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Sammanfattning 
Genom en kritisk diskursanalys söker jag svaret på vilka diskurser som finns i mitt urval 
av dokument.  Med sociokulturellt  perspektiv som teoretisk grund väljer jag att titta på 
kunskap och lärande. Utgångspunkt för analysen är Europarådets rekommendationer inom 
programmet Utbildning 2010, där ett underlag gavs i form av åtta nyckelkompetenser för 
livslångt  lärande  (EU  2006a).  Jag  tittar  på  digital  kompetens,  som  är  en  av 
nyckelkompetenserna som varje europeisk medborgare ska utveckla. Jag analyserar också 
dokument som finns med i processen för den reformerade svenska gymnasieskolan Gy 
2011. Jag undersöker här vilka diskurser som kan läsas i skrivningen i dessa texter. Hur 
diskurserna  är  konstituerade  kommer  att  få  en  påverkan  på  IKT-utbildningen  inom 
reformen GY 2011. 

Efter att ha genomfört en kritisk diskursanalys kan jag se att reformen för GY 2011 bygger 
på  dokument  där  framträdande  diskurser  konstitueras.  En  kvalitetsdiskurs  och  en 
specialiseringsdiskurs  är  utgångspunkten  i  ämnesplaner  och  utbildningsdokument  som 
definierar  Gy  2011.  Det  är  möjligt  att  se  den  självständighet  som  Skolverket  och 
Regeringen  visar,  då  de europeiska  dokumenten,  med nyckelkompetenser  för  livslångt 
lärande inte påverkar  nationella  texterna i  en större utsträckning.  Den säkerhetsdiskurs 
som  jag  identifierar  i  dokumentet  för  digital  kompetens  är  inte  lika  framträdande  i 
nationella  skrivningar.  Samtidigt  visar  den  kritiska  diskursanalysen,  relationellt,  att 
Skolverket  besitter  en  självständighet  gentemot  Regeringen  och  en  europeisk 
utbildningspolitik.  Skolverket  tolkar  syftet  med  nyckelkompetensernas  innehåll,  som 
”varje  medborgares  möjlighet  till  ett  gott  liv  med  möjligheter  till  självförsörjning”.  I 
reformen för GY 2011 visar Skolverket att man i sina dokument använder skrivningar som 
ligger längre från diskurserna i nyckelkompetensen digital kompetens. 

Nyckelord 

Digital nyckelkompetens, IKT, Kritisk diskursanalys , Gy2011, Skolutveckling
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Förord
Resultatet  av  mitt  examensarbete  har  föregåtts  av  en  spännande  process  där  jag,  i 
symbios  med  datorns  tangentbord,  lockat  fram  formuleringar  som  nu  äntligen  är 
slutgiltiga. 

Jag vill tacka min familj för all uppmuntran och förståelse för att mitt arbete tagit tid. 
Tack Camilla, Matilda och Minna, jag älskar er! Jag vill tacka Gunilla Jedeskog, min 
handledare vid IBL, Linköpings universitet. Hon har med stor erfarenhet inom ämnet 
och med kreativ kritik hjälpt mig att slutföra min uppsats. Tack till Anders Magnusson 
vid IBL, Linköpings universitet, för goda råd i konsten att skriva vetenskapligt.

Mikael Persson 2011-10-31
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Möjligheten att kontrollera databitarna i den digitala framtiden ligger mer 

än någonsin i händerna på de unga, Ingenting skulle göra mig lyckligare. 

(Nicolas Negroponte, Leva digitalt 1995)
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1. INLEDNING
Vid den förra stora förändringen av den svenska gymnasieskolan, som inträffade i början 

av 1990-talet,  hade Sverige ännu inte sökt medlemskap i  EU.  När läroplanen för  de 

frivilliga  skolformerna  vid  den  tidpunkten  förändrades,  var  en  av  anledningarna 

förändringen av huvudmannaskapet i skolan. Kommuner och landsting övertog rollen 

som huvudmän efter att den varit statlig. Den svenska gymnasieskolan blev mål- och 

resultatstyrd,  från  att  tidigare  varit  regelstyrd.  Andra  skäl  som  låg  till  grund  för 

förändringarna då, som är intressanta för min uppsats, var att samhället hade förändrats. 

Sverige  var  på  väg  mot  Europa,  samtidigt  som  vår  omvärld  förändrades  med 

teknologiska framsteg. På den politiska dagordningen stod frågor om miljö och ekonomi 

(Skolverket 2004). Det var helt enkelt dags att anpassa läroplanen i gymnasieskolan.

1.1 En ny gymnasiereform

I Sverige sker hösten 2011 en större förändring över hela utbildningssektorn, den första 

på över femton år. En reformerad gymnasieskola tar plats och nya styrdokument införs 

samtidigt som tidigare kurs- och programplaner är giltiga ännu något år, i redan påbörjad 

utbildning. Samtidigt införs en digital agenda där utbildningsväsendet har stor betydelse 

för att utveckla Sverige till en framstående IT-nation till år 2020 (Regeringen 2011a). 

I  utredningsarbetet  av  Gy  2011  har  man  talat  om  högre  kvalité  och  tydligare 

kunskapskrav. Ett förtydligande av vilken kunskap som efterfrågas, särskilt i kärnämnen, 

är  prioriterad.  Införandet  av  nya  gymnasieprogram  och  övergången  från  kurser  till 

ämnesplaner, medför att datorkunskap som tidigare varit en obligatorisk kurs i flertalet 

gymnasieprogram,  utgår  (Skolverket  2000a,  Skolverket  2009a).  I  stället  ska 

datorkunskap  integreras  i  ämnen  som  Skolverket  bedömer  som  relevanta,  i 

karaktärsämnen  såväl  som  gymnasiegemensamma  ämnen  (Skolverket  2009a). 

Skolverket  har  således  förändrat  sin  syn  på  IKT-undervisningen  i  den  svenska 

gymnasieskolan inför hösten 2011.

Rapporten Nyckelkompetenser för framtiden (Skolverket 2010b) beskriver att det finns 

kvalitetsbrister i den svenska skolans IKT-undervisning. I Sverige är det inte skolan som 

lär barn och ungdomar att använda datorer. Eleverna anser sig ha goda IKT-kunskaper, 

men dessa har de inhämtat i andra sammanhang. Det saknas datorer på många håll i de 

svenska skolorna, trots att det under åren genomförts stora satsningar från både staten 

och kommunerna. Det brister framförallt  i  användningen av datorer i  undervisningen. 
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Skolverket  bygger i  sin rapport på underlaget ur PISA-rapporten (Regeringen 2011b) 

som samma år, 2010, visar att Sverige i fråga om datoranvändning på lektionstid i skolan 

är sämst i Norden.

Den nationella utbildningspolitiken, i det här fallet den aktuella gymnasiereformen, står 

inte utanför beslut som tas inom EU. När det gäller digital kompetensutveckling bidrar 

samarbetet  inom den Europeiska Unionen  bland annat  till  överenskommelser  om en 

övergripande digital agenda (Europeiska unionens officiella tidning). År 2006 beslutade 

Europarådet att rekommendera ett antal grundläggande kompetenser för medborgarnas 

livslånga  lärande.  Det  blev resultatet  av medlemsstaternas  gemensamma arbete inom 

arbetsprogrammet  Utbildning 2010  (EU (2006a). Här gavs ett underlag i form av åtta 

nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande.  Digital  kompetens  är  en  av  dessa 

nyckelkompetenser.

I styrdokument och beslutsunderlag inför gymnasiereformen Gy 2011, finns referenser 

till de rekommendationer från EU som utgörs av Nyckelkompetenser för ett livslångt 

lärande.  Europarådet  rekommenderade  år  2006  sina  medlemmar  att  besluta  om  ett 

arbetsprogram  för  utbildning  där  väsentliga  kompetenser  i  ett  kunskapssamhälle 

presenteras  (EU  2006b).  Under  arbetet  med  den  gymnasiereform  som  realiseras  i 

Sverige under hösten år 2011 och i beslutsunderlag för kommande styrdokument, finns 

nyckelkompetenserna med som referenser. De är fungerar samtidigt som utgångspunkter 

i arbetet med IKT i gymnasieskolan. De åtta nyckelkompetenserna är;

1. Kommunikation på modersmålet.

2. Kommunikation på främmande språk.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens.

4. Digital kompetens.

5. Lära att lära.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförmåga och företagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

(EU 2006a)

Hur  dokumentet  Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  (EU  2006a) är  skrivet 

påverkar innebörden beroende på hur det tolkas, i de olika länder som berörs men också 

av individuellt av medborgarna i unionen. Texten är avsedd att påverka medborgare i 
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Europas länder, inte enbart genom utbildning i formella institutioner för lärande utan i 

samhället i övrigt. Det övergripande syftet är stödja livslångt lärande för närmare 500 

miljoner  invånare  inom  Europas  gränser.  (Europeiska  unionen).  Frågor  som  ligger 

bakom dokumentet  är  att  minska  andelen  lågpresterande  individer  i  läsförmåga  och 

förbättra  gemenskapens  sysselsättningssiffror.  Runt  80  miljoner  människor  i  Europa 

räknas som lågutbildade och det finns ett behov av fler som har en högre utbildning med 

en bättre kvalitet. Det är också skrivet som en grund så att arbetsprogrammet Utbildning 

2010 fungerar effektivt (EU 2006b).

Man brukar tala om att sätta agendan eller att besluta om vilken dagordning som skall 

gälla.  Med  utgångspunkt  i  de  nyckelkompetenser  som  EU  rekommenderar  vill  jag 

undersöka hur de dokument som föregår reformen Gy 2011 påverkas. Det kommer att ge 

mig  svaren  hur  IKT-undervisningen  i  den  svenska  gymnasieskolan  kommer  att 

utvecklas. Jag kommer att genomföra en kritisk diskursanalys av utvalda dokument.

Att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt 

genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin 

verklighet (Säljö 2000. Sid 35). 

1.2 Syfte

Genom  en  kritisk  diskursanalys  vill  jag  undersöka  hur  texterna  skrivs  inför 

gymnasiereformen  GY  2011,  för  att  svenska  gymnasieelever  skall  utveckla  digital 

kompetens. Jag vill också undersöka vad som menas med begreppet digital kompetens. 

Med  underlag  ur  förarbetet  till  gymnasiereformen  samt  dokument  från  Europarådet 

kommer  jag  att  undersöka  vilka  diskurser  som  kan  studeras  när  det  gäller  IKT-

undervisning och utbildning inom den svenska gymnasieskolan.

1.3 Frågeställning

1. Hur är ämnesplanerna skrivna i GY11 för att utveckla den digitala 

nyckelkompetensen hos svenska gymnasieelever?

