitionen är ”berätta” och besläktade ord som anges är 

beskriva, rapportera och redovisa. Definitionen och de besläktade orden för tankarna till 

språkets teckenvärld. När ett klassiskt skolord som redovisa finns med i sammanhanget är det 

kanske just den metod som kommer användas för att låta eleverna redogöra. Men i 

definitionen för redogöra stöter vi på ordet utläggning. Slår man upp det i ordboken så ges 

definitionen ”längre, noggrann framställning”. Vi fortsätter vår härledning och slår även upp 

framställning. Här ges vi två definitioner:  

1. ”bringa till existens (utan tonvikt på metod, skala m.m.)” med besläktade orden 

fabricera, producera och tillverka.  

2. ”ge (språkligt eller konstnärligt) uttryck åt” med de besläktade orden beskriva och 

skildra. 

Här öppnas utrymmet upp mot andra intelligenser och multimodala uttryck. Definitionen blir 

här att man kan använda sig av antingen språkets eller andra teckenvärldar. Det öppna 

utrymmet styrks ytterligare eftersom teckenvärldar och medium sällan specificeras i 

kunskapskraven. Utrymmet ger eleven och läraren stora valmöjligheter gällande arbetsformer 

och kursplanering. Detta förutsätter dock att läraren och eleven har breda glasögon med 

kunskaper om vilka möjligheter som finns och hur de kan användas. Det behärskande av 

teckenvärldar och medium som beskrivs för den autonoma journalisten och filmskaparen i 

teoridelen gäller inte alla elever och lärare. Att kunskapskraven inte specificerar former för 

meningsskapande riskerar då kanske att få den effekten att läraren tar till beprövade metoder 

för att låta eleven redogöra. 

Förmågan att nyansera 

Som vi sett i resultatdelen efterfrågas förmågan att nyansera i 39 av 40 kursplaner. Där 

återfinns den ofta tillsammans med redogöra i formuleringar som  

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och 

resultatet har för en hållbar utveckling. 

Detta för betyget A i kursen Golvläggning 1. 

För att utforska förmågan att nyansera vänder vi oss ännu en gång till Svenska Akademiens 

Ordbok. Här definieras det som att ”åstadkomma finare skiftningar i någon riktning” eller att 

”förändra och modifiera (vanligen i dämpande riktning)”. Redogörelsen ska alltså i fallet ovan 

både vara utförlig och innehålla finare skiftningar. Om eleven för att uppfylla detta krav ska 

använda teckenvärlden talspråk eller skriftspråk kan utförlig tolkas som en omfattning 

gällande den textmässiga eller tidsmässiga längden för redogörelsen eller bredden på innehåll 

i den. Att nyansera kan tolkas som att språket ska innehålla fina skiftningar eller att 

redogörelsen i viss mån ska vara dämpad och dess innehåll inte alltför raljerande och 

enkelspårigt. Men om språket väljs som teckenvärld riskerar inte detta kriterium att mäta 

elevens språkliga förmåga snarare än det som efterfrågas - vilken betydelse arbetsprocessen 

och resultatet har för en hållbar utveckling. 

Från kursen Sociologi hämtar vi följande formulering för ett A 
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I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina 

åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade 

och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. 

Förmågan att diskutera ger oss osökt språket som teckenvärld och med hjälp av den ska 

eleven ge nyanserade argument. Även här riskerar det bli den språkliga förmågan som krävs 

och mäts för att nå högsta betyg. 

Formuleringen kräver också att eleven ska göra nyanserade reflektioner. Att reflektera över 

något är en inre förmåga som kanske är mycket välutvecklad i elevens huvud men svår att 

visa omvärlden. Att öppna upp denna nyanserade inre reflektion för bedömning kräver att 

eleven behärskar en teckenvärld och ett medium som kan användas för att visa den. Samma 

teckenvärld och medium måste sedan också behärskas av läraren för att bedömningen ska bli 

rättvis.  

För att studera vad användningen av en annan teckenvärld skulle kunna tillföra används här 

musik. Som vi såg i teoridelen så diskuteras det varför musiken har en sådan central ställning i 

vårt samhälle trots att den sällan används för praktisk kommunikation. Men när det gäller att 

uttrycka känslor är det få teckenvärldar som slår musikens. Kulturmöten och sociala processer 

ackompanjeras ständigt av musik i TV-sändningar och filmer. Genom att själv komponera 

musik eller tonsätta delar av sitt meningsskapande med befintlig musik skulle eleven 

eventuellt kunna nyansera reflektionen kring ett kulturmöte eller en social process. För någon 

som inte är begåvad inom den språkliga teckenvärlden kunde det kanske hjälpa till att göra så 

att bedömningen görs utifrån kunskapskravet istället för språklig begåvning. 

