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Abstract 

This analysis is about the fourth basic competence and how you can define it, what it 

includes and if it is possible to find it in the new curriculum for the Swedish high 

school; Gymnasiereformen -07.  The analysis was focused on the following subjects; 

Mathematics, Social science and Swedish.   

The aim with this analysis has been to create a summary in the field of information 

literacy and to define the fourth basic competence. 

The analysis were focused on and delimited by the following conceptions;  

information literacy, digital competence and the information search process. The 

sources of information has primarily been taken from the field of information literacy 

and statements from professionals in the fields of information literacy and education. 

The analysis concludes that you can find the fourth basic competence in the new 

curriculum for the subjects, Mathematics, Social science and Swedish.   

Keywords: The fourth basic competence, Digital competence, Information literacy. 
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1 Inledning/bakgrund 

Idén till att skriva denna uppsats fick jag under ht 2005 då jag bedrev mina studier på 

det korta lärarprogrammet vid Södertörns högskola. Under kursen Ämnesdidaktik 

så fick jag tips av min handledare att läsa en skrift som KK-stiftelsen har gett ut; �den 

fjärde basfärdigheten�. Konkret och kortfattat så skriver 7 olika skribenter om sin syn 

på den fjärde basfärdigheten. Det som togs upp och behandlades i denna fick mig att 

fundera på mitt eget förhållningssätt till detta begrepp och hur jag som pedagog 

under utbildning kan medvetandegöra och jobba med detta i min kommande 

yrkesroll. Jag insåg efter att ha pratat med andra studerande på utbildningen samt 

verksamma lärare att det inte är så vanligt och medvetet att ta upp denna aspekt i sin 

roll som blivande/verksam lärare. Jag kände heller inte till om det fanns speciellt 

mycket forskning på detta område, vilket fick mig att börja ta reda på vad som 

faktiskt gjorts. Efter att skapat mig en överblick över detta område så slogs jag av att 

det finns en del forskning inom området informationsökning och 

informationskompetens, men mycket lite om den fjärde basfärdigheten. Detta 

funderade jag sen vidare på och uppsatsen fick sin slutliga inriktning efter det att jag 

hade varit på mitt första handledningssamtal. Där fick jag tips om att man i den nya 

gymnasiereformen än mer betonar färdigheter som kan tänkas vara en del av den 

fjärde basfärdigheten. Gymnasiereformen -07 (vidare Gy -07) pratar där om digital 

kompetens. Huvudinriktningen på denna uppsats blir därför att definiera begreppet 

den fjärde basfärdigheten. Med detta begrepp som utgångspunkt så kommer jag att 

analysera om man kan finna den i kursplanerna för Ma/Sh/Sv i gymnasiereformen 

Gy 2007.  Med detta som utgångs punkt så blir mitt syfte: 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är: 

•  att titta närmare på tidigare forskning utifrån centrala begrepp som den fjärde 

basfärdigheten, digital kompetens, informationskompetens samt 

informationssökning. 

•  att göra en egen definition av den fjärde basfärdigheten som jag sen kommer 

att använda som utgångspunkt och analysinstrument. 

• att analysera Gy 2007 och kursplanerna för Ma/Sh/Sv utifrån min definition av 

den fjärde basfärdigheten 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är den fjärde basfärdigheten? 

• Går det att finna den fjärde basfärdigheten i Gy -07, inom kärnämnena 

matematik, samhällskunskap och svenska? 

1.3 Metod/avvägningar/val 

Som metod har jag valt följande tillvägagångssätt: 

• Steg 1 blir att genomföra litteraturstudier av det aktuella forskningsområdet 

och där titta närmare på begreppet den fjärde basfärdigheten.  Avgränsningarna 

för dessa litteraturstudier kommer att utgöras av begreppen den fjärde 

basfärdigheten, digital kompetens, informationskompetens och 

informationssökning. Avgränsningarna görs av flera anledningar. Främst för 

att jag upplever dessa begrepp som centrala inom området. Vidare för att de 

på olika sätt tangerar begreppet den fjärde basfärdigheten och beskriver 

forskningsområdet från olika paradigm beroende på ämnesområde. Slutligen 
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för att jag ser att de var och en som komponenter i min definition av den 

fjärde basfärdigheten.  

• Steg 2 består av att göra en egen definition av begreppet den fjärde 

basfärdigheten utifrån den teorigrund som jag skapat. Urvalet görs utifrån 

syftet att skapa en bred plattform för min definition, och som kan fungera som 

ett analysinstrument för kursplanerna i Ma/Sh/Sv, och främst avsnittet �mål 

att sträva mot�. Valet att göra en egen definition utgår från att jag inte 

upplever att det finns en som kan beskriva dessa än mer aktuella färdigheter 

på ett tillfredsställande sätt. 

• Steg 3 består av att göra en textanalys av kursplanerna för Ma/Sh/Sv i den nya 

gymnasiereformen (Gy -07) med utgångspunkt från min definition av den 

fjärde basfärdigheten samt ett antal frågeställningar. Argumentet för att göra 

detta är flera. Dels för att Gy -07 är ett styrdokument som verksamma lärare 

skall förhålla sig till i sin yrkesutövning. Vidare för att ämnena Ma/Sh/Sv är 

kärnämnen och centrala i all gymnasial utbildning.  

• Steg 4 består av att sammanställa analysen, dra slutsatser och ta upp en 

diskussion. Slutsatsernas syfte är att leda till en vidare diskussion runt 

begreppet den fjärde basfärdigheten. Detta för att jag upplever att det inte 

finns en så aktiv diskussion på detta område, vilket känns viktigt. Viktigt för 

att kunna ge näring till och underlag för en debatt kring den fjärde 

basfärdigheten.  

Som metod kommer jag i min analys av kursplanerna för Ma/Sh/Sv att göra en 

subjektiv bedömning av om det går att finna de beskrivningskategorier, ord eller 

synonymer till dessa som finns med i min definition av den fjärde basfärdigheten. 

Ord som helt eller delvis beskriver färdigheter som kan kopplas till den fjärde 
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basfärdigheten. Utifrån dessa så gör jag sen en subjektiv och relevant bedömning av 

om det går att finna den fjärde basfärdigheten, helt eller delvis. 

Genom att göra en metodisk litteraturöversikt och ta del av tidigare forskning så 

skapas möjligheter till en överblick över tid av ett viktigt och omfattande område, 

vilket ger ett gott grundlag för att diskutera det som är relevant; det som är centralt 

och aktuellt.  Förutsättningarna blir därmed bättre att kunna fokusera på det som är 

centralt på ämnesområdet, ett område som är mycket omfattande och som förändras 

snabbt. Med en definition som grund så ger detta val av metod goda möjligheter att 

belysa kursplanerna för Ma/Sh/Sv som en del av det styrdokument som Gy -07 utgör, 

samt belysa viktiga och önskvärda färdigheter hos gymnasieelever, tillika blivande 

samhällsmedborgare. Färdigheter som utgår från den fjärde basfärdigheten, vilket är 

en del av denna uppsats syften. Om inte litteraturöversikten och det aktuella 

området belyses på ett metodiskt och korrekt sätt så finns det en risk att inte finna de 

centrala tankar och paradigm som råder på detta omfattande ämnesområdet. Detta 

kan göra att ett bristfälligt teoriunderlag skapas, som saknar de centrala och aktuella 

perspektiven. Och med ett bristfälligt underlag så blir förutsättningarna sämre för 

denna metod att bli framgångsrik samt att kunna göra en relevant analys. En analys 

som sen skall ligga till grund för slutsatser och diskussion med utgångspunkt från 

uppsatsens syfte.  

1.4 Avgränsningar/Urval av källmaterial 

Jag kommer att avgränsa mig till källmaterial som främst utgår från 

rekommendationer från ett antal yrkesverksamma personer inom det 

forskningsområde som min uppsats kommer att handla om. Dessa personer, deras 

yrkeskompetens samt det område som de företräder ger tillsammans en 

representativ bild av området Informationssökning, Informationskompetens och 

digital kompetens.  Urvalet görs här med syftet att kunna presentera en teoribas som 
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kan ge en mångfacetterad bild av det valda området. Vidare så kommer mitt urval av 

källmaterial främst göras med syftet att hitta omfattande och framträdande 

definitioner som var för sig och tillsammans kan utgöra en grund för min definition 

av den fjärde basfärdigheten. Slutligen så kommer jag att komplettera med 

källmaterial som kan ge perspektiv och grund för en vidare diskussion, med 

utgångspunkt från begreppet den fjärde basfärdigheten. 
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1. Den fjärde basfärdigheten
Informationskompetens

2. Information literacy 
Informationsökning 3. Digital kompetens 

4. Egen definition av den
Den fjärde basfärdigheten 

5. Resultat

Analys 

Gy 2007 

Ma
Sh

Sv

6. Diskussion 

1.5 Disposition 

Dispositionen av denna uppsats illustreras i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

1. Jag kommer 

först att titta på 

begreppen den fjärde 

basfärdigheten och 

informationskompetens genom att göra en generell 

översikt av det som är relevant. 

2. Vidare så kommer jag att titta på begreppen 

informationsökning/information literacy genom att göra en generell översikt 

av det som är relevant. 

3. Efter detta så kommer jag att titta på begreppet digital kompetens genom att 

göra en generell översikt av det som är relevant. 

4. Sen kommer jag att göra en egen definition av den fjärde basfärdigheten med 

ovanstående begrepp som plattform. 
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5. I resultatdelen så kommer jag sen att göra en analys av kursplanerna i 

Ma/Sh/SV i den nya gymnasiereformen Gy -07.  

6. Slutligen så kommer en diskussion. 
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2 Teori 

Att kunna bilda sig och ta del av världen har varit möjligt så länge som vi har haft 

tillgång till vårt språk. Människans utveckling har främst grundlagts av det faktum 

att vi kunnat kommunicera och göra oss förstådda. I takt med att skriftspråket och 

matematiken utvecklades och människorna kunde behärska den så har vi stadigt 

utvecklats. Att läsa, räkna och skriva har varit de grundläggande baskunskaperna. 

Men var kommer då begreppet basfärdigheter in och vad står de för: Efter en 

sökning på NE så ges följande svar: 

baskunskaper, grundläggande kunskaper. Termen har, tillsammans med 

den ofta synonymt använda basfärdigheter, varit vanlig i utbildningspolitik och 

utbildningsdebatt framför allt efter 1950, under genomförandet av den nioåriga 

obligatoriska skolan. Ett närliggande begrepp har varit grundläggande 

färdigheter, där man i Lgr 80 skilde mellan vardagsfärdigheter och 

kommunikationsfärdigheter. De senare avsåg sådana färdigheter, t.ex. tala, läsa, 

skriva och räkna, som utgör grunden för det fortsatta arbetet i skolan och 

vuxenlivet. I Lpo 94 används inte explicit begreppen baskunskaper, 

basfärdigheter eller grundläggande färdigheter, däremot anges "mål att 

uppnå" inom olika ämnen och ämnesområden, t.ex. att kunna lyssna och läsa 

aktivt, att kunna kommunicera i tal och skrift, att behärska grundläggande 

matematiskt tänkande samt att känna till och förstå grundläggande begrepp och 
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sammanhang inom olika kunskapsområden. Baskunskaper har ofta kallats 

minimikompetens eller allmän medborgarkompetens.1 

  Termen basfärdigheter omnämns inte i Lpo 94, utan man väljer att beskriva det som 

"mål att uppnå".  

Lpf 94 är den reform som gäller och föregångaren till den nya gymnasiereformen Gy 

-07. Den säger följande: 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komvux och SSV samt, så långt det är 

möjligt, i gymnasiesärskolan och särvux 

• tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att 

• formulera och pröva antaganden och lösa problem 

• reflektera över erfarenheter 

• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

• lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

• tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, 

• utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande 

och 

• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.2 

 

                                                
1 Nationalencyklopedin, (NE), Basfärdigheter, inhämtat 060401.  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=124710 
2 Skolverket, Lpf-94, Läroplan för de frivilliga skolformerna,  

Skolverket, Stockholm, inhämtat 060328.  http://www.skolverket.se/skolfs?id=259  
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Det finns i ovanstående text färdigheter som skulle kunna vara delar av den fjärde 

basfärdigheten. Vi skall i nästa teoriavsnitt titta närmare på vad som skulle kunna 

vara den fjärde basfärdigheten. 