2. Hur skrivs innebörden av digital kompetens i de dokumenten i mitt urval?

3. Vilka diskurser framträder i dokumentet digital kompetens?

4. Vilka diskurser råder i styrdokumenten för gymnasieskolan gällande IKT-

undervisning?
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1.4 Avgränsning och urval

Mitt arbete är inriktat mot att undersöka den dokumentation som föregår arbetet med 

gymnasiereformen  Gy  2011  och  som  samtidigt  stödjer  de  av  EU  rekommenderade 

Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  (EU  2006a).  Det  har  visat  sig  under  min 

undersökning att  Lpf  94,  som läroplanen  fortsatt  kommer att  heta,  inte  är  slutgiltigt 

förändrad efter de nya direktiven. 

Jag  kommer  att  genomföra  en  kritisk  diskursanalys,  med  ett  urval  av  verktyg  som 

Norman Fairclough (1992) rekommenderar, för att ingående göra en textanalys. Det är 

texter som rör digital nyckelkompetens jag vill studera. Jag skulle ha kunnat genomföra 

intervjuer  med  de  personer  som  skrivit  ämnesplanerna  för  att  få  svar  på  vilka 

instruktioner de arbetat efter och vilka texter som efterfrågats. Men mitt intresse ligger i 

att studera texter med flera avsändare i en process där skrivningar och begrepp påverkas 

över tid. De diskurser jag kommer att definiera i mitt urval av texter skulle säkerligen gå 

att finna i exempelvis intervjuer, men i ett annat omfång. Det är också möjligt att hitta 

förklaringar genom att studera dokumentens påverkan i efterföljande skrivningar.

De nyckelkompetenser som EU rekommenderar sina medlemsländer är alternativ för det 

framtida lärandet  i  den svenska gymnasieskolan.  Nyckelkompetenser  för  ett  livslångt  

lärande (EU 2006a) bör därför påverka svensk utbildningspolitik. Regeringen har inför 

arbetet med Gy 2011 uppdragit åt Skolverket att utreda hur dessa nyckelkompetenser 

skall  skrivas  in  i  den  svenska  gymnasieskolans  styrdokument  (Skolverket  2008). 

Nyckelkompetenser har blivit ett begrepp när vi talar om skola och utbildning i Sverige. 

Den effekt som dessa reellt  kommer att  få i  den svenska gymnasieskolan är svår att 

förutsäga. Jag hoppas urskilja vilken riktning som gäller för kunskaper och kompetens. 

Jag kan öka min förståelse för IKT-undervisningen i den svenska gymnasieskolan genom 

att undersöka vilka diskurser som som förekommer i urvalet av dokument.

Min undersökning är kvalitativ då mitt intresse ligger i att se hur texter skrivs, hur jag 

kan tolka dessa. Forskningsansatsen har varit induktiv då jag samlat mitt material och 

prövat  mig  fram  för  att  kunna  ställa  frågor  och  bestämma  teori.  Metoden  kritisk 

diskursanalys  kräver  att  inte  bara  resultatet  redovisas  utförligt  utan  även 

tillvägagångssättet vid analysen. För att läsaren ska få en möjlighet att följa metoden ger 

jag  en  utförlig  bakgrund.  Det  innebär  att  min  uppsats  blir  omfångsrik  men alltjämt 

avgränsad.
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1.5 Förklaring av begrepp 

I min text förekommer ett flertal begrepp som för den ovane läsaren kräver förklaring. 

Genom att jag löpande i texten ger definition, bakgrund och betydelse kommer jag här 

endast att göra en kort beskrivning av några viktiga begrepp som jag utgår från i min 

undersökning.

Gy 2011 

Gy  2011  är  förkortningen,  men  också  benämningen,  på  den  gymnasiereform  som 

genomförs i Sverige under hösten 2011. Även Gy 11 har använts som förkortning men 

för att vara konsekvent används inte denna i min undersökning. Den innebär att en ny 

programstruktur införs och det tidigare kurssystemet ersätts med ämnesplaner. Ett nytt 

betygssystem och nya examensformer är andra viktiga delar. 

Nyckelkompetenser

EU  beslutade  år  2006  rekommendera  att  medborgarna  i  medlemsländerna  får 

möjligheten att utveckla åtta nyckelkompetenser. EU:s Nyckelkompetenser för livslångt 

lärande har påverkat utrednings- och beslutsarbetet för Gy 2011.

Diskurs 

Makten att styra över språket resulterar i diskurser. En diskurs är ett perspektiv att tala 

om verkligheten som framhålls på bekostnad av andra (Thurén 2007).

Digital kompetens 

Digital nyckelkompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som EU rekommenderar 

och som innefattar handhavande och tillämpning av IKT. Det är den här kompetensen 

jag kommer att analysera och studera i diskurser som är aktuella i texten.

Livslångt lärande

Livslångt lärande är ett begrepp som beskriver utbildning och kunskap och när denna 

tillgängliggörs.  Utbildning  sker  inte  enbart  i  skolan,  utan  även  i  vardagslivet,  på 

arbetsplatser och i övriga samhället.

IKT

Jag  använder  mig  i  min  uppsats  av  begreppet  IKT  som  betyder  informations-och 

kommunikationsteknik. Inom utbildningsväsendet och Skolverket har denna förkortning 

blivit ledande.
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IT

IT står för informationsteknik och förekommer i dokument som jag refererar till. Det är 

ett samlingsbegrepp för verktyg som möjliggör informationslagring exempelvis datorer. 

Det visar sig i min undersökning att myndigheter väljer att använda denna förkortning i 

stället för IKT. 

CDA

Den  teori  och  den  metod  jag  använder  är  kritisk  diskursanalys  som utvecklades  av 

Norman  Fairclough,  den  förkortas  CDA1 (Critical  discourse  analysis).  Det  är  en 

analysform där forskaren inte står neutral inför det resultat som framkommer. Man kan 

säga att den är ideologisk då forskaren ställer sig på den sida som tittar upp på makten 

och  försöker  se  igenom  de  talordningar  som  skapas  på  bekostnad  av  den  enskilda 

medborgaren.

1 Discourse and Social Change ( Fariclough N 1992).

11



2. LITTERATURGENOMGÅNG
I  det  här  kapitlet  beskriver  jag  IKT ur  flera  perspektiv.  Jag beskriver  betydelsen  av 

lärande och kunskap i förhållande till  skol- och samhällsutvecklingen och undersöker 

vad det innebär att begreppet digital kompetens påverkar de europeiska medborgarnas 

vardag. Jag väljer att beskriva IKT i förhållande till begreppet demokrati då det är ett 

tema  som  också  följer  min  undersökning  av  de  diskurser  som  är  rådande  i 

styrdokumenten  för  Gy  2011.  Det  finns  aktuell  forskning  som  undersöker  digital 

kompetens  och  jag  kommer  att  ge  några  exempel.  I  Sverige  har  vi  haft  ett  antal 

skolutvecklingsprojekt där IKT spelar en stor roll men där mål och resultat skiljer sig. 

2.1 IKT och samhällsutvecklingen 

Datoriseringen av det svenska samhället inleddes på 1960-talet. Antalet användare av 

datorer inom arbetslivet uppgick år 1990 till en halv miljon sysselsatta. Ytterligare 800 

000 svenskar hade erfarenhet av datorer från andra sammanhang. Under åren 1997-1998 

ökade antalet datorer till över 1.5 miljon. En anledning var erbjudandet om hem PC som 

innebar att företagen kunde erbjuda datorer för utbildning av personalen som undantogs 

förmånsbeskattning (Richardsson 2004). Detta ska ses i relation till internets utbredning 

globalt  i  mitten  på  1990-talet.  I  den  digitala  trafiken  kommunicerade  16  miljoner 

användare  år  1995  (Castells,  M  2002).  Samtidigt  övergick  vi  från  ett 

informationssamhälle till ett kunskapssamhälle (Richardsson, G. Sid 154). Förändringen 

från Sverige som ett industrisamhälle på 1960-talet till ett kunskapssamhälle idag har 

alltså pågått i mer än fyra decennier.

I dag är det kunskapssamhället som institutioner och verksamheter i första hand försöker 

anpassa sig. Samtidigt finns det andra beteckningar på samhället vi lever i, som hittar in 

i språket. Begreppet IT blev till IKT när kommunikationsbegreppet tillfördes. Ett ”u” har 

lagts till det vi beskriver som informationsteknik och en aktuell förkortning lyder u-IT. 

Det är ordet ubikvitär2 som i en rapport från Institutet för Framtidsstudier beskrivs ur 

flera aspekter. (Gossas, M och Lundqvist, T 2010). Informationen i nätverken frigörs och 

blir tillgänglig via fysiska föremål. Artefakter blir sökbara och vi interagerar med dessa 

via webben, när som helst och överallt. Det handlar om informationsteknik i utveckling 

som redan nu existerar u-IT.

2 Ubikvitär betyder ”information och kommunikation som är tillgängliga genom datasystem överallt och 
när som helst” (Computer Sweden 2011). 
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IT med prefixet ”u” (u-IT) är inbäddad i omgivningar och miljö, till 

exempel i bruksföremål, kläder, möbler och hus, eller rentav i atmosfären 

eller inuti människokroppen (Gossas och Lundqvist 2010. Sid 10).

Ett  tydligt  exempel  är  att  Japans  inrikes-  och  kommunikationsministerium  lämnar 

begreppet e-Japan i en IT-policy och övergår till att utgå från u-Japan. Här gäller inte 

bara  information  och  kommunikation  mellan  människor,  utan  även  att  föremål  blir 

kommunikativa och sökbara via Internet genom u-IT (Gossas och Lundqvist 2010).

Men kunskapssamhället är en realitet och politiker och myndigheter undersöker under 

vilka  former  utvecklingen  kan  påverkas  av  politiska  beslut.  Samhällets  ökade 

komplexitet ställer krav på ett större deltagande i samhället. I och med detta har också 

krav rests för skapandet av en gemensam medborgerlig referensram inom EU med fokus 

på  livslångt  lärande  (Skolverket  2010a).  Företagens  medarbetare  påverkas  hårt  av 

samhällets  utveckling och förändringstakt  av kunskaper och kompetens.  Arbetsgivare 

har inte råd att avhålla sina anställda från att inhämta ny kunskap. Den ursprungliga 

kunskapen  förbrukas  snabbt.  Det  handlar  inte  om  vad  yrkesgrupper  ska  få  för 

information  utan  hur  de  ska  informera  sig  (Thydén  och  Blücher  2006).  De  flesta 

rapporter om utbildning i framtiden tror på en fortsatt eskalerande IKT-utveckling. Det 

görs  ingen  värdering  i  detta  och  inte  heller  beskrivs  det  hur  utbildningssektorns 

organisation, innehåll eller omfattning, påverkas av denna IKT-utveckling. Det ställs nya 

krav på utbildningssystemet och samhället i stort, i ett kunskapssamhälle. Det innebär 

individer som är kreativa och flexibla, med tekniska och sociala färdigheter. Samtidigt 

krävs  ökat  nätverkande  och  större  samarbete  (Hylén  och  Skarin  2008).  Det  är 

utvecklingen i arbetslivet som ligger bakom kraven på en mer generell kompetens. En 

studie av dokument knutna till den IKT-policy, som den svenska regeringen beslutade 

om  i  mitten  på  1990-talet,  visar  att  inneboende  och  gamla  strukturer  bromsat 

utvecklingen.  Ansvaret  för  att  driva  frågor  om IT och  utveckling  läggs  på  ett  fåtal 

myndigheter  i  den  politiska  administrationen.  Samtidigt  ses  de  personer  som  har 

ansvaret  att  styra  IT-arbetet  som representanter  för  framtidsfrågor  utan någon direkt 

kontakt med vardagen. Rapporter som IKT-kommissionen producerat missar målet, som 

består av tjänstemän och riksdagsmän. Bredband är infrastruktur likaväl som järnvägar 

eller broar är det (Hall och Löfgren 2004).