Detta kan då självklart kritiseras eftersom det då kan argumenteras att det är elevens 

musikaliska förmåga som mäts och inte elevens reflektion över kulturmöten och sociala 

processer. Men att ge eleven en större möjlighet att själv välja teckenvärld och medium borde 

göra att eleven kan välja ett meningsskapande som hon är trygg med och bedömningen kan då 

göras av det som kunskapskravet efterfrågar. 

Problematiken att det är elevens språkliga förmåga som riskerar mätas för högre betyg syns i 

kunskapskraven för flera kurser. För ett A i Instrument eller sång 1 krävs att: 

Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar 

och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade 

resonemang. 

Här ser vi att redogörelsen för de varierade stildragen rimligen kan göras genom att eleven 

spelar eller sjunger. Men eleven ska även diskutera hur de kan påverka interpretationen vilket 

ställer krav på en språklig förmåga. Det ska dessutom göras med välgrundade och nyanserade 

resonemang vilket riskerar leda till att en elev för att nå ett A i kursen Instrument eller sång 1 

måste vara bra på att diskutera. 

Progressionen analyseras här närmre i kursen Grafisk illustration. 

För ett E krävs att: 

Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med 

handledare manuella skisser och relevanta digitala tekniker och program. 

Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån 

målgrupp, sammanhang och önskad effekt. 
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Eleven ska alltså genom att använda manuella skisser, digital teknik och program visualisera 

en idé. Eleven ska dessutom resonera om sina val och sitt uttryck utifrån målgrupp 

sammanhang och önskad effekt. Rimligen skulle eleven här kunna resonera med hjälp av 

grafisk illustration t.ex. genom ett flödesschema över visualiseringsprocessen och de val som 

gjorts. Men en snävare tolkning riskerar även här ställa krav på den språkliga förmågan. 

Formuleringen kräver viss självkännedom, kontextuell förståelse och beroende på hur 

resonemanget ska föras ställs också krav på ytterligare meningsskapande. Att eleven ska 

resonera om sina val ger oss insyn i design steget från multimodal teori. Formuleringen visar 

oss också att vi i kunskapskraven ser att man tagit hänsyn till förskjutningen från 

bedömningen av produkter till bedömningen av processer.  

Progressionen av kunskapskravet ger oss följande formulering för A (förändringar markerade 

med fetstil): 

Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med 

handledare manuella skisser och relevanta digitala tekniker och program. 

Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och 

uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. I sitt 

resonemang ger eleven även välgrundade och nyanserade argument för olika 

tänkbara illustrations och digitaliseringstekniker. 

Progressionen visar att visualiseringen av idén nu ska vara säker och ske efter samråd med 

handledaren. Kunskapskravet visar oss även prov på det frekventa kravet att kunna nyansera. 

Eleven ska nu föra ett välgrundat och nyanserat resonemang som innehåller välgrundade och 

nyanserade argument. Att eleven fortfarande ska kunna föra detta resonemang med hjälp av 

grafisk illustration eller andra teckenvärldar och medium som återfinns inom domänen är inte 

längre lika troligt hur öppet perspektiv man än försöker anta. 

En jämförelse med Lpf94 

När det nu visats att det finns en risk att eleven kommer att bedömas utifrån en språklig 

förmåga snarare än vad kunskapskraven efterfrågar ställs här frågan om det är ett nytt 

fenomen eller om det såg likadant ut i de tidigare kursplanerna inom Lpf94. Här måste 

påpekas att det inom Lpf94 tilläts lokala kursplaner som kan ha skilt sig från Skolverkets 

centralt formulerade och att formuleringarna därifrån inte är generaliserbara på samma sätt 

som de inom GY11. Många kurser har också försvunnit eller så återfinns de under nya namn 

vilket ibland gör en jämförelse problematisk. Det bör också påpekas att denna jämförelse har 

gjorts utan annan systematik än att jag har valt att titta på de kurser som använts tidigare i 

arbetet. 

Vi återkommer här till ett av kunskapskraven för betyget A i kursen golvläggning 1. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och 

resultatet har för en hållbar utveckling. 

Här är det inte den praktiska arbetsprocessen som eleven ska redogöra för utan den ska 

teoretiseras genom en utförlig och nyanserad redogörelse för dess betydelse för en hållbar 

utveckling. 