2.1 Den fjärde basfärdigheten- en introduktion 

 Att ta reda på vad begreppet den fjärde basfärdigheten kan innebära samt att närma 

sig någon form av definition är detta avsnitts syfte. En definition som kan fokusera 

på vad som kan behövas för att kunna ta del av ett samhälle som alltmer präglas av 

digitalisering. Utvecklingen inom IKT har medfört att det finns en del av opinionen 

som ser att det krävs något mer än att �bara� kunna läsa, räkna och skriva. Vad detta 

skulle kunna vara tog KK-stiftelsen vara på och gav 2001 ut en skrift där 7 olika 

författare fick ge sin syn på begreppet den fjärde basfärdigheten. 3 

KK-stiftelsen eller Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling startade sin 

verksamhet 1994 och fick genom riksdagsbeslut ett kapital om 3,6 miljarder kronor.  

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling arbetar för att stärka Sveriges 

konkurrenskraft. Detta gör man genom att stödja:  

- forskning vid nya universitet och högskolor  

- kompetensutveckling för näringslivet  

- främjande av IT inom skola, utbildning samt hälso- och sjukvård 

- omstrukturering av industriforskningsinstitut 

Bodil Jönsson ger som en av dessa författare  följande illustration: 

 

Min fröken i småskolan hette Edit. Hon hade håret i en knut; det skulle nog 

småskollärarinnor ha på den tiden. Att Fröken Edit kunde allt som jag skulle 

                                                
3 KK-stiftelsen, Den fjärde basfärdigheten, KK-stiftelsens skriftserie, 2000:9, inhämtat 060402. 

 http://www.kks.se/templates/Publications/PublicationPage.aspx?id=457 
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lära mig i vår skolsal � var hon övertygad om. Och inte bara hon. Det visste 

också mina föräldrar och det visste jag och det visste mina klasskamrater. 4 

 

Bilden växer fram av läraren som en auktoritet och som den som hade tillgång till 

och visste det som var värt att veta för eleverna. Men detta var då, hur är det nu? 

Tillgången på information är idag enorm, det finns inte en som vet, inte en som är 

ansvarig för att producera och förmedla information.  

Människors allt större tillgång till webben gör att det idag ställs andra krav på oss 

som söker information: 

Stig Roland Rask beskriver det på följande sätt: 

Ett nytt medium har med sin nya teknik gjort att närhet och tillgänglighet har 

ökat. Material som vi t.ex. bedömer som tveksamt eller direkt olämpligt har 

därmed kommit närmare. Samtidigt kan man i positiv mening konstatera att 

Internet initierar och stimulerar till ett samtal som berör mycket grundläggande 

och basala värderingsfrågor. 

Kanske är det t.o.m. så att nätet satt i gång ett funderande kring centrala etiska 

perspektiv som vi borde ha påbörjat för länge sedan, men som vi inte haft 

tillräckligt starka och provocerande motiv för. Internet har utan tvivel försett 

oss med detta bränsle. 

Nätet har också förnyat vår medvetenhet om behovet av källkritik. Det 

informationsutbud som idag sköljer över våra barn och ungdomar är enormt i 

sin omfattning och har stora skillnader i kvalité och tillförlitlighet. Dessutom är 

det tydligt laddat med attityd, värdering och livsstil. Detta upplevs som 

stressande och frustrerande av många inom skolan. Rollen som ensam och 

ansvarsfull förmedlare av den enda, goda och sanna kunskapen är utmanad och 

ifrågasatt.5 

                                                
4 Ibid., s.9. 

5 Ibid., s.17. 
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Reflektionen blir här att för att vi skall kunna möta dessa nya förutsättningar och 

krav så behöver vi något mer än �mål att uppnå�. Ett verktyg och ett förhållningssätt 

som gör att de som söker information (elever etc.) skall kunna vara trygga på att de 

klarar denna utmaning på bästa sätt. För utmaningarna kommer att fortsätta att 

finnas där; Helle Klein) sätter upp ett varningens finger; 

 Stakka Bo varnar för ett on-linesamhälle där vi blir ljumma inför det som sker 

runt omkring oss. Informationsöverflödet gör att vi stänger av våra sociala 

känselspröt och blir likgiltiga för våra medmänniskor. Nufixeringen kan leda till 

världsflykt och egocentrism.6 

Ord och inga visor; och kanske en skrämmande framtidsbild. Det går dock att göra 

något åt detta. Kanske finns svaret i följande reflektion som Helle Klein gör; 

 Längtan efter sammanhang är stark hos den postindustriella medborgaren. Det 

finns ett sug efter existentiella frågor i dag. Existens förutsätter någon form av 

tillhörighet. Existens kommer av det latinska verbet existo som betyder träda ut, 

komma fram, dyka upp, visa sig, vara sedd. Tänk på ungarnas tittut-lek: Ha, ha 

jag ser dig, jag ser dig! Jag finns för jag är sedd. Det är ett grundläggande behov 

att vara sedd i en annan människas ögon. Att äga människovärde är att vara fri 

och ansvarig. Förutsättningen är att jag blir sedd och respekterad för den jag är. 

I mötet med andra blir jag till.7 

Basfärdigheten kryddas här med ett fundament av självkänsla och där varje individ 

tillåts att hitta sitt eget utrymme och sitt eget värde. Med detta som utgångspunkt så 

kan denne med goda förutsättningar sträva efter att hitta det som är optimalt för 

henne. För att med en stark självkänsla och en tro på att man är unik som individ och 

har ett värde i sig så skapas också möjligheten till att en personlig värdegrund kan 

skapas. Basfärdigheten kan på detta sätta bli en integrerad del av individen, i rollen 

som elev, samhällsmedborgare och informationssökare. 

                                                
6 Ibid., s.32 

7 Ibid. 
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Går det då att finna ytterligare argument för att en definition av den fjärde 

basfärdigheten behövs? Att det finns ett behov kan illustreras genom ett citat av Patric 

Hernwall, som är lektor och fil.dr. vid Institutionen för Kommunikation, Teknik & 

Design vid Södertörns högskola. Hernwall säger följande om den fjärde 

basfärdigheten; 

The three cultural competences reading, writing, and arithmetic, has now been 

presented with a fourth companion. What this fourth competence is, or even if it 

is a necessary competence (and if so, a cultural competence), is�as one tend to 

say�an open question8 

Citatet ovan kommer från en norsk studie om IT i multikulturella skolor i Oslo 

kommun.  

De 3 kulturella kompetenserna (basfärdigheterna) kompletteras alltså med en fjärde, 

som här benämns som en kulturell kompetens. Denna kulturella kompetens kommer 

att avhandlas längre fram i denna uppsats, som en del av den norska definitionen 

(ITU) av den fjärde basfärdigheten. Dock så är det intressant att fundera på just det 

faktum att ett område inom forskningen har denna diskussion och att den; med 

Patric Hernwalls röst inte har en definition på begreppet och vad det innebär. 

Det blir därmed än mer intressant att ta reda på vad detta begrepp skulle kunna 

innehålla.  

2.1.1  Den fjärde basfärdigheten- Det svenska perspektivet 

Behovet av en digital kompetens/fjärde basfärdighet inom den högre utbildningen i 

Sverige kommunicerades 2001. Detta tas upp i en magisteruppsats av Dorothee 

Grelle på följande sätt: 

                                                
8 Hernwall, P,  Multicultural student use of ICT� reflections on the implementation of ICT in a multi-ethnical school environment School 

of Communication, Technology & Design, ,  Södertörns högskola,  March 2006,  inhämtat 060328. 
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I en ny statlig utredning befästs informationskompetensens betydelse för den 

högre utbildningen. I utredningen utformades ett förslag till en ändring av 

högskolelagen: Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver 

kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk 

bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, 

förmåga att möta förändringar i arbetslivet och förmåga att följa 

kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen 

skall också utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå samt att kommunicera muntligt och skriftligt även med 

personer utan specialkunskaper inom området. Nytt i förslaget är formuleringen 

att utbildningen ska generera färdigheter i att kunna söka, värdera och 

kommunicera kunskap. Även om begreppet som används i utredningen är 

kunskap och inte information anser jag att det finns en tydlig koppling till 

informationskompetensens innebörd. Den term som i utredningen betecknar 

datorns del i utbildningen är numera ICT, på svenska IKT, informations- och 

kommunikationsteknik.9 

Definitionen IKT har sedan dess kompletterats med begreppet digital kompetens 

vilket vi kommer att behandla senare i denna uppsats. 

Att behovet finns av att göra en definition hoppas jag har exemplifierats i föregående 

avsnitt. 

Vi tar nu ett steg över nationsgränsen till Norge för att se närmare på begreppet den 

fjärde basfärdigheten och hur de väljer att se på det. 

                                                
9 Grelle, D,   s. 26 �Informationskompetens - medel till möjligheter? En studie om informationssökning och användning vid 

gymnasielärarutbildningen i Uppsala�, , Institutionen för Biblioteks & Informationsvetenskap, Uppsala universitet , D-uppsats 

20p, VT2001 inhämtat 060410. http://www.abm.uu.se/?sida=9&amne=%25&ar=%25&soktext=grelle&sort=amne&sok=Visa 
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2.1.2 Den fjerde basisferdighet/kulturell kompetens- Det norska 
perspektivet 

 

ITU som här får representera det norska perspektivet;  grundades  1997 som en del 

av Kunskaps och utdanningdepartementets (Norge) handlingsplan for "IT i norsk 

utdanning 1996-1999" samt 2000-2003". 1 januari, 2004  etablerades ITU vid 

institutionen för utbildningsvetenskap vid Universitetet i Oslo. ITU har följande  

verksamhetsmål som knyter an till begreppet digital kompetens. 

• ITU skal være ledende innen forskningsfeltet som omhandler digital kompetanse. 

ITU skal utforske og dokumentere sammenhengen mellom digital kompetanse og 

læringskvalitet. 

• For perioden 2004�2008 vil ITUs sentrale forskningsområde være koblet til 

begrepet digital kompetanse. Dette er et forskningsområde hvor ITU til dels har 

og skal skaffe seg spisskompetanse.10 

Begreppen digital kompetens och IKT är här centrala, och ingår som en del av deras 

definition av Den fjerde basisferdighet; vilken består av följande 4 dimensioner11 (i 

kursiv stil!)  

Dimensjon 1 -Ferdigheter i bruk av IKT.  

 

Dessa färdigheter kan t.ex. dokumenteras genom att man skaffar sig ECDL-körkort.  

Dimensjon 2 -IKT brukt i ulike fagområder. 

                                                

10 ITU, Organisasjon,  , Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Oslo universitet, inhämtat 060411. 

http://www.itu.no/Organisasjoner/itu 

11  ITU, Digital kompetanse: Fra 4. basisferdighet til digital dannelse (juni2003),  Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, 

Oslo universitet,  inhämtat 060411. http://www.itu.no/filearchive/fil_notat_digitalkompetanse.pdf 
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Det kan här innebära att man tar hjälp av IKT för att analysera, simulera och 

illustrera kunskapsstoff i andra ämnen; kärn och karaktär. 

Dimensjon 3 -Læringsstrategier. Meta-kognitive evner. 

Att med IKT som hjälp bli medveten om hur man som individ t.ex. lär sig och hur 

man lär in. 

Dimensjon 4 -Kulturell kompetanse, digital dannelse 

En tvärvetenskaplig dimension; Tillgången till och användningen av IKT ger här 

möjligheten till att verka i samhället med dess teknologiska ramar. Hur barn/unga 

använder sig av IKT för att utveckla sin identitet, med egenskaper som 

kommunikativ kompetens, social kompetens och förmågan till ett kritiskt 

förhållningssätt. 

Huvudargumentet för att ITU ser ett behov av den fjärde basfärdigheten är att man 

ser det som en förutsättning för att kunna delta i ett samhälle som präglas av att 

medborgarna har grundläggande färdigheter i IKT.  

Dessa grundläggande IKT-färdigheter är inom EU kopplat till en diskussion om man 

skall betrakta dessa som en fjärde basfärdighet. 

Perspektivet på att den fjärde basfärdigheten kanske främst ses om en kompetens 

och färdighet att hantera IKT stärks av att man inom näringslivet väljer att knyta 

begreppet den fjärde basfärdigheten till European Computer Driving Licence12, som är 

ett internationellt datakörkort. Det blir här främst något som man skulle kunna se 

som en digital kompetens, vilket vi skall avhandla i kommande avsnitt. 

                                                
12 Ibid. 
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2.1.3 Informationskompetens 

Vad är då informationskompetens? Följande avsnitt ger tre olika perspektiv från tre 

olika personer som är yrkesverksamma inom olika delar av området.  

2.1.3.1 Ola Pilerot 

Ola Pilerot är stf bibliotekschef vid Högskolan i Skövde och får med följande citat 

illustrera sin syn på området informationskompetens: 

I ett sammanhang där det livslånga lärandet framhålls som ett ideal, och där 

undervisning (inte sällan på distans) med mer eller mindre dominerande inslag 

av undersökande och problembaserat arbete allt mer gör sig gällande, ställs höga 

krav på den enskilda individen att på egen hand och tillsammans med andra 

tillgodose sina informationsbehov.  