Inför den svenska regeringens satsning på en digital agenda presenterade näringsminister 

Anna-Karin Hatt år 2011 ett flerpunktsprogram för att stärka IT-utvecklingen i skolan, 
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näringslivet  och  samhället  (Regeringen  2011a).  OECD-rapporter3 visar  att  svenska 

skolbarn inte använder datorer i skolan lika ofta som genomsnittet av OECD-länderna. 

Resultaten visar också att svenska elever ligger når genomsnittet i fråga om att hantera 

datorer, trots att Sverige ses som ett IKT-moget land. Däremot är svenska elever bra på 

att  digital  läsning4.  Ett  av  målen  för  den  digitala  agendan  är  att  öka  den  svenska 

konkurrenskraften på den globala arbetsmarknaden och genom detta vända trenden inom 

skolan.

2.2 IKT och demokrati 

Ett verktyg i demokratins tjänst

När  datorn  första  gången  beskrevs  i  den  svenska  läroplanen  var  den  ”demokratiska 

styrningen av datatekniken ett bärande motiv i den samhälleliga debatten om datorns 

plats i  skolan” (Skolverket  2000b).  Kunskapen i  datoranvändning var  ett  redskap att 

också  vara  med  och  påverka,  och  även  styra,  teknikutvecklingen  i  samhället 

(Utbildningsdepartementet  2002).  Detta  var  i  början  på  1980-talet.  En 

försöksverksamhet hade pågått under större delen av 1970-talet, där lärare under mer 

allmänbildande former fick vara med och undersöka vilken roll datorn skulle fylla. Då 

var  det  allmänna  begreppet  datateknik  och  datorn  användes  till  kalkylering  och 

programmering. I  mitten på 1980-talet,  då det demokratiska perspektivet  alltjämt var 

rådande,  beskrev  Skolöverstyrelsen  syftet  med  undervisningen  i  datalära;”...att  ge 

eleverna  sådana  kunskaper  att  de  vill,  vågar  och  kan  ta  ställning  till  och  påverka 

användningen av datorer i vårt samhälle” (Skolverket 2000b).

Samtidigt som tekniken att kommunicera digitalt utvecklats, har den som tillägnar sig 

kunskaperna utvecklat makt. Redan under 1990-talets början förutsågs vilken påverkan 

den digitala vändningen skulle komma att få i en framtid;

”När vi kopplar ihop oss med varandra kommer många av begreppen 

nation  och  stat  att  ersättas  av  både  större  och  mindre  elektroniska 

samhällen” (Negroponte 1995. Sid 240).

Genom  slagkraftiga  metaforer  lockades  vi  svenskar  att  vara  med  i  den  digitala 

revolutionen, men inte alla av oss hade kunskapen. Förmågan att förstå en databit5 och 

dess sammanhang var då en maktfaktor. Den digitala agendan  IT i människans tjänst 

3 OECD PISA 2009 utgör underlag i IT i människans tjänst- En digital agenda för Sverige (i 
Regeringen2011a).

4 Digital läsning innebär läsning av webbsidor, andra interaktiva sidor, e-böcker mm.(Skolverket 2011e).
5 En databit är basen för digital databehandling, på eller av – en etta eller en nolla (Negroponte 1992).

14



som beslutades av den svenska regeringen år 2011 visar att den svenska statsmakten vill 

följa utvecklingen, utnyttja och kanske till  dels påverka den (Regeringen 2011a). Det 

sker med jämna mellanrum och vi minns devisen ”Bredband åt alla”, men även ”Internet 

är en fluga”. Redan tidigt sågs exempelvis datorn som ett redskap för att revolutionera 

undervisningen (Riis 1997, Skolverket 2000b). Det är påverkan på talordningen som är 

avsikten. 

En fri digital värld med svårigheter

När Nicolas Negroponte skrev sina profetior om den digitala brottsligheten, hade ännu 

inte fildelningen av musik och film exploderat över världen. Med kraftfullare datorer 

och snabbare nätverk gick utvecklingen snabbt och film- och skivbolag krävde insatser 

från rättsstaten;

”Under  nästa  decennium  kommer  vi  få  uppleva  brott  mot 

upphovsrättslagen  och  intrång  i  våra  privatliv.  Vi  kommer  att  få 

bevittna digital  vandalism, piratkopiering av program och stölder av 

data” (Negroponte 1995. Sid 237).

Upphovsrättens anknytning till internet är en fråga som aktualiserades under slutet av 

1990-talet, yttrandefriheten en annan. Beslutet om IPRED6 innebar att en lagändring för 

immaterialrätten instiftades i Sverige år 2009 efter ett EG direktiv från 2004 (Regeringen 

2009).  Ett  exempel  som  visar  att  internet  är  politik.  Innan  genomförandet  av 

lagändringen registrerades ett politiskt parti med avsikt att föra talan om ett oreglerat 

internet (Piratpartiet 2011) Framgångarna för piratpartiet i EU-valet har senare bidragit 

till att systerpartier bildats i andra europeiska länder. Samtidigt som Sverige under 1990-

talet varit ett föregångsland med att anamma IT-utvecklingen ligger vi också i framkant 

under 2000-talet när det gäller lagstiftning inom området. För att förebygga terrorism 

och hot började en rad lagändringar införas. Den mest den mest kända är FRA-lagen. 

Förkortningen  står  för  Försvarets  radioanstalt  (Regeringen  2006).  Också  denna 

lagändring  möte  kritik  då  den  utsågs  göra  intrång  på  den  personliga  integriteten  då 

lagstiftarens avsikt utgick från att övervaka all digital  kommunikation. Istället  för att 

öppna möjligheterna för ömsesidig tilltro i samhället satsar regeringar sina resurser på att 

stoppa läckor i sina kontrollsystem. Castells (2002) menar att det kunde vara tvärtom, att 

det var staten som övervakades och inte medborgarna. Ur detta kunde en legitimitet för 

staten  utvecklas  och  förståelsen  för  en  begränsad  säkerhet  från  medborgarna  växa 

6 IPRED är en sk ”antipiratlag” där en upphovsman har rätt att eftersöka information om den som 
illegalt laddar ner upphovsskyddat material digitalt. IPRED står för International Property Rights 
Enforcement Directive (Gossas & Lundqvist 2010).
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(Castells  2002).  Hastigheten  på  utvecklingen  av  persondatorindustrin  och  internets 

frammarsch har  till  stor  del  sin  grund i  den akademiska frihet  som innebär  att  dela 

kunskaper och information med öppenhet (Ilshammar & Larsmo 2005). 

År 2011 faller regimer genom folkliga uppror där kommunikationen mellan människor 

är medel, men där kunskapen är grunden för att rubba etablerade ordningar (Newsweek 

2011).  Wikileaks  möjligheter  att  sprida  känslig  information  om  stater  och  politiker 

handlar inte om den tekniska förmågan. Begreppet  visslare7 är inte heller nytt. Här är 

avsikten att konkurrera med en talordning. Att läsa av diskurserna i samhället innebär 

också att kunna förutsäga utvecklingen (Hood 2011). Idag ges varje individ möjligheten 

att  vara med och påverka de talordningar,  eller  diskurser,  som råder  i  samhället.  En 

möjlighet  som  tidigare  förbehållits  det  etablerade  samhället  eller  etablissemanget. 

Utgångspunkten är att utvecklingen inom det digitala området nu möjliggjort att vem 

helst  som  har  en  telefon  eller  dator  kan  sätta  sin  egen  dagordning.  Genom  att 

kommunicera med andra och utbyta information och kunskaper utvecklas nya diskurser i 

samhället som konkurrerar med de etablerade. Press, radio och tv, det vi brukar kalla för 

tredje  statsmakten,  utmanas  av  nya  möjligheterna  att  sprida  information  och  även 

kunskap. Det blir allt svårare att se större sammanhang i samhället när vi översköljs av 

detta enorma och och enkelriktade informationsutbud (Thydén och Blücher 2006). Det 

krävs förkunskaper och en förmåga att förstå denna informationsström och Alsheimer 

beskriver  vikten  av  associationsbanor.  Informationen  måste  tolkas,  relateras  och 

struktureras så att den växer till kunskap i det livslånga lärandet. (Alsheimer 2004). 

Bloggar,  Facebook  och  Twitter  är  några  av  de  redskap  som  fått  ett  stort 

spridningsområde under de senaste åren. Den viktiga frågan är inte verktyget i sig utan 

hur  verktygen  länkar  samman  människor  och  utgör  underlag  för  kommunikation. 

Möjligheten att utgöra en maktfaktor idag ligger i att samlas runt samtalsordningar som 

tillåts konkurrera. Men det blir en kamp då, det redan etablerade, samhället använder 

samma teknik för att befästa tidigare diskursordningar. Parallellt i kunskapssamhällets 

framväxt följer vi aktörer som hävdar vikten av skolan som arena (Börjesson 2003). Det 

är framförallt  de unga som erbjuds nya former av frihet.  De arenor som erbjuds för 

sociala  kontakter  är  ofta  samtidigt  kommersiella  och  politiska,  skriver  Åkerlund  (i 

Alexandersson  &  Hansson  2011.  Sid  24).  Kunskaperna  om  ungas  nätvanor  är  en 

utvecklingsresurs som inte synliggörs, samtidigt som skolan saknar kunskaper om hur 

7 Visslare -Whistleblower är det engelska begreppet för att påkalla uppmärksamhet för lagbrott eller 
oetisk verksamhet.(www.ne.se)
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elevernas aktiva lärande på fritiden kan tillvaratas (Alexandersson & Hansson, 2001). 

Det informationsflöde vi medborgare utsätts för gör oss inte mer välorienterade, i alla 

fall  inte  inledningsvis.  Det  vi  däremot  upplever  är  desorientering  och  förvirring. 