För högsta betyg (MVG) i kursen Golv från Lpf94 är detta samtliga kriterier: 
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1. Eleven utför arbetet med ansvar och noggrannhet inom rimlig tid.  

2. Eleven bedömer resultatet utifrån fastställda kvalitetskrav och motiverar de 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

Det första kriteriet är direkt relaterat till arbetet och ställer kravet att eleven ska utföra det 

ansvarsfullt och inom rimlig tid. Det andra kriteriet liknar de vi sett som exempel inom 

urvalsgruppen för yrkesprogrammen där förmågan att bedöma hamnar på delad andra plats. 

Förmågan att motivera återfinns också i resultatet bland förmågorna som efterfrågas för ett A 

i kurserna inom GY11.  

Det andra kriteriet kan jämföras med följande krav för ett A i Golvläggning 1. 

Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann 

och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån 

fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och 

resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras. 

Vi ser att formuleringen fastställda kvalitetskrav är identisk i de båda kursplanerna. I den 

tidigare kursplanen ska resultatet bedömas, i den nya är det resultatet och arbetsprocessen. Vi 

ser här än en gång skiftet från produkt till process. 

I den tidigare kursplanen ska eleven bedöma och motivera. I den nya ska hon utvärdera med 

nyanserade omdömen. Jag vill hävda att det kommer ställa ett ökat krav på språklig förmåga. 

Syftet är inte att argumentera för att språket inte ska tillåtas vara en teckenvärld i 

undervisningen, men analysen påvisar en eventuell skiftning mot ett ökat behov av språklig 

kompetens som inte är direkt relaterad till kursens centrala innehåll. 

Jämförelsen görs också för ämnet Instrument eller Sång 1 som tidigare hette Instrument/Sång 

nivå 1. Här bör påpekas att den nya kursen är 100 poäng och den tidigare 50 poäng. Den nya 

är således tidsmässigt dubbelt så lång. 

Ett av kraven för betyget A i nya kursen är: 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion 

och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård. 

Detta jämförs med följande kriterium för Godkänt i den tidigare kursen. 

Eleven beskriver och ger exempel på instrumentets konstruktion eller röstens 

fysiologi. 

Eftersom det i den tidigare kursen inte fanns progression räckte det med att detta kriterium för 

ett G var uppfyllt för att nå även ett MVG. Inga av kriterierna för MVG ställer ytterligare krav 

gällande instrumentets konstruktion eller röstfysiologi. Jag argumenterar även här för att 

formuleringen utförligt och nyanserat riskerar att ställa krav på en språklig kompetens som 

inte kan relateras till vare sig instrument eller sång. 

Även en informell kvantitativ jämförelse av kunskapskraven för Golvläggning 1 och den 

tidigare kursen Golv visar på en utökning av språkets roll. Kriterierna för ett MVG i Golv 

innehåller 121 ord (då är även kriterierna för Godkänt och Väl Godkänt inräknade eftersom 

även de måste vara uppfyllda för högsta betyg), kunskapskraven för ett A i Golvläggning 1 

innehåller 217 ord. 
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Jämförelsen mellan de nya kursplanerna och de tidigare är mycket intressant och väcker nya 

frågeställningar som Vad krävs för att nå högsta betyg i GY11 jämfört med Lpf94? Det finns 

här också mängder av erfarenheter hos lärare som skulle kunna fördjupa analysen. Men 

arbetets omfattning rymmer det inte. Förhoppningsvis kan det ge grund till ny forskning. 

Detta tas med till metodreflektionen. 

Sammanfattning analys 

En analys av de mest efterfrågade förmågorna redogöra och nyansera i sitt sammanhang visar 

att det finns en risk att eleven kommer att bedömas utifrån förmågor som inte är knutna till 

kursens domän. Om kursplanerna läses av någon med en snäv syn på kompetens och 

uttrycksformer riskeras det ställas ett ökat krav på elevens språkliga förmåga i jämförelse med 

tidigare kursplaner. 