Pilerot verkar mena att det främst  är individen själv som skall ta ansvar för och bana 

sig fram i en värld där information spelar en allt större roll och tillgodogöra sig det 

som är relevant för denne . Vad får då detta för konsekvenser för skolans värld? 

Pilerot fortsätter: 

 Ur det här perspektivet är det väsentligt för skolor (och andra 

utbildningsinstitutioner), på alla nivåer, att erbjuda elever och studenter en 

möjlighet att utveckla informationskompetens. Användandet av begreppet 

informationskompetens (information literacy på engelska) har sakta men säkert 

brett ut sig under de senaste 10-15 åren för att nu ha blivit en allt mer 

vedertagen term, inte minst inom biblioteksområdet. Termen är inte 

oproblematisk eftersom det förekommer olika sätt att tolka dess innebörd. Det är 

framförallt två synsätt som är framträdande. Å ena sidan det synsätt där, enkelt 

uttryckt, informationskompetens ses som en räcka färdigheter som stegvis låter 

sig erövras. Sammanhangets betydelse och roll är enligt det här synsättet 

underordnat. Å andra sidan har vi det synsätt där sammanhang, kontext och 



 22/68

inte minst individens situation och syften spelar en mycket central roll. Ett eget 

försök att kapsla in denna till innebörden vida term skulle kunna se ut så här:  

Att utifrån behov och sammanhang anlägga ett förhållnings- och tankesätt som 

innebär att man på lämpliga vägar och i relevanta källor (muntliga, tryckta, 

elektroniska, visuella, audiella, etc.), i grupp eller individuellt, kan identifiera, 

söka och använda information på ett effektivt, klokt och etiskt riktigt sätt.13  

 

 Dessa två synsätt kan ses som representanter för två olika områden med 

utgångspunkt från olika vetenskapssyn. Biblioteksvetenskapen kan traditionellt 

sägas stå för ett synsätt där Ola Pilerot främst ser: �informationskompetens ses som en 

räcka färdigheter som stegvis låter sig erövras� 14  Att främst lära sig metoder och verktyg 

för att hitta och analysera information. T.ex. att lära sig leta i databaser efter artiklar 

om ett specifikt ämne; celldelning. Informationskompetens kan här ses främst som 

något som individen har nytta av, t.ex. i sin roll som studerande. Det andra synsättet; 

�där sammanhang, kontext och inte minst individens situation och syften spelar en mycket 

central roll�15  kan sägas representera ett vetenskapsområde som främst avgränsas av 

ämnesområdena medie-kommunikationsvetenskap/journalistik/pedagogik. 

Informationskompetens kan här främst ses som färdigheter som utövas  i ett  större 

socialt sammanhang och som något samhället har nytta av. 

T.ex. så kan du i rollen som undersökande journalist ta reda på, bearbeta och 

förmedla information som samhällets medborgare kan ha nytta av. Frågor som kan 

röra maktmissbruk, miljöproblem etc.  

                                                
13 Pilerot, O, Informationskompetens, Högskolan i Skövde, Biblioteket, inhämtat 060405. 

http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=6945 

14 Ibid. 

15 Ibid. 
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2.1.3.2 Louise Limberg/Lena Folkesson 

Louise Limberg är professor i biblioteks/informationsvetenskap. Hon är verksam vid 

Institutionen för biblioteks/informationsvetenskap Bibliotekshögskolan i Borås samt 

vid Göteborgs universitet. Lena Folkesson är lektor och doktorand i pedagogik, 

verksam vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. 

Utvecklingen av informationskompetens som ämne har Louise Limberg/Lena 

Folkesson tittat närmare på.16 De kan se att ämnet förändrats över tid. Detta från att 

ha gått från att främst ha omfattat undervisning i bibliotekskunskap till lärande av 

informationskompetens.  Förändringarna anser de främst bero på IKT-utvecklingen 

men även: �av skiftande pedagogiska teorier och praktiker�.17 

Limberg/Folkesson kan se att denna utveckling har inneburit en kvalitativ 

förändring, då det har inneburit att begreppet informationskompetens: 

 kommit att omfatta olika färdigheter och förmågor som knyts till 

lärandeprocesser i vidare bemärkelse, dvs. alla faser i ett undersökande 

arbetssätt, inte begränsat till bibliotek eller till informationssökningsfasen i ett 

arbete18  

2.1.3.3 Peder Söderlind 

Peder Söderlind har tillsammans med Martin Lindqvist ett konsultföretag som 
arbetar med informationshantering och utbildar inom informationshantering.  De är 
kursansvariga för distanskursen �Strategisk informationssökning via Internet� vid 
Södertörns högskola. 
Peder Söderlind ger sin syn på begreppet informationskompetens: 

Informationskompetens är ett bra övergripande ord och jag skulle säga att det 

handlar om att lära sig ställa bra frågor för att sedan finna svaren. I detta 

                                                
16 Limberg, L, & Folkesson, L, Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande 

(IDOL), Valfrid, Borås, 2006 

17 Ibid., s.19 

18 Ibid. 
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inbegrips då en rad saker, som exempelvis att finna, bedöma, tolka, hantera, 

analysera, lagra, delge och presentera information19 

Jag upplever att Peder har en klar bild av vad informationskompetens är. Han 

upplever att begreppet förändrats över tid. Om definitionen tidigare handlade mer 

om själva informationssökningen som metod; (hur man söker?) så går det alltmer 

mot att se begreppet som kunskapande. Kunskapande i meningen att göra egen 

kunskap av information. Allt för att skapa förutsättningar för att individen skall lära 

och utbilda sig för livet. Dock så ser han ett behov av att begreppet görs vidare. Bl.a. 

så tycker han sig se ett perspektiv av samhällskunskap i informationskompetens. Om 

man t.ex. söker på valfritt ord på Google (kontrakt) så får man träffar på ord (t.ex. 

avtal/svenska kyrkan) som kan knytas till samhällskunskapen.20   

 

Att denna informationskompetens är viktig och en färdighet som han menar skall 

vara en del av högskolevärlden blir tydligt belyst i följande citat: 

Vår grundtes är att informationskompetens är viktigt och att den borde 

genomsyra hela högskolevärlden. En tydlig bild ges dock att på många högskolor 

och universitet är informationskompetens något frivilligt, som lärare och elever 

får ta till sig i mån av tid. Ämnet faller mellan borden och är kravlöst. I 

arbetslivet, åtminstone inom media, finns det alltid krav, ett sådant är krav 

inom media är det absoluta kravet på att hålla tidsramen.21 

Det verkar helt enkelt finnas utrymme för att föra in denna informationskompetens i 

högskolevärlden i högre grad än vad som verkar fallet. 

                                                
19  Söderlind, P, Intervju med Peder Söderlind, Nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens, inhämtat 

060417.  http://www.nordinfolit.org/default.asp?cid=413 

20 Söderlind, P, telefonintervju, 060420 

21 Söderlind, loc.cit. 
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2.2  Information Literacy och Informationssökning  

Vi har nu sett på begreppet informationskompetens utifrån tre svenska perspektiv. 

 Vi skall nu se på ett begrepp som är vedertaget av ACRL vilket står för: 

The Association of College and Research Libraries (ACRL) 

 (fritt översatt: Universitet och Forskningsbibliotekens förbund)  

Denna organisation organiserar personal på universitet och forskningsbibliotek 

internationellt. ACRL menar att studenter under sin eftergymnasiala studietid inte 

kan tillgodogöra och lära sig det som är väsentligt inom informationskompetens, då 

det är färdigheter som här till det livslånga lärandet. För att kunna ge studenter goda 

möjligheter att utveckla sin informationskompetens så har ACRL gjort en egen 

definition/standard på vad informationskompetens är. ACRL:s  syn och definition på 

informationskompetens ser ut på följande sätt: 

Informationskompetens utgör grunden för livslångt lärande. Den behövs inom alla 

vetenskapsområden, alla inlärningsmiljöer och på alla utbildningsnivåer. Med hjälp av 

den kan studerande hantera innehåll och utvidga sina undersökningar, bli mer 

självstyrande och ha större kontroll över det egna lärandet. En informationskompetent 

person kan: 

• Definiera omfattningen på den information som behövs  
• Effektivt få fram den information som behövs   
• Kritiskt värdera informationen och dess källor  
• Integrera utvald information i den egna kunskapsbasen  
• Använda information effektivt för att uppnå ett visst mål  
• Förstå de ekonomiska, juridiska och sociala aspekterna som sammanhänger med 

informationsanvändning samt söka och använda information på ett etiskt och 
lagligt sätt22.  

 

                                                
22 ACRL-standards (översättning; FM Heidi Granqvist) Mål för informationskompetens inom högre utbildning,  Åbo Akademis 

bibliotek (ÅAB) och Svenska handelshögskolans bibliotek (Hanken), inhämtat 060417. 

http://larocenter.tritonia.fi/informationskompetens/infokompetens.rtf 
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Med denna definition/standard som utgångspunkt så önskar ACRL att det inrättas 

en kursplan i informationskompetens, och en kurs som löper parallellt med övrig 

eftergymnasial utbildning23. Detta för att lägga en god grund för att lära sig och 

utveckla de studerandes informationskompetens.24 

ACRL: målsättning är att deras definition skall utgöra: �en stomme för att bedöma 

informationskompetensen hos studerande�. 

Vidare så har man förhoppningar om att: 

Målen är även till nytta för studerande, eftersom de utgör en stomme för att 

lära sig att hantera växelverkan med information inom sitt eget område. De 

hjälper dem också att förstå behovet att utveckla en metakognitiv inställning 

till inlärning och gör dem medvetna om de konkreta handlingar som behövs för 

att samla, analysera och använda information25 

 

Deras definition kan här ses som en kravprofil för den informationskompetente 

studenten, med beståndsdelar som går från att hantera information till 

metakognition; ett medvetet förhållningssätt till sin egen inlärning. 

 

Limberg ser ACRL.s definition/standard som en av flera: �behavioristiska listor över 

färdigheter som en informationskompetent person skall kunna klara av�. 26  

Från att ha sett på denna standard så skall vi avsluta med att se på hur forskare inom 

området kan se på informationskompetens; med utgångspunkt från 

informationssökning och lärande. 
                                                
23 ACRL,  Introduction to information literacy, inhämtat 060618 

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitoverview/introtoinfolit/introinfolit.htm 
24 Ibid 

25 Ibid. 

26 Limberg, L, s.105 Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, Stockholm: Skolverket 2002, inhämtat 060411. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=935 
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2.2.1 Informationssökning och lärande 

Carol C. Kuhlthau är professor vid School of Communication, Information and 

Library Studies Rutgers, The State University of New Jersey. 

Carol C. Kuhlthaus forskning tar utgångspunkt från främst 2 antaganden.27 Dels att 

människor söker information för att lära sig något om världen. Det andra antagandet  

utgår från forskning i inlärningspsykologi som främst bedrivits av George Kelley.  

Denna visar att det i alla inlärningssituationer finns med känslomässiga aspekter; 

främst oro och ängslan. Hon undersökte hur gymnasister och collegestudenter sökte 

information i inlärningssituationer. 

Med avstamp i inlärningsteorier, bl.a. från Bruner, Dewey och Kelley, så menar 

Kuhlthau att hennes forskningsresultat visar att informationssökning är  

en konstruktionsprocess och en del av inlärningsprocessen. Den som söker 

information gör det som en del av sitt eget lärande, sitt eget kunskapande. Hennes 

modell (som innehåller 6 steg) för hur denna informationssökningsprocess ser ut 

lades fram 1983. Denna modell har Kuhlthau prövat i sin senare forskning. 

                                                
27 C. C. Kuhlthau, citerad i Limberg, L, Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, Stockholm: Skolverket 2002,   

s. .25, inhämtat 060411. http://www.skolverket.se/publikationer?id=935 
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Informationssökningsprocessen enligt Kuhlthau  

 

 

Källa: Kuhlthau, C Information Search Process 

En sammanfattning av denna modell28 

 

• Modellen utgår från den informationssökandes perspektiv och de 

affektiva aspekter som finns med. Modellen skiljer sig därmed från de 

modeller som menar att informationssökning är en process som främst 

präglas av rationalitet och förnuft. 

• Modellen visar på att informationsökning inte alltid är en linjär process. 