Tengström  menar  att  den  roll  informationstekniken  får  spela  är  att  den  leder 

samhällsutvecklingen.  Myter  om  dess  betydelse  blir  till  självuppfyllande  profetior 

(Tengström 1987). Information är inte detsamma som kunskap och kan inte ersätta den, 

även  om  den  är  korrekt,  uppdaterad  och  sökbar.  Det  krävs  att  en  människa  har 

förkunskaper och insikter om det som informationen har relevans för om informationen 

ska vara värdefull (Alsheimer 2004). Castells (2002) ser ett hot i att vi inte fokuserar på 

vår förmåga att behandla information och utveckla kunskap. Vi behöver utveckla vår 

intellektuella förmåga i förhållande till  internet  och det kräver en omstrukturering av 

utbildningssystemen i det livslånga lärandet (Castells 2002).

Ett kunskapssamhälle för alla

Benämningen kunskapssamhälle myntades av nationalekonomen Torkil Kristensen när 

kunskap  introduceras  som  en  produktionsfaktor  inom  nationalekonomin  år  1971 

(Gustavsson,  2002).  Skillnaderna  i  begreppen  kunskaps-  och  informationssamhälle 

förklaras  av  Gustavsson;  ”Informationen  strömmar  över  oss  men  kunskap  bärs  av 

människor som tolkat och förstått det de tagit till sig” (Gustavsson 2002. Sid 15). Efter 

den digitala revolutionen på 1990-talet har lärandet satts i fokus och medborgarna ska 

utvecklas genom livslångt lärandet och medarbetare i företagen ses som humankapital. 

Det räcker inte med att vi har möjliggörande organisationer och att yrkeslivet tar ett 

större ansvar för att integrera lärandet i verksamheterna (Tydén och Blücher 2006). 

I begreppet kunskap kan man utläsa den rena tanken om demokrati, menar Gustavsson. 

Kunskap  kräver  ett  socialt  sammanhang  och  bygger  på  kommunikation  mellan 

människor,  Demokrati  tolkas  då  som  en  gemensam  och  kommunicerad  erfarenhet. 

Gustavsson  2002).  I  skolverkets  översättning  tolkas  nyckelkompetenser  som  de 

kompetenser  som ”varje  medborgare  förutsätts  ha  för  att  få  ett  gott  liv  och  kunna 

försörja sig i ett framtida arbetsliv enligt EU” (Skolverket 2010. Sid 3). När vi beskriver 

en person som kompetent tycker vi kanske att personen har goda allmänkunskaper, visar 

erfarenhet  och  är  kvalificerad.  Kanske  tycker  vi  till  och  med  att  han  eller  hon  är 

kvalificerad för sina uppdrag. En inkompetent person ses som okvalificerad och kan 

därmed ses sakna behörigheten för att delta i arbetslivet eller i samhället (i Idvall och 

Schoug 2003). När begreppet kompetens används och uttalas påverkar det hur vi förstår 
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innebörden av begreppet. Hernwall (2007) ser två nivåer i begreppet digital kompetens. 

Den första beskriver det tekniska handhavandet, synen på IKT som verktyg. Den andra 

nivån handlar  om hur det  sociala  livet  påverkas  genom de tekniska möjligheter  och 

samspelet som nu förändras mellan människor. 

2.3 IKT och utbildning 

Tidigare  forskning  och  senare  års  politiska  beslut  påverkar  den  framtida  IKT-

undervisningen  i  den  svenska  gymnasieskolan.  Här  beskriver  jag  gymnasieskolans 

utveckling och den kunskapssyn som varit rådande inför den aktuella reformen.

En läroplan i tiden – Lpf 94

Vid  den  förra  gymnasiereformen  år  1992  som  resulterade  i  en  ny  läroplan  för 

gymnasieskolan, Lpf 94, fick Skolverket uppdraget att ansvara för datorpolitiken inom 

skolväsendet.  ”Informationsteknologin  är  den  kanske  starkaste  kraften  i  denna 

utveckling  och  den  som fått  störst  genomslag  i  människors  dagliga  liv”(Regeringen 

1992. Sid 8 ),  skrev den dåvarande regeringen i en proposition inför den kommande 

läroplanen Lpo 94 . Framförallt utgick man från förändringen av arbetslivet och såg den 

nya teknikens ursprung till nya yrkesroller. IT sågs ge ett rikare liv samtidigt som faror 

identifierades  med  bortfall  av  arbetsuppgifter  som  så  långt  varit  viktiga.  Den  nya 

tekniken kunde också leda till färre mänskliga kontakter och i vissa fall isolering. Ett 

problem sågs också i svårigheten att organisera det stora informationsflödet. Det skulle 

vara en av skolans huvuduppgifter att lära de unga att ur detta flöde skaffa sig användbar 

information  (Regeringen  1992).  Formellt  sett  syftar  läroplaner  och  andra  officiella 

styrinstrument till att styra skolan i en för staten önskvärd riktning (Berg. G 1999) Den 

utveckling som sedan skedde från mitten av 1990-talet och framåt påverkade det svenska 

utbildningsväsendet. Det fanns nu styrdokument som var samtida med genombrottet för 

internet  och  samtidigt  pågick  stora  satsningar  på  infrastruktur  samt  inköp  av 

datorutrustning till  skolorna.  Från att ha varit ett verktyg för information blev datorn 

tillsammans  med  internet,  mobiltelefonen  och  andra  digitala  redskap,  ett 

kommunikationsverktyg. Samtidigt följde en rad satsningar i skolorna för att etablera 

datorn som ett naturligt verktyg i undervisningen med varierande motiv (Pedersen 1998). 

Ur effekterna av de stora IT-projekten på 1990-talet följde en syn att IT blev en drivkraft 

i skolans utveckling. Ett annat perspektiv skulle kunna vara att datorn inte frälser oss, 

utan tas in i undervisningen och blir ett av flera hjälpmedel (Riksdagens revisorer 2001). 
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Förändringar i Gymnasieskola 2011 

Den gymnasieskola som år 2011 anpassats för framtiden utgår från propositionen Högre 

krav och kvalitet i den svenska gymnasieskolan  (Regeringen 2008c). Från och med år 

2011  gäller  de  nya  styrdokumenten,  den  reviderade  läroplanen  och  den  förändrade 

skollagen. De huvudsakliga förändringarna i reformen är införandet av de 18 nationella 

gymnasieprogrammen. En uppdelning sker inom dessa i yrkesförberedande- respektive 

högskoleförberedande program. De nya nationella programmen innebär att  respektive 

program  uttrycker  en  specialisering  där  karaktären  och  inriktningarna  blir 

programspecifika.  De  tidigare  kärnämnena  heter  nu  gymnasiegemensamma  ämnen 

(Regeringen 2008a, Regeringen 2010a).

Tidigare obligatoriska ämnen inom gymnasieskolans olika program kommer att  utgå. 

Kursen datorkunskap som varit grundläggande för gymnasieelevernas IKT-kompetens 

försvinner.  När  det  gäller  datorkunskap  har  Skolverket  gjort  bedömningen  att  detta 

kunskapsområde på ett bättre sätt kan utvecklas i det sammanhang där det kommer till 

användning. Därför har Skolverket  valt  att integrera datorkunskap i relevanta ämnen, 

både gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen (Skolverket 2009b). 

Valet av kunskapssyn

När  den  svenska  gymnasieskolan  reformeras  för  att  anpassa  styrdokument  till  ett 

samhälle  som fortsätter sin utveckling ligger  svårigheten i att  se vilken kunskap och 

vilket lärande, som inte bara är aktuellt, utan också anpassas för framtiden. Skolans roll 

är att underlätta för eleverna att tillägna sig färdigheter. Att lära grammatik är inte ett mål 

i sig men underlättar lärandet i att läsa, tala och skriva. Fibaek Laursen (2004) menar att 

färdigheter har större gemenskap med teorier och utvecklade begrepp än med rena fakta- 

kunskaper. Skolan ser alltför stort värde i det som böckerna kan erbjuda på bekostnad av 

färdigheter. Samtidigt är det skolans centrala uppgift att hjälpa eleverna att förstå såväl 

kunskaper som färdigheter. Förståelse av kunskap är att skilja den från andra kunskaper 

med hjälp av det egna språket. Man visar att man förstår något färdighetsmässigt när 

kunskaperna används även i andra sammanhang än när de först inlärdes (Fibaek Laursen 

2004). Alsheimer (2004) använder begreppet bildning för kunskaper där den individuella 

processen  utvecklar  självinsikt  och  sammanhang  hos  människan.  Det  blir  enligt 

Alsheimer en slags grundkunskap för ett livslångt lärande där de kunskaper som man 
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tillägnar sig medverkar till att utveckla förmågan att förkovra sig ytterligare (Alsheimer 

2004 ). 

I Lpf 94 betonas att diskussionen om hur kunskaper bygger på olika definitioner måste 

levandegöras. De kunskapsformer som förekommer inom undervisningen på gymnasiet 

och bör nyttjas i samspel är de fyra F:en8. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är 

alla  lika  viktiga  (Regeringen  1992).  När  direktiv  och  läroplaner  skapas  för  att  styra 

skolans  utveckling  menar  Gustavsson  (2002)  att  man  missat  att  reflektera  över 

kunskapsbegreppet. Trots att kunskaper är något centralt i  skolans verksamhet verkar 

man  ta  den  förgiven  och  förlita  sig  på  att  vetenskapen  och  kulturarvet  innehåller 

fundamentet  för  dessa  (Gustavsson  2002).  Enligt  Gustavsson  hade  man undvikit  att 

uppmärksamma kunskapsbegreppet i  läroplaner innan Lpf 94 skrevs.  När det  skedde 

skulle bildning tillsammans med kunskapens fyrklöver, de fyra F:en, vidgas i skolan för 

att  utgöra  en  växelverkan  med  samhället  (Gustavsson  2002).  Kunskap  utgår  från 

förutsättningar och antaganden. Kunskaper och färdigheter blir användbara genom att vi 

utgår från vissa perspektiv på verkligheten (Säljö 2000). Stensmo (1997) beskriver hur 

läroplanskommitténs fyra kunskapsformer, inför arbetet med läroplanen för grundskolan, 

även kan ordnas hierarkiskt (Stensmo 1997). Det finns också något vi kalla tyst kunskap. 

Det är ett sätt att beskriva förutfattade meningar, särskilt inom forskning. Det är kunskap 

som inte går att uttrycka i ord, men som inte går att förhandla bort. Thurén förklarar tyst 

kunskap som ett slags mönster där fakta tolkas (Thurén 2007). 

Förklaringen till  begreppet kunskap får sitt svar beroende på vem vi frågar. Aristoteles 

beskrev  teoretisk  kunskap  anknytande till  reflekterandet  och  undersökandet  av livet. 