Diskussion 

En nyanserad redogörelse 

Resultatet visar att det finns risk att kunskapskraven kommer att skapa en typisk A-elev som 

kan redogöra, diskutera, resonera och argumentera på ett utförligt, välgrundat och nyanserat 

sätt. Detta är förmågor som gör att eleven med stor sannorlikhet kommer att klara sig bra i 

vårt komplexa samhälle och kanske vill vi ha ett betygssystem som driver den 

kunskapsutvecklingen hos alla elever och särskiljer dem som når längst. Men då premieras 

lingvistisk, självkännedom och social intelligens och vi riskerar att den som är en fantastisk 

sångerska endast får ett E i Sång. Att en kompetent men autistisk illustratör endast når E i 

Grafisk illustration och att hur bra du än är på att lägga golv så når du aldrig högsta betyg i 

Golvläggning 1. Om kurserna utformas efter dessa kunskapskrav riskeras att det läggs tid i 

alla kurser inom gymnasieskolan på utförliga och nyanserade redogörelser. Eleverna går då 

miste om möjligheten att lära sig hur man sjunger, illustrerar och lägger golv. Kanske är detta 

helt i enlighet med syftet att vi ska förberedas för ett livslångt lärande där vi själva förstår hur 

vi ska utveckla och ta till oss kunskaper och färdigheter. Men det finns en risk att en mycket 

kompetent yrkeslärare kommer att kunna lägga mindre tid på att lära ut det hantverk hon är 

expert på och mer tid på att försöka lära ut kunskaper och förmågor hon inte behärskar genom 

obekanta uttrycksformer. 

Resultatet visar att teckenvärldar och medium sällan är specificerade i kunskapskraven och att 

läraren därigenom har stort handlingsutrymme i planeringen. Men att eleven ska redogöra, 

diskutera, resonera och argumentera riskerar att ge den språkliga teckenvärlden företräde och 

detta utrymme inte utnyttjas. Skolverket skriver dessutom i Få syn på språket att det i ämnen 

kan finnas syften som inte är tydligt språkliga men att de inte går att uppfylla utan att de 

innehåller en språklig handling och ämnesspråklig förmåga (Skolverket 2012, s. 12). Skulle 

inte övningen att försöka uppfylla ämnens syften utan krav på en språklig förmåga ge oss 

möjlighet att se nya arbetsmetoder. Om det verbala- och skrivna-språkets dominerande 

ställning inom skolan förstärks med de nya kursplanerna kommer vi kanske snart behöva se 
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skrivelser som talar om ett vidgat språkbegrepp för att öppna upp det mot nya möjligheter likt 

det vidgade textbegreppet. Formuleringen utförligt och nyanserat som alltid finns med för de 

högre betygen känns tyvärr nästan framtagen som direkt motvikt till dagens komprimerade 

SMS och Twitter språk. Skolan bör absolut arbeta för att en elev ska kunna utveckla ett 

akademiskt eller yrkesmässigt språk. Men jag tror det är olyckligt om vi inte också kan ge 

höga betyg för snabb kommunikation med potential att nå tusentals mottagare.  

Användningen av musik användes i analysen som exempel på hur undervisningen kan 

förändras med hjälp av olika uttrycksformer i kursen Sociologi. Det är endast ett exempel och 

det tar förhållandevis lite ny teknik i beaktande beroende på hur arbetet med val av, alternativt 

framförande av, musiken genomförs. Att lista fler exempel riskerar att diskussionens fokus 

fastnar på om det är bra exempel eller inte. Musik får därför representera en av de 

teckenvärldar som lärs ut inom vissa kurser och som kan utnyttjas i andra. Om vi också tänker 

på hur den multimodala eleven som filmskapare eller reporter skulle kunna ta sig an ett 

kulturmöte, eller dyker ner bland de 123 miljoner träffarna för ”ICT education”, så görs listan 

längre. Att omsätta det i givande lärprocesser är en utmaning för det kollegiala samarbetet. 

Förhoppningsvis leder samarbetet till att vi i framtiden får se fantastiska utförliga och 

nyanserade redogörelser som inte förlitar sig på elevernas språkliga förmåga. Det skulle i min 

mening göra att GY11 till en inkluderande skola som kan leva upp till sin målsättning att 

undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Arbetets relevans för professionen 

Alla lärare tar på sig olika glasögon när de tittar på sina kursplaner och sitt upplägg. Mina 

glasögon är inte bättre än andra men det är viktigt att reflektera över vad man väljer att se när 

man tittar. Jag tror det är av högsta relevans att vi i dagens samhälle har med teknikens 

möjligheter och begränsningar när vi tar oss an en ny kursplan. Jag hoppas att detta arbete ska 

kunna vara till hjälp för kollegor när de utformar sina glasögon. Jag hoppas också att arbetet 

visar att det finns en problematik som är densamma för olika kurser och olika lärare, och att 

man enlighet med Hatties resultat kan bemöta detta genom ett kollegialt samarbete. 