Med utgångspunkt från det faktum att de finns affektiva aspekter som 

påverkar informationssökaren så kan det göra så att denna process blir 

cyklisk, beroende på vad som sker med informationssökanden under 

processen. Att känslor som osäkerhet, förvirring etc. kan påverka 

informationssökanden gör att den linjära processen inte alltid går att 

förutse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
28 Ibid., s.26-ff 
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2.2.2 Informationssökning- skillnader mellan bibliotekskunskap och 
informationskompetens  

Christine Bruce är biträdande professor vid Queensland University of Technology i 

Brisbane. Hon är verksam vid The Faculty of Information Technology.  

I en studie som lades fram 1997 (Seven Faces of Information Literacy in Higher 

Education)29 gällande hur högskolepedagoger (lärare och bibliotekarier) uppfattade 

informationskompetens så kom Christine Bruce fram till att begreppet 

Informationskompetens kunde delas in i följande 7 beskrivningskategorier:30 

1. att använda IT för informationssökning och kommunikation 

av information 

2. att finna informationskällor 

3. att tillämpa informationssökningsprocesser 

4. att kontrollera information 

5. att skapa en egen kunskapsgrund på ett nytt intresseområde 

6. att arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att 

utveckla ny kunskap och nya insikter 

7. att använda information klokt (wisely) för andras bästa 

 Dessa kategorier är uppbyggda i en struktur där kategori 1 beskriver den minst komplexa 

nivån av färdigheter och där kategori 7 motsvaras av den mest komplexa. Ju högre nivå 

desto fler dimensioner än de på lägre nivåer.  

Detta innebär att det krävs mer av den informationssökande för att kunna behärska de 

färdigheter som finns högre upp i beskrivningskategorierna. De högre kategorierna (5-7) 

handlar främst om metakognitiv kompetens, dvs. i vilken omfattning den 

                                                
29  C, Bruce, citerad i Limberg, L, Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, Stockholm: Skolverket 2002,   

s. 105, inhämtat 060411.  http://www.skolverket.se/publikationer?id=935  

30 Limberg, op.cit. s.104    
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informationssökande är medveten om hur och på vilket sätt denna bäst lär sig och bildar 

kunskap. 

Bruce menar också att: 

Kategorierna skiljer sig också åt genom att information uppfattas på olika sätt. Kategori 

1-4 betraktar information som objektiv och som något som finns i världen utanför 

informationssökaren. Uppfattningen enligt kategori 5 ser information som subjektiv 

och konstruerad av individen. I kategori sex och sju uppfattas information som en 

relation mellan informationssökaren och omvärlden31 

 

Syftet med Bruces studie var främst att avgränsa informationskompetens 

från andra fenomen som t.ex. livslångt lärande, datorkunnande (computer literacy), 

ITkunnande, (IT literacy), och bibliotekskunskap.  

En sammanfattning 

• Bruces beskrivningskategorier gör det möjligt att förstå 

informationskompetens på olika sätt. Bruce gav med sin studie ett alternativ 

till de modeller och beskrivningar som begränsar sig till yttre färdigheter eller 

beteenden som kan mätas eller observera, allt i en anda av naturvetenskapliga 

forskningsmetoder. 

 
• Till skillnad från behavioristiska och kognitivistiska modeller så är Bruces 

resultat ett exempel på hur man kan se informationssökning som en process 

som främst inte skall beskrivas enligt en linjär eller hierarkisk struktur.  Bruce 

menar att det inte går att dela in den informationssökande utefter de olika 

beskrivningskategorierna; novis till expert, då det är viktigt att ta hänsyn till 

vad som händer i relationen mellan människa och fenomenet 

informationskompetens.  

 
 

                                                
31 Limberg, op.cit., s. 106  
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• De sociala dimensionerna är väsentliga i Bruces modell. 

Using information wisely presupposes a consciousness of personal values, 

attitudes and beliefs. It involves placing the information in a larger context, and 

seeing it in the light of broader experience, for example, historically, temporarily, 

socio-culturally32  

De som söker information, har tillsammans ett kollektivt ansvar (social 

responsibility) 33 När individen kan relatera till sitt eget liv och värderingar, 

attityder etc. och se sitt sökande efter information i en större kontext så 

öppnas möjligheterna för att kunna använda denna på ett antal olika sätt; Sätt 

som kommer fler tillgodo. Denna aspekt kan ställas mot andra modeller i 

litteraturen där dessa oftast ses som individuella färdigheter, som främst är till 

för och gynnar informationssökaren som individ. 

                                                
32 Bruce, op.cit., s.13 

33 Limberg, op.cit., s. 107 
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2.2.3 Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL)   

Limberg och Folkesson har i sitt projekt (IDOL)34 tittat på hur yrkesverksamma lärare 

och bibliotekarier ser på undervisning i informationssökning. Fokus i projektet har 

legat på att ta reda på deras syn på informationskompetens samt vad de anser vara 

viktigt att deras elever lär sig om informationssökning.  

De mest relevanta slutsatserna av detta projekt är följande: 

• Den slutsats vi drar efter analys av detta resultat är att med utgångspunkt i 

mer komplexa uppfattningar av informationssökning och 

informationskompetens så krävs att undervisningsobjektet behöver 

framträda som ett mera mångfacetterat kunskapsinnehåll. Det betyder att 

olika dimensioner i kritisk informationssökning måste göras till objekt för 

undervisning och lärande35 

 Om förutsättningarna för undervisning och lärande i kritisk informationssökning 

skall vara optimala och gynnsamma så krävs en ökad pedagogisk medvetenhet; 

såväl didaktisk som metodisk. Det innebär att verksam personal behöver till 

känna kontexten; ämnesområdet, informationskompetens och den 

informationssökande.  Detta kan leda till att man låter ämnet kritisk 

informationssökning få en större betydelse; inom flera ämnesområden och på 

olika nivåer. 

• Studien visar vidare att ändamålsenlig undervisning i informationssökning 

är beroende av att lärare och bibliotekarier ser sådan undervisning som en 

del av sitt gemensamma professionella objekt36 

För att en ändamålsenlig undervisning skall vara möjlig så krävs främst två 

grundförutsättningar; dels att främst lärare/bibliotekarier kan se ett behov av att 

                                                
34 Limberg/Folkesson, op.cit. s. 125 

35 Ibid. 
36 Ibid., s.126 
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lära ut kritisk informationssökning. Vidare att samtliga inblandade kan ta denna 

diskussion över ämnesgränserna, med ett tvärvetenskapligt perspektiv och den 

informationssökandes bästa för ögonen. 

2.3 Digital kompetens  

2.3.1 Digital kompetens i ett internationellt perspektiv; ICT literacy/digital 
literacy 

Begreppet digital literacy står att finna i boken Digital literacy  

� � the ability to understand and use information in multiple formats from a 

wide range of sources when it is presented via computers� .37 

Gilster utvecklar vidare vad han menar att en digitalt kompetent person har för 

egenskaper: 

��being able to understand a problem and develop a set of questions that 

will solve that information need�.38 Slutligen så skall den digitalt kompetente 

kunna:�Developing the habit of critical thinking39  

Den digitalt kompetente har följande egenskaper (fritt översatt!)  

Med IKT som utgångspunkt och hjälpmedel så är det;  

• En förmåga att kunna tolka och använda information  

•  Att kunna analysera problem och ta fram frågeställningar som löser behovet 

av information 

•  Att utveckla och bibehålla ett kritiskt förhållningssätt  

Denna definition tar främst utgångspunkt i hur man kan förstå och använda 

information med hjälp av IKT.  
                                                

37  Paul Gilster, Digital literacy, citerad i ITU,   Digital kompetanse: Fra 4. basisferdighet til digital dannelse,  juni 2003 , ,  Forsknings- 

og kompetansenettverk for IT i utdanning, Oslo universitet, inhämtat 060411.  

http://www.itu.no/filearchive/fil_notat_digitalkompetanse.pdf  

38 Ibid., s. 11 

39 Ibid. 
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Educational Testing Service( ETS) är en privat, icke-vinstdrivande organisation som 

sysslar med pedagogiska mätningar och forskning;  främst genom olika former av 

tester. Syftet är att ge understöd och service till olika utbildningsverksamheter, 

främst i USA.  

ETS  satte 2001  ihop en panel med experter inom IKT-området från Australien, 

Brasilien, Kanada, Frankrike och USA. 

Deras arbete resulterade i rapporten �Digital Transformation. A Framework for ICT 

Literacy�.  I denna rapport så definieras ICT literacy (digital kompetens) på följande 

sätt. 

ICT literacy is using digital technology, communications tools, and/or 

networks to access, manage, integrate, evaluate, and create information in 

order to function in a knowledge society. The panels�s definition reflects the 

notion of ICT literacy as a continuum, which allows the measurement of 

various aspects of literacy, from daily life skills to the transformative benefits 

of ICT proficiency.40 

ITU har översatt dessa begrepp och implementerat dessa till norska förhållanden. 

Vad de innehåller och vad de innebär skall vi se på närmare i nästa avsnitt.  

ITU grundades i 1997, som en del av Kunskaps och utdanningdepartementets 

(Norge) handlingsplan for "IT i norsk utdanning 1996-1999" samt 2000-2003". 1. 

januari 2004 etablerades ITU vid institutionen för utbildningsvetenskap vid 

Universitetet i Oslo.  

 

 

                                                
40 ETS-rapport citerad i ITU,   Digital kompetanse: Fra 4. basisferdighet til digital dannelse,  juni 2003, Forsknings- og 

kompetansenettverk for IT i utdanning, Oslo universitet, ITU., s. 12, inhämtat 060411. 

http://www.itu.no/filearchive/fil_notat_digitalkompetanse.pdf  
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2.3.2 Digital kompetanse og digital dannelse 

För att kunna översätta begreppen information/ICT literacy og digital literacy så väljer 

ITU att koppla samman information/ICT literacy og digital literacy för att kunna 

definiera digital kompetanse. Enligt ITU så definieras 

Information/ICT literacy som:  

grunnleggende IKT-ferdigheter som omfatter det å søke, lokalisere, evaluere, 

manipulere og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder og formater og: b) 

utvikling av en kommunikativ kompetanse; kildekritikk, fortolkning, analyser av 

digitale genre og medieformer. 41 

Digital literacy definieras som:�evnen til å utvikle potensialet som finnes i IKT og utnytte 

det innovativt i læring og arbeid.42  

ITU menar att begreppen digital dannelse och kompetanse skall ses som något som 

är mer komplext och viktigare än enskilda kompetenser eller färdigheter hos 

eleverna. Således blir begreppet Digital dannelse något mer:� en integrert helhetlig 

tilnærming som setter oss i stand til å reflektere IKT i metalæring, 

kommunikativ kompetanse, sosial kompetanse, osv�.43 

Det handlar mer om ett förhållningssätt, en form av bildning för eleven som framtida 

medborgare i IKT-samhället. 

Begreppet digital dannelse (digital bildning), finns i den norska läroplanen för grund 

och gymnasieskolan. 

 En elev som har detta bildningsperspektiv karaktäriseras på följande sätt: 

�meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannede, samarbeidende, miljøbevisste og 

integrerte menneske�.44 

                                                
41 Ibid., s. 15 

42 Ibid. 
43 Ibid., loc.cit. 
44 Ibid,. s. 14 
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För att kunna uppnå detta så pratar ITU om vad en bildningsfrämjande utbildning 

skall leda till. Detta är likt de �mål att uppnå� som finns i Lgr/Lgy 94 och utgörs av 

tre olika nivåer:45 

Kompetanse: Å kunne  

Kvalifikasjoner: Å vite  

Identitet: Å være selvstendig og reflektert.  

Man reflekterar från ITU:s sida över  att: 

� I læreplanen er det en selvfølge at elever i skolen lærer seg de tre analoge 

kulturteknikkene å lese, skrive og regne, mens den digitale kompetansen eller 

kulturteknikk er lite innarbeidet i læreplanen�46 

Behovet av en kompetens/färdighet finns, frågan är hur denna ser ut? 

2.3.3 Digital kompetens- ett svenskt perspektiv 

Vi har i föregående avsnitt tittat på hur man kan se på och definiera digital 

kompetens ur ett internationellt perspektiv. 

Nu skall vi titta på hur den svenska regeringen ser på digital kompetens inom 

gymnasieskolan och den kravprofil som ställs på lärare/elever.  Vi har tidigare i 

denna uppsats sett att begreppet digital kompetens fanns med i en statlig utredning 

SOU 2001:1347 

Detta begrepp står återigen att finna i regeringens proposition 2004/05:175 

I morgondagens samhälle kommer goda kunskaper i informationsteknik att vara 

nödvändiga för varje individ och för samhällets tillväxt. Detta ställer hög 

digital- och mediekompetens hos lärare och elever. Det kan exempelvis omfatta 

elevens intresse, attityd, säkerhetsmedvetande och förmåga att på ett säkert sätt 

                                                
45 Ibid. 

46 Ibid.  
47 Regeringen, Statens offentliga utredningar (SOU) 2001:13, Utredningen om pedagogisk 

 förnyelse av den högre utbildningen, 19 februari 2001, Utbildnings- och kulturdepartementet, inhämtat 060428. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/924  
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använda lämpliga digitala informations- och kommunikationsverktyg för att 

söka, lagra, sammanställa och kritiskt värdera information, samt att presentera 

resultat, skapa ny kunskap och kommunicera med andra som en aktiv 

medborgare i samhället.  