Tillsammans med  techne och  fronesis utvecklades  hans definition av kunskap till  att 

innehålla det vi i dag benämner teori och praktik. Techne kan översättas till hantverk och 

skapande, fronesis till etik och politik. Aristoteles definierade också ut den kunskap som 

var värd att söka. Episteme var Aristoteles benämning på fakta, det som sågs vara säker 

kunskap.  Motsatsen  kallade  han  för  doxa  (Gustavsson  2002).  Om vi  utgår  från  den 

grekiske filosofen Platons definition innebär det att kunskapen börjar med ”vad vi kan 

tro eller hålla för sant”  (Gustavsson 2002. Sid 31). Ur ett vetenskapligt perspektiv så 

står positivismen inte långt ifrån den förklaringen, kunskap är att endast de fenomen som 

vi  kan bekräfta  via  våra  sinnen är  att  se  som kunskap och  räkna ut  med vår  logik. 

Positivismen är ute efter så säker kunskap som möjligt. (Bryman 2002,Thurén 2007). 

8 I läroplanskommitténs betänkande från 1992 beskrivs fyra olika slag av kunskapsformer: fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet som samlas i benämningen de fyra F:en (Skolverket 2004).
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Det övergripande syftet med gymnasieutbildningen är att ge eleverna 

en god utbildningsgrund för fortsatta studier eller yrkesverksamhet. 

Utbildningen ska bygga på grundskolan och bidra till personlig 

utveckling och aktivt samhällsdeltagande. Utbildningen föreslås vila 

på vetenskaplig grund och bedrivas på beprövad erfarenhet 

(Regeringen 2009). 

Den  svenska  skolan  har  under  ett  decennium  tappat  placeringar  i  internationellt 

genomförda  mätningar  av  elevers  kunskaper  i  naturvetenskap,  matematik  och 

läsförmåga (Regeringen 2010b). ”Aldrig förr har så många vetat så mycket och handlat 

så lite därefter” (Alsheimer 2004. Sid 11) beskriver Alsheimer den situation som den 

svenska skolan står inför. Dessutom har vi aldrig haft så bra förutsättningar för att veta 

vad  som skall  läras  in  och  hur  resultaten  skall  uppnås.  Alshemier  hänvisar  till  den 

moderna forskningen som ofta bekräftar att de vilar på svaren (Alsheimer 2004). De 

lösningar som regeringen har presenterat i förarbeten inför gymnasiereformen innebär 

bland annat förändrade betygssystem, en förändrad lärarutbildning och krav på en bättre 

ordning i skolan (Regeringen 2009).

Ökad IKT-användning genom digital kompetens

I en rapport som bygger på resultatet av den stora PISA-undersökningen som OECD 

genomförde och presenterades år 2010 beskriver Skolverket följande;

Trots satsningar från både stat och många huvudmän finns fortfarande 

stora brister i tillgången på datorer för lärare ute i skolorna./.../ Barn 

och ungdomar i Sverige använder datorer och sociala media mycket 

ofta. Kunskaperna de har får de i hög grad utanför skolan, precis som 

barn och ungdomar i de flesta andra länder./.../ Enbart hälften av 

lärarna använder sig av it på lektionstid någon enstaka gång per vecka 

(Skolverket 2010b).

Enligt  Skolverket  är  det  inte  IKT-användningen  i  sig  som är  målet  för  den  digitala 

kompetensen. Syftet ligger i att undervisningen ska utveckla de kunskaper, färdigheter 

och attityder som karaktäriserar digital kompetens. Skolverket utgår från fyra perspektiv 

på digital kompetens;

1. Ett medborgerligt perspektiv

2. IKT i det pedagogiska arbetet och i lärprocessen
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3. Digital kompetens för arbetslivet eller för fortsatta studier

4. IKT som innovativ kraft

(Skolverket 2008)

Alliansen,  de  samlade  partier  som nu  representerar  den  svenska  regeringen,  ger  sin 

beskrivning  av  kompetent  IKT-användning.  De  ser  kunskap  och  förståelse  som den 

uttryckta kompetensen. Fokus ligger på Internet och dess möjligheter men kontrasteras 

också  med  vilka  risker  det  innebär  att  inte  kunna  värdera  information  och  källor 

(Alliansen 2010). 

I Sverige har regeringen föreslagit en digital agenda,  IT i människans tjänst, där syftet 

ligger  i  att  samordna  politikområden  inom områden  för  digitalisering  och  forma  en 

horisontell sammanhållen strategi (Regeringen 2011a). Här framhålls skolans roll och IT 

som ett av skolans läroverktyg. Den strategiska utmaningen ligger i att säkra tillgången 

av datorer i undervisningen samt att förstå vikten av lärarnas kompetens och förståelse 

för  den  nya  tekniken.  Den  reform  som  påverkat  skolväsendet  under  år  2010-2011 

bedöms  också  förbättra  förutsättningar  för  digital  kompetens  hos  lärare,  elever  och 

studenter. Samtidigt som Europakommissionen föreslår att e-lärande skall inkluderas i 

utbildningssystemen  skriver  näringsdepartementet  att  även  om  det  inte  framgår  i 

styrdokumenten hur skolorna ska bedriva sin undervisning bör det ske med lärverktyg 

för en tidsenlig utbildning (Regeringen 2011a).

2.4 Nyckelkompetens i Europa

I  Europa  pågår  arbeten  på  flera  områden  och  EU:s  digitala  agenda  utgör  flera 

prioriterade åtgärdsområden där ett av huvudsyftena är att skapa en digital inre marknad. 

Förutom  att  uppmuntra  investeringar  forskning  och  utveckling  är  målet  att  också 

förbättra digital kompetens. I uppdraget ser EU att främjande av tillit och säkerhet skall 

prioriteras  (EU  2010a).  Den  huvudsakliga  avsikten  som  EU  har  med  den  digitala 

agendan är att tillämpa IKT som lösning på samhällsproblem såsom klimatförändringar, 

stigande hälsovårdskostnader och åldrande befolkning (EU 2010a).

I rekommendationerna från europaparlamentet gällande digital kompetens för livslångt 

lärande, åsyftas kunskaper om hur tekniken fungerar men också om den roll den spelar i 

samhället. Man lägger vikt vid användning av IKT och här nämns sådana tillämpningar 

som  ordbehandling,  kalkylering,  hantering  av  information  och  verktygen  för 
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kommunikation.  Rekommendationerna  bekräftar  att  den  användning  som  nu  sker  i 

skolor och utbildning är viktig.  (EU 2006a).  Det efterfrågas också färdigheter för att 

söka och bearbeta information, med relevant kritisk hållning. Färdigheterna ligger också 

i att producera och redovisa information med god förståelse (EU 2006a). IKT-lärandet 

som individen tillägnar sig är således en del av färdigheterna eller fackkunskaperna som 

ryms inom kompetensbegreppet.

Digital nyckelkompetens är en av åtta nyckelkompetenser som EU rekommenderar att 

medborgarna i medlemsländernas får sig till del. Tanken enligt dokumentet, som riktar 

sig  till  samtliga  medborgare  i  Europa,  är  att;  ”var  och  en av  dem kan  bidra  till  ett 

framgångsrikt  liv  i  ett  kunskapssamhälle”(EU  2006a).  Kompetensbegreppet  i  den 

Europeiska  referensramen definieras  som en  kombination  av  kunskap,  färdighet  och 

attityd till ett verksamhetsområde: 

Nyckelkompetens  är  den  kompetens  som  alla  individer  behöver  för 

personlig  utveckling  och  utveckling,  aktivt  medborgarskap,  social 

integration och sysselsättning (EU 2006a)

2.5 Digital kompetens och lärande

Det  finns  en  bred  forskning  som  undersöker  begreppet  digital  kompetens  och  det 

engelska begreppet  digital litteracy. Digital kompetens hör samman med informations- 

och kommunikationsteknik och den  forskning jag refererar  anknyter  till  lärande och 

kunskap.

Att tolka digital kompetens 

Baltzersen presenterar en digital kompetenspyramid som innehåller sex steg. Han skriver 

att det begreppet måste fyllas med innehåll och det är nätverkssamhällets utmaning. Den 

digitala kompetensen förknippas främst med kulturella, sociala och kommunikativa delar 

av nätverkssamhället  men borde  också införliva  begrepp och kunskaper  som är  mer 

teknologiskt  orienterade  (Alexandersson  och  Hansson  2011).  Engquist  (1994)  skiljer 

mellan två olika innebörder i begreppet kompetens. Den första innebörden är förståelse, 

tänkande och kunskap tillsammans med motoriska färdigheter.  Den andra innebörden 

när  det  gäller  generell  kompetens  kan  utvidgas  till  att  också  innehålla  kvaliteter  ur 

individens  känslomässiga  sidor  som empati,  temperament,  ambitioner  etc.  (Engquist 

1994).  Ett  annat  sätt  att  beskriva  kompetens  är  att  koppla  färdighetsbegrepp  och 

fackkunskaper inom ett området till social kompetens (Engquist 1994). Liedman (2008) 
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menar att kompetens kan uppnås på annat sätt än utbildning. Därför kan kompetens inte 

direkt översättas med mål, som är resultatet av en process. Att vara kompetent innebär 

att man kan utföra en uppgift, hur man än lärt sig detta. (Skolverket 2008a).

Sven-Eric  Liedman  (2008)  har  arbetat  med  att  analysera  definitionen  av  begreppet 

nyckelkompetens vid Skolverket. Han härleder begreppet till den tyske ekonomen Dieter 

Mertens,  som  år  1974  framförde  bestämningen  Schlüsselqualifikationen  (Skolverket 

2008a).  En forskargrupp inom organisationen OECD9,  fick under slutet  av 1990-talet 

uppdraget att precisera och bestämma vilka nyckelkompetenser som krävs eller kommer 

att  krävas  av  människor  i  Europa  (Skolverket  2008a).  DeSeCo-projektet10 samlade 

experter och för att undersöka vilka nyckelkompetenser som är nödvändiga i ett modernt 

samhälle (OECD 2005b). Liedman menar att han inte är ensam om att se svårigheten att 

precisera själva begreppet nyckelkompetens (Skolverket 2008a). 

Kunskapssamhället och livslångt lärande

I  övergången  till  ett  kunskapssamhälle  läggs  stor  vikt  vid  livslångt  lärande  i 

Europakommissionens arbetsprogram Utbildning 2010. Målsättningen är att Europa ska 

utvecklas  till  ett  område  för  livslångt  lärande  och  medborgarna  bör  utveckla  sina 

kompetenser under hela livet (EU 2008). Livslångt lärande är ett begrepp som beskriver 

ett tänkt förhållningssätt till utbildning och kunskap. Vi ska se lärandet som en social och 

pedagogisk process (Regeringen 1999). Livslångt lärande används allt oftare, framförallt 

under  senare  år,  efter  att  begreppet  år  1996  infördes  som  en  term  inom 

utbildningspolitiken i EU (Egidius 2002).