Sammanfattning diskussion 

Beroende på hur efterfrågade förmågor tolkas av läraren riskerar de nya kunskapskraven 

betygsätta elever utifrån andra förmågor än de som en kurs domän och fält kräver. Men 

kunskapskraven låser inte kurserna till användandet av specifika teckenvärldar och medium. I 

kursplanerna efterfrågas också ett brett spektrum av förmågor så förutsättningarna att använda 

ny teknik och pedagogik i undervisningen får anses mycket goda beroende på vilka glasögon 

läraren väljer. 

Metodreflektion 

Att använda en kvantitativ innehållsanalys för att söka mönster mellan kurser och över 

programgränser gav en intressant ingång för kvalitativ analys och diskussion. Resultatet från 

den kvantitativa analysen gav en bra grund som kunde problematiseras utifrån arbetets teori i 

den kvalitativa analysen. 
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Ett problem med arbetet är att tolkningen kan ha formats av min bakgrund och val av teorier 

men jag tror att det detta har används som ett aktivt redskap i processen (Fejes & Thornberg 

2009, s. 17). 

Analysen visar att teckenvärldar och medium ofta inte är inskriva i kunskapskraven vilket ger 

ett stort handlingsutrymme. Därigenom visade analysen också vad som inte stod i texten 

något som annars ofta är ett problem vid textanalys (Bergström & Boreus 2005). 

De etiska överväganden jag gjorde i urvalsprocessen ger eventuellt ett ofullständigt resultat. 

Men de ger också intressanta frågeställningar till eventuella framtida arbeten. Hur kan nya 

uttrycksformer och teknik möta elever i behov av särskilt stöd? Vad innebär en ny definition 

av skriv- och läskunnighet för en elev med annat modermål än svenska? 

Syftet med detta arbete var inte att jämföra kursplanerna från Lpf94 med GY11. Den 

jämförelsen som ändå gjorts fyller för detta arbete en funktion men är osystematisk och 

bristfällig. Det skulle vara mycket intressant att ta del av resultatet från en systematiserad och 

fördjupad jämförelse av de olika läroplanerna. 

Arbetet har gett mig insyn i forskning och teorier som kommer vara mycket användbara för 

mig i min framtida profession. Om jag gjorde om samma arbete skulle jag förmodligen ta på 

mig ett par nya glasögon som än en gång skulle slipas med multimodalitet men MI-teorin 

skulle ersättas med didaktisk design och SAMR-modellen. 

Slutord 

Att undersöka nya uttrycksformer och problematisera språkets roll i en akademisk text kändes 

till en början motsägelsefullt. Men för att nå det akademiska fältet måste man lära sig 

behärska domänen vilket jag nu gör i större utsträckning än när jag började. Arbetet har också 

inneburit ett spännande meningsskapande i en icke-linjär klipp-och-klistra process full av 

formuleringar och omformulering av omformuleringar.  

Att kunna redogöra är den mest efterfrågade förmågan i kunskapskraven för GY11. I detta 

arbete diskuteras hur det kan uppfattas och hur ett multimodalt meningsskapande kan bredda 

begreppets tolkning. När arbetet påbörjades var de nya kursplanerna mindre än ett år gamla 

och få lärare hade erfarenhet av bedömning utifrån de nya kunskapskraven. När dessa 

kursplaner nu använts under ett första läsår vore det mycket intressant att höra hur lärare har 

tolkat och använt sig av kunskapskravet att eleven ska redogöra utförligt och nyanserat. 
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Bilaga 1 - Kodningsinstruktion 

Kunskapskraven för E läses först. Förekomster noteras och kodas endast en gång per 

kursplan. Därefter läses kunskapskrav för C, endast nya förekomster noteras och kodas. 

Därefter detsamma för kunskapskraven för A. 

Förmåga 

När det efterfrågas att eleven utför en handling noteras den. Handlingen ska kunna uttryckas 

som ett verb. Verbet böjs i kodningen till aktivt infinitiv för räkning och sammanställning. 

Teckenvärld och media 

Teckenvärld och media noteras när innebörden är att de ska användas av eleven i det egna 

meningsskapandet. De kodas i den form de påträffas. 

 

Kodningsexempel 

Kunskapskrav för E i Engelska 5. 

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant 

sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

Förmåga: ”välja”, ”använda”, ”producera”, ”interagera” 

Teckenvärld/Media: ”text”, ”talat språk” 

Observera att ”olika media” inte noteras eftersom det eleven ska välja och använda från olika 

medier i detta fall endast är text och talat språk. 
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