Regeringen förutsätter att de ovannämnda kompetenskraven vägs in i den 

pågående revidering av gymnasieskolans kursplaner48.  

Vidare så står det att: 

�          kunskapsinnehållet eller målen avseende digital kompetens inte skall tas 

bort 

�          i  kursplaner för kärnämnen skall de för respektive kärnämne centrala 

aspekterna av digital kompetens tydligt framgå i mål och övriga kursplane-

bestämningar 

�          elevens digitala kompetens vidareutvecklas i varje studieväg genom att 

kursplanerna för karaktärsämnen tydligt skall betona målet att utveckla 

kunskap om och förmåga att använda digitala informations- och 

kommunikationsverktyg på de sätt de förekommer i de verksamheter för 

vilka studievägen förbereder49 

Hur detta kan se ut skall vi titta närmare på i avsnittet Resultat;  

Analys av Gy -07.  Vi skall då titta på bakgrunden till  

gymnasiereformen samt analysera kärnämnena Ma/Sh/Sv. 

 

 

                                                
48 Regeringen, Proposition 2004/05:175, Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället, den 30 juni 2005, 
Näringsdepartementet, inhämtat 060409. 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=PROP_LST&${OOHTML}=PROP_DOK&${SNHTML}=PROP_ERR&${MAXPAG
E}=26&${CCL}=define+reverse&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=PROPARKIV0405&${FREETEXT}=&PRUB=&DOK=&P
NR=175+&ORG= 
49 Skimutis, S,  e-postkorrespondens, inhämtat 060403. 
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Vi avslutar denna teoridel med två perspektiv som bekräftar synen på att  

det finns ett behov av att se till att ge elever någon form av kompetens/färdighet likt 

en fjärde basfärdighet. Detta för att kunna verka i och ta del av ett samhälle som mer 

och mer bygger på IKT. 

Dorothee Grelle gör följande reflektion i sin D-uppsats; 

Skolan bör agera i spjutspetsen för denna samhällsförändring för att kunna 

utbilda kompetenta ungdomar för ett tillfredsställande yrkesliv. I skolan bör det 

finnas välutbildad personal och lämpligt material för att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska kunna förvärva informationskompetens. Det bör alltså 

finnas välutrustade bibliotek som flitigt används samt personal som på ett 

adekvat sätt kan undervisa i informationssökning. 50  

I ett nyhetsbrev från BRIS så kan man finna följande artikel: 

 

Internet viktigare än skolböcker på svenska skolor 

Traditionella skolböcker verkar snart ha spelat ut sin roll på svenska 

gymnasieskolor. Åtta av tio gymnasieelever hämtar idag merparten av 

informationen i skolarbetet på nätet. Men eleverna tycker att skolan och lärarna 

lämnar dem i sticket. De får inte tillräckligt med hjälp att kritiskt granska 

informationen. Det visar en ny undersökning genomförd av Kooperativa 

institutet, Koopi. Endast en av tre gymnasieelever kontrollerar vem avsändaren 

till informationen är. Eleverna använder internet i skolarbetet tre kvart varje 

dag i genomsnitt.  

En hel del tid verkar här läggas på aktiviteter som sanktioneras mer eller mindre av 

skolan, men som inte kontrolleras eller följs upp. Att elever faktiskt kan tillägna sig 

information och bilda sig kunskap på bristfälliga grunder. 

 

                                                
50 Grelle, op. cit. s. 4 



 39/68

Vidare  i artikeln; 

 

� Skolan måste ta ansvar för att eleverna får hjälp att kritiskt ifrågasätta 

information och webbsidor, säger Håkan Bystedt, vd på Koopi.  

Hälften av gymnasieeleverna tycker inte att skolan gör tillräckligt för att 

hjälpa dem att kritiskt granska information på Internet. En tredjedel av 

eleverna vet inte om det finns någon Internetpolicy på skolan och närmare 

hälften av eleverna har inte fått några riktlinjer av sina lärare hur de kritiskt 

ska granska information på Internet.  

� Det pratas så mycket om granskning av läromedel. Samtidigt pågår i det 

tysta en utveckling ute på skolorna som inte omfattas av samma noggranna 

källkritik som läroböcker, säger Håkan Bystedt.  

Gymnasieeleverna i undersökningen tillbringar knappt tre timmar på nätet 

varje dag, varav tre kvart ägnas åt skolarbete. Killar använder Internet en 

timme längre än tjejerna varje dag. 99 procent av eleverna har tillgång till 

Internet hemma. Undersökningen omfattar drygt hundra gymnasieelever i 

Stockholmsområdet.51 

Denna artikel speglar ett grundläggande men i detta fall inte tillgodosett behov hos 

eleverna. Behovet att kunna hantera sin situation som informationssökande för att 

klara sitt skolarbete och i förlängningen ett samhälle som allt mer bygger på IKT.  

Frågeställningen blir: Hur skall vi kunna hjälpa dessa elever?  Behovet av en 

definition och något att luta sig emot känns därmed nödvändig av flera anledningar: 

• Dels för att få en diskussion på vad vi behöver och varför? En definition kan 

därför tjäna som en utgångspunkt för att diskutera frågor som 

                                                
51 BRIS, nyhetsbrev, BRIS-Internen, nr. 4, 2006 04 06, inhämtat 060410.    http://www.bris.se/newsletter/preview.asp?Id=42 
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informationssökning och informationskompetens främst inom skolans 

kontext. 

• Vidare för att tydliggöra för alla de som verkar inom skolans kontext; 

politiker, lärare, elever etc. att det finns ett befintligt och över tid ökande 

behov av färdigheter som kan liknas vid den fjärde basfärdigheten.   
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3 Egen definition av den fjärde basfärdigheten 

Jag har tidigare i denna uppsats visat på behovet av en definition av den fjärde 

basfärdigheten. Jag har vidare gjort en översikt över forskningen inom området 

informationskompetens och digital kompetens. Med detta i min teoriryggsäck så 

kommer jag nu att definiera vad jag anser att den fjärde basfärdigheten består av. 

Min definition av den fjärde basfärdigheten kommer att utgå från Bruces 7 

beskrivningskategorier. Anledningen till detta val är att dessa beskrivningskategorier 

ger möjlighet att beskriva en komplex situation; interagerandet mellan människa, 

IKT och information. Vidare för att den betonar ett socialt ansvar hos 

informationssökaren som individ; vilket är väsentligt om man vill ta med ett 

medborgarperspektiv.  Detta stämmer väl överens med vad som står i Lpf -94  där 

författarna betonar att det är viktigt att elever : utvecklar förmågan att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. 52 

För att göra definitionen av den fjärde basfärdigheten mer omfattande och bred så 

väljer jag att göra några tillägg (skrivet med kursiv stil!) 

• Den fjärde basfärdigheten består av ett grundantagande samt 7 

beskrivningskategorier. 

• Begreppen förtrogenhet och färdighet läggs till och blir en grundförutsättning 

för basfärdigheten. Detta för att illustrera de olika grader av kompetens som 

kan finnas, där förtrogenhet motsvarar den lägre graden och färdighet den 

högre graden av kompetens. Graden av kompetens styrs här främst av den tid 

som läggs ner samt i vilken mån som individen får/ges utrymme att öva.  I 

denna bas så läggs IKT till. Till skillnad från IT så är begreppet IKT bredare 

                                                
52 Skolverket, loc. .cit. 
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och omfattar mer, då det ger större möjligheter. Möjligheter att bättre beskriva 

en process där information och kommunikationsbegreppet finns med, som 

inte endast ser den informationssökande som en passiv mottagare. 

Kommunikation förutsätter i detta sammanhang ett aktivt deltagande, vilket 

ger en mer sann bild av informationssökning som process. 

• Vidare i beskrivningskategori 3, där jag lägger till begreppen analysera och 

välja ut information. Detta för att jag ser dessa som en enhet (tillsammans med 

kontrollera!) , och att de är beroende av varandra i den kategorin. 

Min definition av den fjärde basfärdigheten blir således: 

Förtrogenhet eller färdighet (med/utan IKT som stöd) 

1. i informationssökning och kommunikation 

av information 

2. att finna informationskällor 

3. att tillämpa informationssökningsprocesser 

4. att analysera, kontrollera och välja ut relevant information 

5. att skapa en egen kunskapsgrund på ett nytt intresseområde 

6. att arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att 

utveckla ny kunskap och nya insikter 

7. att använda information klokt (wisely) för andras bästa 

 

Mina argument för att göra denna definition är dels att jag upplever att Bruceś inte är så 

omfattande. Främst för att den inte tar med Kommunikationsteknologi som stöd och som en 

del av de tekniska hjälpmedel som finns. Det handlar idag att som samhällsmedborgare  

både att kunna ta del av information, men även lika stor grad av att kunna kommunicera 

den. Tillägget att det även kan röra sig om förtrogenheter gör jag för att illustrera att det 

finns en spännvidd på vad den informationssökande faktiskt kan inom olika områden, och 

vad som kan skilja individ från individ.  Vidare så är mitt tillägg i beskrivningskategori 4 

gjort för att visa på att det krävs mer än att �bara� kontrollera information, en mer komplex 

förtrogenhet/färdighet , än den  som Bruce har i sin modell. 
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Med denna definition som analysinstrument så kommer jag i nästa avsnitt att titta på 

den nya gymnasiereformen; Gy -07 för att se om jag kan hitta den fjärde 

basfärdigheten, som delar eller som en helhet, i kursplanerna för kärnämnena 

Ma/Sh/SV 

 

 

 

 



 44/68

4 Resultat 

4.1 Bakgrund- Gy 07 

Jag har i tidigare tagit upp den svenska regeringens syn på och deras upplevda 

behov av digital kompetens.53 

Bakgrunden till gymnasiereformen Gy -07 samt den svenska regeringens syn på 

detta står att finna i regeringens proposition 2004/05:175, som avhandlats tidigare 

(avsnitt 2.3.3) 

Skolverket fick den 2 september 2004 i uppdrag av regeringen att utreda hur det 

skulle kunna vara att föra in digital kompetens i den nya Gymnasiereformen; Gy -

07.54 

Stefan Skimutis är undervisningsråd på Skolverket och programansvarig för 

Teknikprogrammet i Gy -07. På fråga om hur man skall få in och jobba med den 

digitala kompetensen i gymnasieskolan med start 2007 så redovisar han det på  

följande sätt: 

Den vanligaste förekommande kursen på gymnasieskolan idag är kursen 

Datorkunskap 50p, DAA 1201 (som kommer att utgå som egen kurs 2007), där finns 

ett kunskapsinnehåll som delas in i fyra delar: 

1. Elementära kunskaper om datorteknik? med detta menas elementära 

kunskaper om datorteknik dvs. nätverk, printsystem, inloggning, password, 

                                                
53 Regeringen loc. cit. 
54 Regeringen, Regeringsuppdrag, Uppdrag till Statens skolverk avseende ämnesbetyg för 
Gymnasieskola, 2 september 2004, Utbildningsdepartementet, inhämtat 060425. 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/20/58/regeringsuppdrag.pdf 
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filhantering. Filhantering handlar inta bara om att organisera sina dokument 

på ett strukturerat sätt den innehåller också en teknisk del filstorlekar/typer 

etc.  

2. Grundläggande kunskaper om vanligt förekommande programvaror? 

det handlar om att kunna hantera bl.a. ordbehandling, kalkyl- och 

presentationsprogram. Och självklart ska man också kunna navigera på ett 

tillförlitligt sätt på nätet.  

3. Grundläggande kunskaper om datasäkerhet och ergonomi? här handlar 

det bl.a. om källkritik, IT-säkerhet (både den?hårda? och?mjuka? delen), 

ergonomi handlar bl.a. om datorarbetsplatsen  

4. Demokrati? tillgången till informations- och kommunikationsverktyg är 

viktigt oavsett vilken bakgrund eleven kommer ifrån. Här är ju skolan en 

garant att eleven får lära sig använda dessa verktyg dels för information och 

kommunikation men också för att t.ex. via nätet kunna utnyttja sina 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter. 