Om livslångt lärande finns äldre teorier. Dewey såg inte att undervisningen var målet, 

men målet med undervisningen måste vara bestämt;

Inlärning  innebär  växande  som  leder  till  mer  växande,  ett  livslångt 

lärande. Vi kan inte nu säga hur det samhälle kommer att se ut där vår 

nästa generation ska leva och verka. Därför är vår skolas huvudsakliga 

syfte  att  ge  barn  och  ungdomar  utrymme  för  personlig  utveckling. 

(Deweys tankar ur Egidius 2002. Sid 172)

9 OECD är en sammanslutning som finansieras av 34 medlemsländer. Den ekonomiska utvecklingen 
analyseras och stöd utgår också till utformningen av ländernas politik (Regeringen 2011d).

10 DeSeCo-projektet initierades av OECD år 1997. Avsikten var att i en referensram identifiera 
nyckelkompetenser samt arbetet med studier som definierar krav på kunskapsnivåer ( OECD 2005b). 
DeSeCo är den franska förkortningen för Définition et Sélection des Compétences Clés (Skolverket 
2008a).
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Egidius  har  en egen  tolkning där  han adderar  det  livsvida  lärandet  till  det  livslånga 

lärandet.  Han beskriver  en struktur  där  vi  kan skilja  på formell  respektive informell 

utbildning  där  skolväsendet  och  högre  utbildning  står  för  det  formella  lärandet. 

Informellt  lärande  kräver  inte  någon  formell  institution  eller  formulerad  utbildning 

(Egidius 2002).

Digital kompetens ur ett internationellt perspektiv 

Jag  har  tittat  på  internationella  studier  som  avhandlar  IKT  och  digital  kompetens. 

Följande exempel på forskning ställer frågor om lärande i förhållande till dessa begrepp. 

Jag har ingen avsikt att ge en heltäckande bild utan dessa tre internationella exempel ger 

en bakgrund till den kritisk diskursanalys som jag genomför. 

Norge  definierade  som  första  land  i  Europa  digital  kompetens  som  en  femte 

baskompetens i den nationella läroplanen. Krumsvik (2008) undersöker om den ökade 

statusen för IKT i Norge har medfört en diskursändring och vilken påverkan den fått 

inom skolan.  Genom att  studera  kunskapstrender  undersöker  Krumsvik  pedagogiken 

relaterat till  IKT i det norska utbildningssystemet. Ännu är många av lärarna digitala 

analfabeter  och  traditionell  kunskapsteori  gäller  fortsatt  i  Norge  även  om  målen  är 

tydliga för den digitala kompetensen i styrdokumenten (Krumsvik 2008). 

I  Sydafrika  utvecklas  en  kraftfull  diskurs  där  IKT utropas  som  svaret  för  minskad 

fattigdom och ökad utveckling. Den lockar till sig investerare och biståndsorganisationer 

och  det  innebär  stora  ekonomiska  satsningar.  Moodley  (2005)  skriver  att  den 

Sydafrikanska regeringen använder IKT som ett ideologiskt och retoriskt verktyg. Ett 

land som fortsätter att moderniseras istället för att utvecklas kommer i framtiden att vara 

beroende  av  omvärlden.  Regeringen  sätter  skygglappar  på  befolkningen  om  IKT-

diskursen  som  bygger  på  fattigdom  och  utveckling  får  fortsätta  råda  utan  att 

dekonstrueras.  Moodley  menar  att  diskursen  också  måste  sätta  ljus  på  de  ojämlika 

maktförhållanden som rådet i produktionen av kunskap. Det krävs en förståelse för den 

lokala  sociala  dynamiken  och  hur  den  nya  tekniken  kommer  att  användas.  Enligt 

Moodley är fattiga samhällen komplexa och dynamiska. IKT ska användas ansvarsfullt 

och  i  symbios  med  befintliga  sociala  relationer  och  där  fattiga  människor  kan  öka 

möjligheten att utföra uppgifter (Moodley 2005).
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Juan de Pablos Pons (2010), Universitetet i Sevilla skriver om om Digital kompetens i 

högre utbildning. Läroanstalterna måste anpassas till de samhällen de existerar i. IKT 

bryter ner de barriärer som begränsar strukturen i läroplanerna och ger nya pedagogiska 

alternativ. Former och rutiner förändrar tillgången till information och social interaktion. 

Här ligger ansvaret på undervisningen eftersom dess syfte är att bidra till socialisering 

och  kunskap.  Det  ställs  nya  krav  i  kunskapssamhället  jämfört  med  det  traditionella 

samhället som genom det livslånga lärandet knyts till utvecklingen av medborgare. Barn 

och unga utsätts för ett informationsflöde och de bör stödjas i förmågan att förstå den 

och genom bearbetning omvandla den till kunskap. I den personliga utvecklingen ska de 

kunna tillämpa kunskapen beroende på vilka värderingar och mål de besitter (de Pablos 

Pons, J. 2010).

Nationella projekt inom IKT 

Enligt en rapport för European Schoolnet, The ICT impact report, är det ett problem att 

det är få undersökningar som undersöker den ”praktiska effekten av IT i skolan” (Skarin 

2007). Ett svenskt forskningsprogram, LearnIT, med syfte att studera samspelet mellan 

lärande och informationsteknik initierades  av KK-stiftelsen i  december 1999 (Aasen, 

Hetland & Wasson 2010). Ett syfte har varit att utvärdera resultat av stiftelsen satsningar, 

och sprida kunskap och erfarenhet vidare i samhället. Vidare har forskning om frågor 

som  rör  lärande  och  IKT  initierats.  Programmet  har  också  haft  som  mål  att  öka 

tillgången på kompetenta lärare och forskare i området lärande och IKT inom högskolan. 

Sammanlagt  satsade  KK-stiftelsen  nästan  150  miljoner  för  programmet.  Att  det  är 

svårigheter att utläsa ett samlat resultat för denna satsning kan vi förstå när det rör sig 

om nära 2000 delprojekt inom hela forskningsprogrammet.

Det  finns  också  kritik  mot  att  satsningen  inte  syns  i  den  svenska  skolan  så  långt. 

Kroksmark (2009) anser att en förklaring kan vara att  LearnIT inte kommit fram till 

något  nytt  som  kan  ”hjälpa  lärare  att  förstå,  utveckla  och  hantera  IKT  i  skolan 

(Kroksmark  2009).  I  evalueringsrapporten  för  programmet  framhålls  en  hög 

vetenskaplig kvalitet  och LearnIT har lyckats bygga upp anpassade forskningsmiljöer 

(Aasen, Hetland & Wasson 2010).

En nationell utvärdering av ITiS, IT i skolan, gjordes 2003 där man ville få kunskap om 

satsningens effekter i arbetslagen och för skolans utveckling. ITiS-satsningen utgick från 

lärares  kompetensutveckling  som  med  IT  skulle  skapa  en  grund  för  pedagogisk 
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förnyelse. Resultatet som forskarna presenterar visar att ITiS inte blev det incitament till 

skolutveckling  som  avsågs.  Även  om  lärare  och  arbetslag  i  skolorna  hittade  nya 

arbetsformer och teknisk kunskap om IT, kom inte utvecklingen eleverna till godo som 

det avsetts (Tebelius mfl 2003).

Forskningsprogrammet, ELOÏS11, undersökte förutsättningarna för IKT-undervisningen i 

skolan och effekterna av den i slutet på 1990-talet (Skolverket 2000b). Resultaten visade 

att skolutvecklingen då inte påverkats till så stor del av IT-användningen i skolorna. I 

stället har faktorer som förändrade styrdokument och den allmänna IT-utvecklingen haft 

större inflytande (Riksdagens revisorer 2001).

Nätverket Kairos Future genomförde år 2006 en studie tillsammans med Myndigheten 

för Skolutveckling,  Skola 2021  (Kairos Future 2008).  Man ville se hur målgrupper i 

skolan och dess närhet ser på framtiden. Våra skolor ska bli effektivare. Lärarna ska bli 

bättre  och  effektivare  och  för  att  uppnå  detta  föreslås  certifiering.  Lärarna  ska 

kompetensutvecklas  och  IT-stöd  tillföras.  Undersökningen  är  en  intervju  och 

enkätundersökning för att ringa in hur framtidens skola (Kairos Future 2008).

11 ELOÏS var ett forskningsprogram på 1990-talet som arbetade med utvärdering av projekt finansierade 
av KK-stiftelsen. ELOÏS står för: Elever, lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan. 
Skolverket var också uppdragsgivare för programmet (Skolverket 2000).
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3. TEORI 
Här beskriver jag diskursanalys som teori och utvecklar begreppet diskurs. Jag har valt 

att utgå från kritisk diskursanalys så som den beskrivits av Norman Fairclough (1992). 

Diskursanalysen har sin grund i socialkonstruktionismen, som är ett samlingsbegrepp för 

teorier om samhället där människan i socialt samspel konstruerar sin verklighet och där 

det viktigaste verktyget är hennes språk (Bryman 2001). Sociokulturellt perspektiv utgör 

den teoretiska bakgrunden till social praktik och stödjer mig i min analys.

Socialkonstruktionism 

För att kunna ta oss an vår verklighet kräver människan klara gränser. Vi är beroende av 

att dela in verkligheten i kategorier och namnge dessa för att kunna orientera oss. Det är 

sättet att tala och tänka om en kategori som är det konstruerade inte själva företeelsen 

(Thurén  2007).  Den  kunskap  vi  har  av  vår  värld  är  inte  av  naturen  given  enligt 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det finns ingen objektiv sanning om världen. Social 

konstruktionism är antiessentiell och utgår från att vi alltid har en kritisk inställning till 

kunskap vi tar för given. Den kunskap vi har om vår omvärld skapas av människan själv 

i sociala processer och med hjälp av språket skapar vi kategorier varigenom verkligheten 

blir giltig. Vår kunskap är också relativ då den är kulturell eller historiskt specifik. Det 

finns  samtidigt  ett  samband  mellan  kunskapen  och  social  handling.  Vilka  sociala 

handlingar  som  bestäms  som  accepterade  är  beroende  av  vilken  världsbild  som 

förhandlas  fram  mellan  människorna  och  ger  samtidigt  konsekvenser  (Winther 

Jørgensen & Philips 2000, Burr 1995).

Det  finns  alltså  inga  inneboende  betingelser  i  saker,  människor  eller  för  den  del 

nationalstater. En penna är en penna för att vi människor tillsammans över tid kommit 

överens om detta. 