För att alla elever ska få tillgång till detta är målen för den Digitala kompetens 

inskrivet som mål i de kärnämnen som är relevanta för området (titta gärna 

närmare i de nya kursplanerna för Sv, Ma och Sh). Det betyder att alla elever som 

går på gymnasieskolan har rätt till undervisning inom detta område. Detta 

betyder också att utbildningsanordnaren måste tillförsäkra sig att det finns både 

utrustning och kompetens så att eleverna har möjlighet att uppnå dessa mål.    

Utöver detta kommer eleverna beroende på val av program och inriktning att 

utvecklas och specialiseras i ämnen/kurser där IKT mer eller mindre dominerar 

ämnet.55  

                                                
55 Skimutis., loc.cit. 
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Konsekvensen av detta innebär att kunskapsinnehållet i kursen Datorkunskap 

främst integreras med kärnämnena Ma, Sh och Sv.  

Detta innebär vidare, enligt Stefan Skimutis att: 

�Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning  

Alltför många elever, särskilt på de yrkesinriktade programmen, når inte målen i 

kärnämnena. Resultaten måste förbättras. En förnyelse av undervisningens 

uppläggning för att göra den mer relevant för elever med olika bakgrund och 

studiemål behövs. Ett sätt att nå bättre resultat i kärnämnena kan vara att 

undervisningen i kärnämneskurserna präglas av den utbildning som eleven går, 

s.k. infärgning. Vissa mål i kärnämnena kan med fördel uppnås genom 

samverkan med karaktärsämnen. Även om utbildningen i kärnämneskurserna 

får olika uppläggning skall mål och kursplaner även framöver vara 

gemensamma.  

Större kurser för sammanhang och fördjupning  

Att studera alltför många korta kurser har lett till splittrade studier och till att 

en alltför stor del av studietiden ägnas åt kunskapskontroll. För att motverka 

splittringen och ge bättre förutsättningar för fördjupning och sammanhang 

behöver kurserna därför förlängas. Utöver fyra kärnämneskurser skall därför 

grundprincipen vara att inga kurser skall omfatta mindre än 100 

gymnasiepoäng. Att öka kursernas storlek stärker kvaliteten genom att ge 

förutsättningar för sammanhang och fördjupning.56  

Fram träder bilden av ett helhetsperspektiv, där det ges utrymme för att integrera 

flera ämnen i ett färre antal kurser. Förhoppningen verkar här bli att få bort 

tidsödande moment som kunskapskontroll samt att minska känslan av splittring hos 

eleverna. Program och kursplaner skrivs med syfte att öka graden av �infärgning�. 

Det blir främst kärnämnena och undervisande lärare som blir ansvariga för att se till 

                                                
56 Ibid. 
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att det ges utrymme för att den digitala kompetensen vävs in undervisningen, tas 

tillvara och utvecklas hos eleverna. 

Med detta som bakgrund och min definition av den fjärde basfärdigheten så kommer 

jag nu att analysera en del av Gy -07; med fokus på kursplanerna för Ma/Sh/Sv. 

4.2 Analys- Kursplaner 

Beskrivning av analysprocessen 

Jag kommer i detta avsnitt att analysera kursplanerna för karaktärsämnena 

Matematik (Ma), Samhällskunskap (Sh) samt Svenska (Sv). 

Analysen kommer att gå till så att jag kommer att plocka ut relevanta delar i 

respektive kursplaner (i kursiv stil). Främst så kommer en central del av den 

beskrivande texten lyftas fram som sen förstärks och exemplifieras med hjälp av 

utvalda målkriterier. 

I anslutning till dessa så kommer jag sen att kommentera i vilken mån den fjärde 

basfärdigheten är representerad och beskriva detta. 

4.2.1 Analys-Matematik 

• �att kommunicera och argumentera samt att förstå matematikens relevans och 

historiska utveckling� 

• �Kunskaper i matematik är av stort värde för att kunna analysera, värdera och ta 

ställning i frågor som är viktiga för ett aktivt deltagande i en demokrati. 

Kommunikation med hjälp av matematikens symboler och andra 

representationer är likartad över hela världen och kunskaperna är därför även 

internationellt användbara�. 
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• �Matematiken får en växande betydelse för kommunikation i vid mening och för 

hur vi organiserar samhället inom bankväsende, transportsystem, stadsplanering 

och handel�.57 

Samtliga exempel ovan kräver främst förtrogenhet/färdighet i att kunna 

kommunicera (kat.1) 

• Vår tids tillgång till tekniska hjälpmedel som datorer och grafritande och 

symbolhanterande räknare har delvis förändrat undervisningen i matematik. 

Numeriska, grafiska och algebraiska metoder kan utnyttjas i undervisningen 

på ett sätt som tidigare varit omöjligt och nya typer av mer komplexa 

problem kan behandlas. Dynamisk programvara kan användas för att 

fördjupa begreppsförståelse och analysera problemställningar. I 

undervisningen skall nya möjligheter till undersökande, 

experimenterande, upptäckande och problemhanterande arbetssätt 

utnyttjas, vilket också ställer nya krav på omdöme och kritisk granskning 

av förutsättningar, metoder och resultat.58  

Ovanstående utdrag illustrerar hur IKT möjliggör nya sätt att kommunicera 

information och egen kunskap inom Matematik (kat.1) Vidare kan man finna (kat. 

4-7) främst färdigheter som kan kategoriseras som det egna kunskapandet, med 

utgångspunkt från begrepp som visar på ett metakognitivt perspektiv. Ett 

perspektiv som innebär att den informationssökanden är medveten om hur denne 

tar in och skapar sin egen kunskap, och sitt eget lärande. 

 

 

 

                                                
57 Skolverket, Gy -07, Kursplan- Matematik, , Skolverket, Stockholm, inhämtat 060328.  http://www.skolverket.se/sb/d/1028 
 
58 Ibid. 
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4.2.2 Analys-Samhällskunskap 

1. �I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt ger ämnet eleven möjlighet att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta sker genom att förmågan att söka, granska, 

strukturera och värdera fakta från olika källor och medier övas. 

Utvecklingen inom informationstekniken samt dess effekter på samhället 

beaktas� 

2. �förmågan att använda olika källor och metoder vid arbetet med 

samhällsfrågor och förmågan att tillämpa ett vetenskapligt 

förhållningssätt�  

3. �förmågan att använda informationsteknik som verktyg samt kunskaper 

om lagar, säkerhetsfrågor och etiska regler inom detta område� 

4. �förmågan att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se och förstå 

konsekvenser av olika handlingsalternativ�59 

Ovanstående citat (1-3) är ett gott exempel på den fjärde basfärdigheten, främst 

beskrivningskategorierna 1-4. Detta då det betonar det källkritiska 

förhållningssättet som här integreras i en kontext bestående av samhälle och IKT. 

Citat 4 förutsätter beskrivningskategorierna 5-7; då det kräver att den 

informationssökande har en överblick över ett större sammanhang; att granska 

och se konsekvenser förutsätter att den informationssökande både kan 

kontrastera och reflektera över sig själv, sin kunskap och sin omgivning. 

1. �Tillsammans med övriga kärnämnen skall undervisningen ge en kulturell 

referensram och medborgarkompetens och bidra till att målen i 

karaktärsämnena kan nås.� 

2. �förmågan att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter för 

att aktivt kunna delta i samhällslivet�.60  
                                                
59 Skolverket, Gy -07, Kursplan- Samhällskunskap, Skolverket, Stockholm, inhämtat 060328,.  http://www.skolverket.se/sb/d/1062 
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Ovanstående citat förutsätter beskrivningskategori 5-7; Att i egenskap av 

samhällsmedborgare skapa sig kunskap, att arbeta med den och använda denna 

information/kunskap klokt för att andras bästa; i detta sammanhang samhället.  

4.2.3 Analys-Svenska 

1. Skönlitteratur, faktatexter och det egna skrivandet bidrar till att utveckla nya 

kunskaper och förmåga att se sammanhang och att kommunicera.  

I samverkan med andra ämnen skall undervisningen i ämnet utveckla förmåga 

att söka och kritiskt granska information och att presentera resultat i 

lämplig form 

2. sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift inom olika ämnesområden och 

kunskapsområden,  

3. sin förmåga att tolka och producera olika slag av text samt ta del av olika 

litterära uttrycksmedel,  

4. sin förmåga att anpassa språket efter situation och mottagare och välja 

lämpligt medium för kommunikation,  

5. förmågan att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  

6. sin läsförmåga och därmed sin färdighet att analysera och värdera olika slag 

av texter,  

7. sin förmåga att framföra egna åsikter med underbyggda argument och att 
analysera och kritiskt granska andras argumentation,  

8. sin förmåga att finna, granska, bearbeta och presentera information samt 
att använda informationsteknik,61  

Samtliga citat är exempel på hur den fjärde basfärdigheten är representerad. 

Samtliga beskrivningskategorier (1-7) finns med; från att presentera information med 

eller utan hjälpmedel, via att finna information, att granska och bearbeta den. Vidare 

                                                                                                                                                   
60 Ibid. 
61 Skolverket, Gy -07, Kursplan- Svenska, Skolverket, Stockholm, inhämtat 060328. http://www.skolverket.se/sb/d/1080 
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till att kunna analysera, värdera och bearbeta information utifrån sitt eget perspektiv. 

Till att slutligen kunna framföra egna åsikter och kunskap samt att kunna ta in och 

bemöta andras åsikter, kunskap och perspektiv.   
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5 Diskussion 

Efter att ha analyserat kursplanerna för Ma/Sh/Sv så kan jag konstatera att den fjärde 

basfärdigheten återfinns inom samtliga kursplaner, i varierande omfattning.  

Inom ämnet Matematik som till sin karaktär är det enda naturvetenskapliga ämnet 

av de analyserade så går det att se ämnet som ett mer kompletterande än ett 

integrerande alternativ till Sh/Sv, Utformningen på kursplanen och dess innehåll ger 

utrymme för att med matematikens hjälp skapa möjligheter till att kommunicera, 

argumentera och lägga fram bevis enligt principen verifiera/falsifiera.   Detta 

tydliggörs genom ett av målen: 

�Förmågan innebär också att föra matematiska resonemang i tal och skrift, argumentera och 

genomföra bevis� 62 

Matematiken ger med sin sifferbaserade information/kunskap utrymme till att 

komplettera ämnen som främst förmedlar skrift och talbaserad information/kunskap. 

Utmaningen blir att kunna se de pedagogiska möjligheter som finns; genom att hitta 

kontexter där ämnet kan samverka med Sh/Sv. Det krävs här en helhetssyn från 

samtlig pedagogiskt ansvarig personal och att kunna se dessa möjligheter i ett större 

sammanhang, med de möjligheter som finns. Grundförutsättningarna för att denna 

helhetssyn skall kunna få utrymme är att det ges tid för diskussioner för verksam 

personal. Vidare att man jobbar med problem och frågeställningar när man 

diskuterar kursplaner, samverkan och integrering mellan ämnen som är så breda 

som möjligt. Att kunna anta ett problembaserat fokus samt att se processen som en 

del av målet. Detta för att den fjärde basfärdigheten ges bäst förutsättningar i en 

miljö där det finns utrymme att träna och utveckla sina färdigheter. 

                                                
62 Skolverket., loc.cit. 
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Samhällskunskap är det ämne som har det mest övergripande perspektivet av de 

analyserade. Med utgångspunkt från den fjärde basfärdigheten så betonar 

kursplanen främst ett kritiskt och ett vetenskapligt förhållningssätt, samt att kritiskt 

kunna granska samhällsförhållanden. Fokus blir här att kunna hantera den fjärde 

basfärdigheten utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och att kunna verka som en 

god samhällsmedborgare, vilket illustreras av följande citat: 

�Genom att lärare och elever väljer dessa i samråd övas ett demokratiskt arbets- och 

förhållningssätt som ger eleven beredskap att ta ställning och handla i olika frågor�63  

 
Ämnet kan sägas ha det integrerande ansvaret för att kunna samverka med övriga 

analyserade ämnen; Ma/Sv.  

Kursplanen för Svenska kan sägas vara den som bäst passar överens med samtliga 

beskrivningskategorier i den fjärde basfärdigheten. Innehållet gör att den 

informationssökande ges möjlighet att ta samtliga steg från att bli en passiv 

mottagare av information, till en medveten samhällsmedborgare med metakognitiva 

kännetecken. Med individen i centrum så skapas möjligheter att medverka och 

påverka, en tillblivelse på sikt som samhällsmedborgare. Detta genom att öva och 

skapa sitt eget uttryck, främst genom tal/skrift men även andra uttrycksformer. Att 

ämnet kan ses som ett integrerande sådant tydliggörs av följande citat: 

�Samverkan med andra ämnen, främst karaktärsämnena i den valda studievägen, är en viktig 

förutsättning för kunskapsutvecklingen och för att eleven skall se helheter och 

sammanhang�.64 

Skrivningen av kursplanen är tydlig, möjligheten finns där; hur tar vi detta vidare? 

Jag vill avsluta denna diskussion med att ta upp hur vi kan skapa förutsättningar för 

att jobba med och utveckla den fjärde basfärdigheten i gymnasieskolan; både hos 

elever och personal. 

                                                
63 Skolverket.,loc. cit. 
64 Skolverket.,loc. cit. 
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• Kartläggning och höjning av kompetens  
Med den fjärde basfärdigheten som verktyg så ökar möjligheterna att möta det behov som finns hos 

eleverna. Det blir därför en nödvändighet att skolans ledning kartlägger den kompetens som finns 

bland verksam personal när det gäller den fjärde basfärdigheten. I de fall som kompetensen inte 

finns så får ta hjälp utifrån.  Kartläggningen skall sträva efter att ta fram ett underlag 

(frågeställning: vad behöver eleverna och hur kan vi ge dem det?) för att kunna jobba vidare med 

att jobba med den fjärde basfärdigheten i de ämnen där det är möjligt, och helst i samverkan med 

varandra. Kartläggningen skall sen följas upp av fortbildning av samtlig verksam personal. Detta 

kräver tid och ett öppet sinne, vilket är en utmaning i sig. Dorothee Grelles reflektion får illustrera 

detta: �I skolan bör det finnas välutbildad personal och lämpligt material för att skapa 

förutsättningar för att eleverna ska kunna förvärva informationskompetens�.65  

• Relationsskapande mellan lärare-elever 

Om verksam personal verkligen strävar efter att ge elever goda förutsättningar att 

utveckla den fjärde basfärdigheten så finns det möjligheter att göra det med 

utgångspunkt från IKT. En grundförutsättning för att göra så blir då att lärare bör 

sträva efter att skapa goda relationer med sina elever. Genom att lyfta upp 

intresset för t.ex. elevernas Internetvanor samt som ett led i att se, erkänna och 

bekräfta eleverna så finns möjligheterna att nå fram och skapa goda relationer.  

Genom att lägga detta fokus så finns möjlighet att skapa en vinna-vinna situation, 

för lärare-elev. 

Eleverna upplever att det finns ett intresse för dem och deras intressen utanför 

skolan och dess aktiviteter och läraren får med sin kartläggning av elevernas 

intressen möjlighet till ett helhetsperspektiv. Förutsättningar finns här för läraren 

att kunna ge det stöd och den hjälp som eleverna upplever att de inte får. Detta 

skulle kunna råda bot på den situation som råder: �Hälften av gymnasieeleverna 

tycker inte att skolan gör tillräckligt för att hjälpa dem att kritiskt granska information på 

Internet�.66 

                                                
65 Grelle., loc. cit. 
66 BRIS., loc. cit. 
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Med utgångspunkt från den fjärde basfärdigheten samt genom att skapa en god 

relation till eleverna så finns det större möjligheter att bemöta elever där de 

faktiskt befinner sig. Det finns tex goda möjligheter för lärare/pedagoger att 

kunna  bemöta de elever som på olika sätt bär på information/kunskap som är av 

karaktären subversiv, fördomsfull och samhällsomstörtande.  Det kan röra sig om 

Information och kunskap som kan ifrågasättas, för att de tillägnats under 

omständigheter och former som där det varit en avsaknad av den fjärde 

basfärdigheten. Detta kan påverkas genom att konsekvent jobba med 

utgångspunkt från den fjärde basfärdigheten. Med metoder som utgår  från 

källkritik och yttrandefrihet och värdegrundeskapande så finns det möjlighet för 

lärare/pedagoger att lära ut hur man kan ifrågasätta och vara kritisk, att kunna 

reflektera och kontrastera. Metoder och förhållningssätt som ligger helt i linje 

med ett demokratiskt förhållningssätt och de kursplaner som jag analyserat. 

• Att ge processen tid 
Att utveckla färdigheter tar tid, och den fjärde basfärdigheten är inget undantag. 

För att kunna uppnå metakognitiva färdigheter så krävs främst tid, medvetenhet och 

övning. Och om vi önskar att ge eleverna bästa möjliga utbildning och möjligheter till att 

kunna verka och bidra som goda samhällsmedborgare, vilket illustreras av den 7: e 

beskrivningskategorin: �att använda information klokt (wisely) för andras bästa�67 så behöver 

vi vara medvetna om det vi gör och att det tar tid.  Denna långsiktighet kommer att vara 

till allas vår fördel i strävan efter att skapa och upprätthålla ett demokratiskt samhälle 

präglat av mångfald och interkulturalitet.  

 

                                                
67 Limberg., loc. cit. 
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8 Bilagor 

Kursplan för ämnet Matematik 

Ämnet Matematik skall bidra till att utveckla kunskaper i matematik och en matematisk beredskap för 
vardagsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Den matematiska beredskapen innebär att förstå begrepp och 
begreppsliga samband, att hantera problem och modellera, att behärska procedurer och rutinuppgifter, att 
kommunicera och argumentera samt att förstå matematikens relevans och historiska utveckling. 
Kunskaper i matematik är av stort värde för att kunna analysera, värdera och ta ställning i frågor som är viktiga 
för ett aktivt deltagande i en demokrati. Kommunikation med hjälp av matematikens symboler och andra 
representationer är likartad över hela världen och kunskaperna är därför även internationellt användbara.  
Matematiken innehåller en omfattande och stabil teori- och metodbildning och är i ständig utveckling. Den har 
en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer och har utvecklats såväl ur praktiska behov som ur 
människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematiken är en mänsklig 
tankekonstruktion som utvecklats i samspel med naturvetenskapliga, tekniska och samhälleliga tillämpningar. 
Sedan länge är matematiken ett av naturvetenskapens främsta verktyg, men idag är den också viktig inom 
ekonomi och samhällsvetenskap. Matematiken får en växande betydelse för kommunikation i vid mening och för 
hur vi organiserar samhället inom bankväsende, transportsystem, stadsplanering och handel. Även den 
bildmässiga världen som utvecklar animationer, simuleringar och virtuella miljöer blir alltmer beroende av 
matematiska modeller.  
Undervisningen i ämnet Matematik skall stärka karaktärsämnena i elevens studieväg, men också ge matematiken 
en inre mening genom att främja upptäckarglädje, kreativitet och logisk förmåga.  
Vår tids tillgång till tekniska hjälpmedel som datorer och grafritande och symbolhanterande räknare har delvis 
förändrat undervisningen i matematik. Numeriska, grafiska och algebraiska metoder kan utnyttjas i 
undervisningen på ett sätt som tidigare varit omöjligt och nya typer av mer komplexa problem kan behandlas. 
Dynamisk programvara kan användas för att fördjupa begreppsförståelse och analysera problemställningar. I 
undervisningen skall nya möjligheter till undersökande, experimenterande, upptäckande och problemhanterande 
arbetssätt utnyttjas, vilket också ställer nya krav på omdöme och kritisk granskning av förutsättningar, metoder 
och resultat.  
Undervisningen skall bidra till en samlad matematisk beredskap grundad på fem förmågor som beskrivs nedan. 
Förmågan att förstå och använda matematikens begrepp är grundläggande. I förmågan ingår också förståelse av 
begreppens inbördes samband utifrån ett samspel mellan teoretiska kunskaper och olika matematiska aktiviteter 
där variation i undervisningen leder till fördjupad begreppsförståelse.  
Förmågan att hantera problem och modellera skapar självtillit, mening och relevans. Förmågan innebär att 
analysera problem, välja lämplig lösningsmetod och genomföra och värdera lösningar, både med och utan 
tekniska hjälpmedel. I förmågan ingår också att modellera problemsituationer, avkoda och värdera modeller, 
formulera egna problem och använda den matematiska kreativiteten inför utmanande problem. 
Förmågan att använda procedurer och lösa rutinuppgifter främjar säkerhet, precision och effektivitet samt 
samspelar med problemhantering och begreppsförståelse. Förmågan innebär att använda olika procedurer på ett 
flexibelt och omdömesgillt sätt, både med och utan tekniska hjälpmedel.  
Förmågan att kommunicera och argumentera befäster begreppsförståelse och samverkar med matematikens 
logiska uppbyggnad. Förmågan innebär att tolka och använda matematikens språkliga uttryck, symboler och 
andra representationsformer som grafer och diagram. Förmågan innebär också att föra matematiska resonemang 
i tal och skrift, argumentera och genomföra bevis.  
Förmågan att knyta matematiken till omvärlden ger vidgat värde och relevans. Förmågan innebär att se 
matematiken i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang samt hur den samverkar med 
karaktärsämnena. Det historiska perspektivet bidrar till att eleven kan identifiera det egna arbetet i 
undervisningen med de svårigheter och framgångar som mänskligheten tidigare haft inom matematikområdet. 
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Mål 
 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall utveckla 

• förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp och se sambanden mellan olika begrepp,  
• förmåga att, såväl med som utan tekniska hjälpmedel, hantera och lösa matematiska problem, värdera 

lösningar samt modellera problemsituationer,  
• förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter, såväl med som utan tekniska hjälpmedel,  
• förmåga att föra resonemang och kommunicera och argumentera logiskt, såväl språkligt som med hjälp 

av matematikens symboler och övriga representationer och  
• förmåga att sätta in kunskaperna i matematik i större sammanhang vad gäller yrkesliv, samhällsliv och 

historia samt studievägens karaktärsämnen.  

Bedömning och betygsättning 
Grund för bedömning 
Efter avslutad kurs sätts ett ämnesbetyg. Betyget efter senast lästa kurs ersätter tidigare betyg i ämnet. 
Bedömningen omfattar elevens ämneskunskaper i enlighet med ämnets mål. Bedömningen utifrån 
betygskriterierna skall relateras till kursens nivå och dess centrala innehåll samt till övriga bestämningar i 
beskrivningen av respektive kurs. 
Bedömningen i ämnet Matematik omfattar elevens kunskaper utifrån de fem matematiska förmågorna nedan.  
Begrepp och samband  

Bedömningen gäller elevens förmåga att använda och definiera matematiska begrepp samt beskriva och utnyttja 
samband mellan olika begrepp.  
Problem och modellering  

Bedömningen gäller elevens förmåga att analysera, välja metod och lösa matematiska problem, med och utan 
tekniska hjälpmedel. I bedömningen ingår även elevens förmåga att kritiskt värdera valda metoder och resultat 
samt att tolka, utforma och värdera matematiska modeller för olika situationer. Vidare gäller bedömningen 
elevens förmåga att formulera egna matematiska problem.  
Procedurer och rutinuppgifter  

Bedömningen gäller elevens förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter med och utan tekniska 
hjälpmedel. Omdöme och kunnande vid val av procedurer är en viktig bedömningsgrund liksom tydlighet, 
noggrannhet och säkerhet.  
Kommunikation och argumentation  

Bedömningen gäller elevens förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, såväl språkligt som med hjälp av 
matematikens symboler. Här ingår även elevens förmåga att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar och 
logiska argument samt att läsa och tillgodogöra sig matematisk text. Vidare gäller bedömningen elevens förmåga 
att resonera, delta i argumenterande samtal och genomföra bevis.  
Sammanhang och relevans  

Bedömningen gäller elevens förmåga att sätta in kunskaperna i matematik i större sammanhang vad gäller 
yrkesliv, samhällsliv och historia samt studievägens karaktärsämnen. 
 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven använder elementära begrepp och ger en ungefärlig innebörd av begreppen. 
Eleven väljer metod och löser begreppsmässigt enkla problem, såväl med som utan tekniska hjälpmedel samt 
modellerar enkla situationer och värderar sina resultat i de olika fallen. 
Eleven väljer och använder lämpliga procedurer i vanligt förekommande sammanhang och löser rutinuppgifter, 
såväl med som utan tekniska hjälpmedel. 
 