3.1 Diskursanalys

Diskursanalys  är  ett  socialkonstruktionistiskt  angreppsätt  som  hjälper  oss  att  förstå 

världen genom språket, hur något sägs och i vilket sammanhang bestämmer också vilken 

verklighet  som  beskrivs.  Språkets  påverkan  och  kraft  synliggörs  genom  att 

diskursanalysen  destabiliserar  det  vi  tar  för  givet  (Feijes  och  Thornberg  2009).  Vid 

användandet av diskursanalys skiljer man inte på teori och metod. Istället förespråkas ett 

integrerat  perspektiv  som  kan  liknas  vid  en  paketlösning  Det  är  också  möjligt  att 

kombinera diskursanalysen med andra teorier eller element. Det bygger på att man visar 
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förståelse  för  sambanden  och  presenterar  sin  undersökning  inom en  gemensam ram 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000).

Diskurs

Våra upplevelser påverkas av hur vi tolkar dessa i en specifik situation. De erfarenheter 

och den historia vi  bär med är  redskap som i  ett  socialt  sammanhang bidrar  till  vår 

förståelse. När vi sedan kommunicerar med andra gör vi val som utgår från oss själva 

men som innebär ett perspektiv på en verklighet. Diskurs är ett begrepp som försöker 

beskriva detta perspektiv. Det finns olika uppfattningar hur man ska ge en förklaring till 

begreppet diskurs, en är ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen)”(Winther Jørgensen & Phillips 2000. Sid 7).

Men en diskurs kan också beskrivas som en strategi för att uppnå ett syfte. Diskurser 

bygger på tidigare talordningar och det innebär att ett återanvändande av en diskurs styr 

mot  en  slags  sanning.  Valet  kan  också  falla  på  att  utelämna något  i  det  sagda  eller 

skrivna,  medvetet  eller  omedvetet.  (Bryman  2002).  Det  vi  säger  och  i  vilket 

sammanhang det sägs, beskriver en verklighet som kan tolkas på skilda sätt. Vem som 

får betydelse eller inte och varför, synliggörs genom diskursen (Feijes och Thornberg 

2009). Diskurser kan alltså beskrivas utifrån maktbegreppet. Michel Foucault menar att 

kunskap styrs av makt och att denna makt grundas på makten över språket. Makt och 

kunskap är sammanflätade eller om vi så vill ”kunskap är makt” (Thurén, T 2009). 

Diskurser grundar vår förståelse för sammanhang och hjälper oss att se vilka kategorier 

som är logiska. De bestämmer vad som är socialt eller kulturellt  accepterat som sant 

inom ett  område.  Det finns  samtidigt  en kamp mellan den rådande talordningen och 

andra konkurrerande diskurser (Börjesson 2003). Samtidigt som de kategorier vi ser som 

logiska bestäms av diskurser kan vi också synliggöra den makt som utövas genom att 

studera det kategoriseringar som diskursen innehåller (Börjesson 2003).

Foucault

Michel  Foucault  har  studerat  hur  diskurser  synliggör  vad  som  är  sant  och  således 

tänkbart i vårt sätt att se och tala om världen. Diskursiva formeringar uppnår olika grad 

av sanningseffekter. Genom historien har institutioner auktoriserats med legitimiteten att 

tala  och  detta  har  resulterat  i  utestängningsprocedurer  (Börjesson  2003).  Inom 

diskursanalysens olika riktningar är Michel Foucault en av de första som utvecklade en 

diskursteori.  Genom forskning om begreppet  legitimitet  studerade han utestängnings-
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procedurer och socialiserande institutioner (Börjesson 2003). Foucault menade att vår 

sociala värld har sitt ursprung i makt och därför ser vi på den och talar om den ur ett 

speciellt perspektiv, samtidigt som andra alternativ inte får tillträde (Winther Jørgensen 

& Philips 2007).

Enligt  en  av  Foucaults  definitioner  är  diskurs  inte  bara  ett  sätt  att  tala  om  något. 

Samtidigt  är  det  ett  sätt att konstituera objektet, det erkänns ett innehåll (Arfwedson 

1998).  Diskursen  använder  alltså  inte  endast  tecken,  de  producerar  dem också.  Den 

spridning som skapas i diskursen mellan de som kan tala och på vilket sätt de gör det 

genomsyras av maktrelationer. Makt blir här inte en fråga om att någon speciell person 

har  makt  som  utövas  mot  någon  annan.  I  stället  är  makt  något  som  är  ständigt 

närvarande och som positionerar olika subjekt och dess relationer till varandra. (Foucault 

1980, Feijes och Thornberg 2009). 

För  Foucaults  analyser  spelar  begreppet  episteme12 en  stor  roll  då  det  är  här  som 

sanningsregimer  uppstår.  I  dessa  episteme möts  sociala  praktiker  som understöds  av 

vetenskap, politik och det övriga samhället. Och vid dessa mötespunkter uppstår nya 

diskursordningar som konstituerar maktförhållanden (Börjesson 2003). Det är här det 

bestämda sättet att tala om och förstå världen har sin grund. I den sociala praktiken finns 

makten  inbäddad  och  den  maktutövning  som  är  möjlig  knyts  till  kunskap. En 

dominerande diskurs som synliggörs verkar samtidigt på olika håll (Börjesson 2003). 

Stora diskurser var betydelsefulla i Foucaults arbete men det var bakgrunden till varför 

en diskurs nådde hegemoni13 som han intresserade sig för (Feijes och Thornberg 2009). 

Kritisk diskursanalys

Inom kritisk diskusanalys finns det flera olika riktningar bland vilka skillnaderna är stora 

när det gäller angreppssätt.  Gemensamt för dessa är att de i diskursiva praktiker som 

studeras  delvis  betonar  språkets  roll.  Diskursen  ses som en social  praktik  som både 

konstituerar  och  konstitueras  i  förhållande  till  andra  sociala  praktiker.  En  sådan 

uppfattning  skiljer  sig  från  Laclau  &  Mouffes  diskursteori  där  diskurs  hålls  som 

konstituerande (Winther Jørgensen & Philips 2000). Kritisk diskursanalys ser också att 

diskurser  ligger  till  grund  för  ideologiska  effekter  och  där forskningens  roll  är  att 

klarlägga ojämlika maktförhållanden. Den kritiska utgångspunkten innebär att forskaren 

inte är politiskt neutral (Winther Jørgensen & Philips 2000).

12 Episteme är ett begrepp som Foucault lägger många betydelser i, exempelvis världsbild (Foucault 
1969).

13  Hegemoni står för övervälde (Rudberg. B 1980).

30



Den kritiska diskursanalysen betonar också att diskursen bidrar till att skapa den sociala 

världen. Men till skillnad från Laclau & Mouffe håller Fairclough fast vid att diskursen 

bara är en bland flera aspekter av varje social praktik. Denna skillnad mellan diskursiva 

praktiker  och  andra  sociala  praktiker  är  ett  spår  av  en  mer  traditionell  marxism  i 

Faircloughs teori, och det gör den kritiska diskursanalysen mindre poststrukturalistisk. 

(Gustavsson 2002). Den diskursiva praktiken är en viktig form av social praktik som 

bidrar till att konstituera världen (Winther Jørgensen & Philips 2000). 

Norman Fairclough (1992) är en av företrädarna för Kritisk diskursanalys. Han menar att 

diskursiv praktik verkar dialektiskt i förhållande till andra sociala praktiker. Diskursen 

reproducerar inom den sociala strukturen likaväl som den reproduceras. Både diskursiva 

och icke diskursiva praktiker ryms inom denna struktur. Fairclough presenterar genom 

sina  arbeten  en  strukturalistisk  teori  och  en  metod  som  utgår  från  textorienterad 

diskursanalys.  I  den  tredimensionella  analysmodell  han  använder  söker  han  ett 

perspektiv  som kombinerar  textanalysen  med social  analys  (Fairclough 1992).  Detta 

skiljer honom från Laclau & Mouffe som med poststrukturalistisk diskursteori ser allt 

som diskursiv  praktik  (Winther  Jørgensen  & Philips  2000).  Fairclough  gör  textnära 

analyser samtidigt som han arbetar med större och mer övergripande diskurser i syfte att 

visa på maktens effekter. För Fairclough handlar diskursanalysen om att bekämpa social 

ojämlikhet  (Feijes  och  Thornberg  2009).  Diskursiva  praktiker  skapar  ideologiska 

effekter  genom  att  ojämlika  maktförhållanden  mellan  sociala  grupper  reproduceras, 

exempelvis klass- och könstillhörighet (Winther Jørgensen & Philips 2000).

Arbetet  med  diskursanalys  är  till  stor  del  en  textanalys.  Texterna  avslöjar  vad  som 

innesluts eller utesluts, hur innehållet inkluderar eller exkluderar (Feijes och Thornberg 

2009).  Men analysen  är  inte  enbart  språklig.  Fariclough (1992)  pendlar  i  sitt  fokus 

mellan texter och diskursordningen (Feijes och Thornberg 2009). Det går helt enkelt inte 

att separera språket från vårt sociala liv. Ett fruktbart tillvägagångssätt för att göra en 

undersökning är att använda språket i någon form av diskursanalys (Fairclough 1992).

En diskursordning kan beskrivas som ett system som innehåller de diskurser som verkar 

inom en social institution. Hur man använder språket inom denna institution påverkas av 

diskursen  samtidigt  som  diskursen  påverkas  av  institutionen.  Det  är  ett  dialektiskt 

förhållande som råder. I detta system finns också genrer som hjälper oss att kategorisera 

språket  (Winther Jørgensen & Philips 2000) Vad vi  kan eller  får säga styrs av detta 
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förhållande.  Förhållandet  är  ändå  inte  låst.  Diskursen  förändrar  samtidigt  som  den 

förändras av den sociala världen. Här handlar det om att andra diskursordningar som 

innehåller  diskurser  och genrer  utnyttjas  för  denna förändring (Winther  Jørgensen & 

Philips 2000).

Maktrelationer  syns  i  den  sociala  praktiken  och  Fairclough  (1992)  menar  att 

hegemonibegreppet kan användas för att analysera vilken roll den diskursiva praktiken 

har.  En hegemoniska kamp reproducerar  eller  transformerar  diskursordningen genom 

diskursens  påverkan av nya  diskursiva element  (Winther  Jørgensen & Philips  2000). 

Diskurs bidrar till att konstituera ideologiska och hegemoniska effekter;

� sociala identiteter.

� sociala relationer och 

� kunskaps- och betydelsesystem 

(Fairclough 1992).

3.2 Sociokulturellt perspektiv

Hur  vi  människor  lär  oss  är  beroende  av  de  sociala  praktiker  och  de  kulturella 

omständigheter vi befinner oss i. Var vi lär oss och med vilka erfarenheter vi når de nya 

kunskaperna är också centralt för sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000).

Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter. (Säljö 2000). 