Eleven tolkar och använder centrala ord, figurer och symboler samt motiverar lösningar och resultat med 
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vardagligt språk. 
Eleven ger exempel på hur kunskaperna i matematik kan tillämpas i större sammanhang. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven använder med säkerhet centrala begrepp och beskriver tydligt begreppens innebörd och samband med 
andra begrepp. 
Eleven analyserar, väljer metod och löser med säkerhet problem, såväl med som utan tekniska hjälpmedel samt 
modellerar situationer och värderar sina resultat i de olika fallen. 
Eleven väljer och använder med säkerhet procedurer som är typiska vid lösning av olika slag av rutinuppgifter 
samt hanterar aritmetiska och algebraiska uttryck, såväl med som utan tekniska hjälpmedel. 
Eleven kommunicerar med hjälp av matematikens ord, figurer och symboler i tal och skrift, argumenterar i flera 
steg för lösningar och resultat samt följer och prövar bevis och andras argument. 
Eleven relaterar kunskaperna i matematik till tillämpningar i karaktärsämnena, i yrkesliv och samhällsliv samt i 
matematikens historia. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 
Eleven använder och definierar med precision och överblick centrala begrepp samt förklarar logiskt sambanden 
mellan olika begrepp. 
Eleven analyserar och löser begreppsmässigt avancerade problem, såväl med som utan tekniska hjälpmedel, 
formulerar egna problem samt modellerar komplexa situationer och värderar kritiskt sina resultat och använda 
metoder i de olika fallen.  
Eleven väljer och värderar med omdöme procedurer i nya sammanhang, såväl med som utan tekniska 
hjälpmedel, har förståelse för procedurernas konstruktion samt hanterar för området komplexa aritmetiska och 
algebraiska uttryck. 
Eleven argumenterar logiskt för lösningar och påståenden med ett korrekt matematiskt språkbruk i tal och skrift, 
prövar och vidareutvecklar andras argument samt genomför på egen hand bevis. 
Eleven relaterar kunskaperna i matematik till tillämpningar i karaktärsämnena, i yrkesliv och samhällsliv samt i 
matematikens historia och diskuterar med omdöme tillämpningarnas relevans. 
 
 

 

 

Kursplan för ämnet Samhällskunskap 
Ämnet Samhällskunskap skall bidra till att med demokratin som grund bredda och fördjupa elevens kunskaper 
om och förståelse av nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Studierna ger eleven förutsättningar att 
aktivt delta i samhällslivet och beredskap att hantera förändringar i samhället.  
 
Ämnet är till sin uppbyggnad och karaktär tvärvetenskapligt och har sin bas inom statsvetenskap och 
nationalekonomi, men även kulturgeografi, juridik och sociologi ingår. Vid studiet av samhällsfrågor är 
politiska, sociala, geografiska och ekonomiska aspekter väsentliga. Begrepp och perspektiv som inflytande, 
makt, konflikt, samarbete, ideologi, klass, kön, jämlikhet, jämställdhet, samlevnad, diskriminering, intresse, 
påverkan och hållbar utveckling är centrala.  
I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt ger ämnet eleven möjlighet att 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Detta sker genom att förmågan att söka, granska, strukturera och värdera 
fakta från olika källor och medier övas. Utvecklingen inom informationstekniken samt dess effekter på samhället 
beaktas.  
Ämnet har ett särskilt ansvar för att frågor om demokrati, globala överlevnadsfrågor och internationella 
förhållanden får en central roll i undervisningen. Därmed ger ämnet förutsättningar för eleven att få förståelse för 
de värden som ligger i en kulturell mångfald, att utveckla respekt för mänskliga rättigheter samt att ta avstånd 
från olika former av förtyck.  
Samhällskunskap är ett aktualitetsämne men ger även historiskt perspektiv och framtidsvisioner. En naturlig 
utgångspunkt vid val av studieobjekt är aktuella samhällsfrågor. Genom att lärare och elever väljer dessa i 
samråd övas ett demokratiskt arbets- och förhållningssätt som ger eleven beredskap att ta ställning och handla i 
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olika frågor.  
Studierna i ämnet ger kunskaper om samhällsfrågor och förståelse av samhället i tid och rum. 
Kärnämneskursen ger goda möjligheter till samverkan med såväl andra kärnämnen som 
karaktärsämnen inom alla program. Tillsammans med övriga kärnämnen skall undervisningen 
ge en kulturell referensram och medborgarkompetens och bidra till att målen i 
karaktärsämnena kan nås. Undervisningen i ämnet skall anknytas till elevens studieväg genom 
val av de samhällsfrågor som studeras. 
Mål 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall utveckla  

• kunskap om och förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället,  
• förståelse av och förmåga att tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt samt förståelse av hur olika 

perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället,  
• sina kunskaper om levnadsvillkor i olika länder och samhällssystem och sin förståelse av de värden som 

ligger i en kulturell mångfald,  
• sina kunskaper om mänskliga rättigheter samt om olika former av förtryck, såväl politiskt, ekonomiskt, 

etniskt och religiöst som relaterat till kön, sexuell läggning eller funktionshinder,  
• förståelse av hur politiska, ekonomiska och sociala konflikter uppstår och hur de kan lösas,  
• kunskaper för att kunna ta ställning och agera i olika samhällsfrågor och frågor som är av betydelse för 

ett hållbart samhälle,  
• förmågan att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se och förstå konsekvenser av olika 

handlingsalternativ,  
• förmågan att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter för att aktivt kunna delta i 

samhällslivet,  
• förmågan att använda olika källor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och förmågan att 

tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt,  
• förmågan att använda informationsteknik som verktyg samt kunskaper om lagar, säkerhetsfrågor och 

etiska regler inom detta område.  

Bedömning och betygsättning 
Grund för bedömning 
Efter avslutad kurs sätts ett ämnesbetyg. Betyget efter senast lästa kurs ersätter tidigare betyg i ämnet. 
Bedömningen omfattar elevens ämneskunskaper i enlighet med ämnets mål. Bedömningen utifrån 
betygskriterierna skall relateras till kursens nivå och dess centrala innehåll samt till övriga bestämningar i 
beskrivningen av respektive kurs. 
Bedömningen i ämnet Samhällskunskap omfattar elevens förståelse av samspelet mellan människa och samhälle, 
lokalt, nationellt och internationellt samt hur detta påverkar människors handlande.  
Bedömningen gäller elevens förmåga att hämta information från olika källor, sätta sig in i, kritiskt granska samt 
tolka och värdera denna vid arbetet med olika samhällsfrågor.  
Bedömningen gäller vidare elevens förmåga att ställa samman kunskaper från olika källor och områden till en 
helhet liksom förmåga att använda och tillämpa olika samhällsvetenskapliga metoder och modeller. 
Bedömningen gäller elevens förmåga att argumentera liksom att lyssna på, förstå, tolka och värdera andras 
argument.  
Bedömningen gäller också elevens förmåga att använda informationsteknik integrerat i arbetet och medvetenhet 
om risker och möjligheter med denna teknik. 
Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. 
Eleven beskriver och sätter sig in i olika uppfattningar om samhällsfrågor och gör enklare analyser av dessa. 
Eleven redogör för olika demokratiuppfattningar och tillämpar ett demokratiskt förhållningssätt. 
Eleven hämtar fakta från olika källor, såväl muntliga, skriftliga som digitala, och bedömer 
dessa. 
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Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv.  
Eleven värderar olika källor.  
Eleven tillämpar samhällsvetenskapliga metoder.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven tillämpar medvetet och kritiskt samhällsvetenskapliga modeller och metoder.  
Eleven är väl insatt i olika samhällsfrågor och föreslår och motiverar tänkbara lösningar på samhällsproblem.  

 

 

Kursplan för ämnet Svenska 

 
Ämnet Svenska skall utveckla elevens förmåga att tillgodogöra sig texter och att uttrycka sig i tal och skrift samt 
ge tillfällen att möta språk i litteratur, bildkonst, bildbaserade medier och scenkonst. Ämnet bidrar till att 
utveckla elevens kreativitet och förmåga till analys.  
 
Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, 
bakgrund, kön, könsidentitet och intressen. Förutom att ge möjlighet att utveckla och fördjupa förmågan att tala 
och skriva bidrar undervisningen i ämnet till att öka lyhördheten och respekten för andras språk och sätt att 
uttrycka sig. Ett rikt språk ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka den egna 
personligheten. 
Den kulturella identiteten kommer till uttryck bland annat i hur språket används i tal och skrift och i användandet 
av bilder. Mötet med språk i olika medier bidrar till mognad och personlig utveckling. I ämnet ingår att ta del av 
och förhålla sig till kulturarv och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter.  
I ämnet behandlas språk och litteratur som en helhet där litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter 
samspelar. Detta skapar ett ökat språkmedvetande och en ökad förståelse av hur språket kan användas i olika 
sammanhang. Skönlitteratur, faktatexter och det egna skrivandet bidrar till att utveckla nya kunskaper och 
förmåga att se sammanhang och att kommunicera.  
I samverkan med andra ämnen skall undervisningen i ämnet utveckla förmåga att söka och kritiskt granska 
information och att presentera resultat i lämplig form. Kärnämneskurserna i Svenska skall tillsammans med 
övriga kärnämnen ge eleven en kulturell referensram och grundförutsättningar för att nå gymnasieskolans mål i 
karaktärsämnena. Samverkan med andra ämnen, främst karaktärsämnena i den valda studievägen, är en viktig 
förutsättning för kunskapsutvecklingen och för att eleven skall se helheter och sammanhang. 
Mål  
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall utveckla  

• sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift inom olika ämnesområden och kunskapsområden,  
• sin förmåga att tolka och producera olika slag av text samt ta del av olika litterära uttrycksmedel,  
• sin förmåga att anpassa språket efter situation och mottagare och välja lämpligt medium för 

kommunikation,  
• förmågan att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  
• sin läsförmåga och därmed sin färdighet att analysera och värdera olika slag av texter,  
• sin förmåga att framföra egna åsikter med underbyggda argument och att analysera och kritiskt granska 

andras argumentation,  
• sin förmåga att finna, granska, bearbeta och presentera information samt att använda 

informationsteknik,  
• sin förmåga att läsa litteratur i skilda former från olika tider och kulturer,  
• kunskap om författarskap och idéströmningar i kulturer från olika tider och delar av världen,  
• kunskap om språkens uppbyggnad, ursprung, historia och ständigt pågående utveckling och  
• sin förståelse av hur genus, social och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt 

att skriva och tala.  
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Bedömning och betygsättning 
Grund för bedömning  
Efter avslutad kurs sätts ett ämnesbetyg. Betyget efter senast lästa kurs ersätter tidigare betyg i ämnet. 
Bedömningen omfattar elevens ämneskunskaper i enlighet med ämnets mål. Bedömningen utifrån 
betygskriterierna skall relateras till kursens nivå och dess centrala innehåll samt till övriga bestämningar i 
beskrivningen av respektive kurs. 
Bedömningen i ämnet Svenska gäller 

hur nyanserat, preciserat och varierat eleven reflekterar, argumenterar och på andra sätt uttrycker sig i 
tal och skrift,  

hur väl eleven anpassar språket till mottagaren och situationen,  

hur väl eleven följer grundläggande regler vid muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal och 
diskussioner och bemödar sig om att bli förstådd,  

hur och med vilken kvalitet eleven reflekterar över och analyserar texter och bilder, 

elevens kunskap i litteraturens och språkets utveckling och 

elevens förmåga att hantera information, både när det gäller att söka information från flera källor och att
kritiskt granska, sovra och använda denna i de egna arbetena. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven formulerar sig sammanhängande och följer i stort sett regler för språkets bruk och byggnad i tal och 
skrift.  
Eleven anpassar tal och skrift till mottagare och situation. 
Eleven bearbetar den egna texten och drar nytta av andras synpunkter.  
Eleven argumenterar i tal och skrift.  
Eleven söker information i tryckt och digital form. 
Eleven använder ordbehandlings- och presentationsprogram för att framställa texter och andra redovisningar.  
Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitteratur och skönlitterära texter från olika tider och kulturer, 
sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar kring läsning och språk.  
Eleven studerar och kommenterar bilder. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven argumenterar och håller intresseväckande och väldisponerade anföranden.  
Eleven planerar sin skriftliga framställning väl och anpassar texten efter situation, mottagare och texttypens krav. 
Eleven söker självständigt relevant information och värderar denna.  
Eleven visar säkerhet i användningen av ordbehandlings- och presentationsprogram.  
Eleven placerar lästa texter i deras kulturella sammanhang. 
Eleven läser texter, tolkar dem självständigt och använder litteraturanalytiska begrepp. 
Eleven analyserar och tolkar bildbaserade medier.  
Eleven visar förståelse av språkets utveckling, ur både ett historiskt perspektiv och ett samtidsperspektiv. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven väljer och använder olika medier och sätt att framföra budskap så att mottagaren både förstår och blir 
berörd.  
Eleven bearbetar självständigt och med säkerhet egna texter utifrån teoretiska kunskaper om språk och litteratur. 
Eleven läser texter av olika slag och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där 
de har uppstått.  
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Eleven visar kreativitet i analyser, tolkningar och värderingar av olika slag av texter, såväl språkligt baserade 
som bildbaserade, samt resonerar kring tolkningars giltighet.  
Eleven förklarar hur talat och skrivet språk speglar samhälleliga, kulturella och individuella skillnader. 
 

 

 

 