Skolan  som  institution  är  ett  kommunikativt  verksamhetsområdet  och  här  skapas 

kunskaper  och  färdigheter.  Men  lärandet  sker  inte  enbart  i  skolan.  I  sociokulturellt 

perspektiv är lärande en aspekt av all mänsklig verksamhet. Säljö menar att det är en 

konstruktion att lärandet måste föregås av undervisning. (Säljö 2000).

Sociokulturellt perspektiv bygger på den ryske psykologen Lev S. Vygotskys idéer. Men 

enligt Vygotsky spelar dock skolan som kommunikativ praktik en avgörande roll för ett 

barns kognitiva och sociala utveckling.(Säljö 2000). Detta visas med begreppet proximal  

utvecklingszon, som innebär att individen har en inneboende potential att utvecklas om 

den guidas in i kulturens sätt att uppfatta en företeelse. För barnet existerar samtidigt 

flera parallella utvecklingszoner inte bara i skolan utan också i andra kommunikativa 

praktiker.  Miljön  där  individen  utvecklas  och  omgivande  upplevelser  och  aktiviteter 

erbjuds för utvecklingen utgör de sociokulturella betingelserna. (Säljö 2000).
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Individen  utvecklas  tillsammans  med  andra  människor  och  det  är  slutligen  våra 

gemensamma aktiviteter som hjälper oss att tolka världen (Säljö 2000). Det är detta som 

vi kan definiera som ursprunget till vår kultur och dess utveckling. I denna kultur har 

verktyg och redskap betydelse för vårt lärande, hit räknas också språket (Säljö 2000. ). 

Språket hjälper oss i samspelet med andra människor och medierar vår omvärld så att vi 

förstår den och varandra (Säljö 2000).  I ett sociokulturellt  perspektiv på lärande och 

utveckling är således behärskningen av språkliga eller intellektuella redskap ett centralt 

inslag (Säljö 2000).

Utöver språket bygger vi in mening i artefakter och redskap. Och Säljö anser att den 

utveckling av de medierande redskap som pågår är påtaglig för vår framtida kunskap. 

Det  är  kunskapssamhället  han  beskriver  och  det  handlar  inte  bara  om  företagen, 

myndigheterna och institutionerna, utan också om individen(Säljö 2000).

Vi tänker med och genom intellektuella och fysiska reskap och nya sådan 

skapas hela tiden i det moderna samhället (Säljö, R 2000, Sid 100). 

Säljö varnar för bilden att den som saknar kunskap utvecklar ett beroende till den som 

har den. Den som är kompetent får vara med på lika villkor i samhället och är attraktiv 

och får privilegier. Det leder till ett demokratiskt problem när utvecklandet av kunskaper 

också leder till maktutövning (Säljö 2000).

Med  bakgrunden  i  ett  sociokulturellt  perspektiv  stödjande  på  Vygotsky  och 

socialkonstruktionism som en rådande teoretisk grund i det svenska utbildningsväsendet, 

är det möjligt att studera vilka diskurser som uttrycks i förhållande till lärandet.
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4. METOD OCH MATERIAL
Här beskriver jag min metod och mitt material. Jag presenterar urvalet av texter och 

vilken roll jag har som forskare i denna del. Slutligen gör jag några forskningsetiska 

överväganden. 

4.1 Kritisk diskursanalys

Jag kommer i min undersökning utgå från Norman Faircloughs (1992, 2003) metod för 

kritisk diskursanalys. Det är den mest utvecklade metoden för kommunikation, kultur 

och  samhällsforskning,  även  om  den  till  delar  kommer  att  anpassas  för  mitt  syfte 

(Winther  Jørgensen  &  Philips  2000).  Den  fungerar  också  som  en  teori  för  min 

undersökning. Diskursanalysen ska visa hur diskursen formas, vem den påverkas av den 

och hur den används. Särskilt maktförhållanden i texter är viktiga att undersöka i den 

kritiska diskursanalysen (Börjesson  2003).  Det  handlar  inte  enbart  om att  identifiera 

diskursen i diskursiva eller sociala praktiker. (Feijes och Thornberg 2009).

En tredimensionell modell

I Faircloughs (1992, 2003) tredelade modell är det den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen som är utgångspunkten vid analysen. Diskursordningen är de diskurser 

som  konkurrerar  inom ett  område.  Den  kommunikativa  händelsen  är  den  text  eller 

utsaga som är aktuell för analysen. Den är är på samma gång text, diskursiv praktik och 

social praktik (Winther Jørgensen & Philips 2000).

Det forskaren söker är relationen mellan språkbruk och social praktik. En kommunikativ 

händelse antingen reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen. Samtidigt  står den 

under påverkan av den bredare sociala praktiken. Diskurs bidrar enligt Fairclough till att 

konstituera;  sociala  identiteter;  sociala  relationer;  kunskaps-  och  betydelsesystem 

(Winther  Jørgensen  &  Philips  2000.  Sid  73ff).  Vi  kommer  att  kunna  studera  vilka 

maktförhållanden  som  råder  mellan  de  parter  som  ingår  i  textmaterialet.  När  man 

analyserar en diskurs ska man fokusera på två dimensioner;

� Den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk

� Diskursordningen  -summan  av  de  diskurstyper  som  används  inom  en  social 

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurstyper och genrer.

34



Med dokument innebär den kommunikativa händelsen tidpunkten vid produktion och 

publicering. Vilken diskursordning som är aktuell beror på i vilken institutionell miljö 

dokumentet publiceras, vilket innehållet är och för vilken målgrupp det är tänkt. Varje 

fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som utgörs av tre dimensioner:

� Den är en text (tal, skrift eller en blandning av det språkliga och det visuella)

� Den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter.

� Den är en social praktik. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000. Sid 74)

En text ska alltså analyseras utifrån dessa dimensioner och det innebär att den modell 

som Fairclough rekommenderar ska användas i tre steg (Se fig. 1): 

Figur 1:Norman Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 1992).

I analysen används alla fälten i en dialektik. Man utgår från en textanalys och fortsätter 

med analys av diskursiv praktik och social praktik, sedan går man tillbaka och studerar 

om det tillkommit element som kan ge nya svar i ännu ett analyssteg.
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Text

Den textanalys som Fairclough föreslår tar upp textens vokabulär, grammatik, textens 

struktur och hur den håller ihop. Den innehåller även interdiskursiv analys där man tittar 

på vilka andra texter som ligger till grund och vilka genrer eller stilar som texten bygger 

på  (Fairclough  2003).  Med  de  redskap  som  Fairclough  föreslår  är  det  möjligt  att 

kartlägga hur diskurser förverkligas textuellt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). De 

redskap som jag kommer att använda för analysen beskriver jag nedan. 

Diskursiv praktik

Under  den  diskursiva  praktiken  analyseras  textens  produktions-,  distribution-  och 

konsumtionsprocesser.  Intresset  ligger  att  undersöka  hur  den  är  producerad, 

bakomliggande faktorer, men också hur den läses eller tolkas;  hur den konsumeras. En 

tidningsartikel når sin läsare genom en kedja av händelser där det som slutligen är en 

text har filtrerats genom olika led i produktionsprocessen. Texten konsumeras på olika 

nivåer och med olika förförståelse beroende av genre, kategori eller medium (Fairclough 

1992). Det är möjligt att kalla det urval av dokument jag analyserar för en intertextuell 

kedja. Jag studerar hur den digitala kompetensen produceras i  Nyckelkompetenser för  

livslångt lärande (EU 2006a), efter beslut av medlemsländerna. Distributionen avser att 

utöva  någon  form  av  inflytande  på  respektive  EU-lands  utbildnings-  eller 

arbetslivspolitik.  I  mitt  fall  innebär  det  att  titta  på  hur  vi  i  Sverige  distribuerar  och 

konsumerar texter  och om det bidrar till  reproduktion eller förändring av diskurser  i 

förhållande till kunskap och IKT. Mitt urval består av officiella dokument som föregår 

gymnasiereformen Gy 2011.

Social praktik

Social praktik kan vara av ekonomisk eller politisk art och samtidigt styras av kulturella 

eller ideologiska perspektiv. Även om diskursen är inneboende är den fortfarande en del 

av strukturen social praktik (Fairclough 1992. Sid 67). Diskurs är således en viktig form 

av social praktik, som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 

relationer inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 

strukturer. Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. 

Social struktur uppfattar Fairclough som sociala relationer i samhället som helhet och i 

bestämda  institutioner,  och  den  sociala  strukturen  har  både  diskursiva  och  icke-

diskursiva element. Praktiker som är primärt icke-diskursiva är till exempel den fysiska 

praktik som ingår i byggandet av en bro (Winther Jørgensen & Phillips 2000. Sid 67ff).
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I  det  tredje  analysfältet  är  det  förhållandet  mellan  text,  diskursiv  praktik  och  social 

praktik som studeras.  Förändringar  som innebär  ideologiska  konsekvenser  kan sökas 

först genom att analysera den diskursiva praktiken och den sociala praktiken dialektiskt. 

Intertextualitet

Den text som undergår analys bygger på andra texter och här kommer texter att byggas 

vidare. Det är inte möjligt att utgå från ord som inte tidigare använts. De fall där texter 

refereras  eller  på  annat  sätt  har  sin  grund  i  en  specifik  text  kallas  för  manifest 

intertextualitet (Winther Jørgensen, & Phillips 2000). 

Interdiskursivitet

När  olika  diskurser  möts  eller  blandas  mellan  diskursordningar  kallas  det  för 

interdiskursivitet. Diskursiva praktiker kommer inte att  påverka den sociala praktiken 

om  diskurser  används  konventionellt  och  inom  traditionella  diskursordningar. 

Interdiskursiva blandningar är tecken på sociokulturell förändring (Winther Jørgensen, & 

Phillips 2000)

Villkor för praktik

Villkoren beskriver vad som ligger bakom texten i fråga om produktion och distribution. 

Här är det också viktigt att se hur och när texten konsumeras och i vilket sammanhang 

(Fairclough  1992.  Sid  67).  De  dokument  som  utgör  underlag  för  min  analys  är 

producerade  i  den  politiska  och  byråkratiska  processen  där  konsumtionen  riktas  till 

tjänstemän, politiker och medborgare.

Verktyg för analys av text

Modalitet 

Modalitet innebär att fastställandet vilken grad av instämmande som författaren visar i 

en text. Hur bestämt är ett påstående? På vilket sätt talaren eller författaren instämmer i 

budskapet och med vilka ord mäts med olika grad av affinitet (Fariclough 1992). Hög 

affinitet  innebär  att  budskapet  kan  tolkas  som  sanning.  Lägre  affinitet  visar  att 

instämmande  i  påståendet  inte  är  lika  tydligt.  En  sanning  kan  uttolkas  genom  att 

författaren  skriver  ska,  i  stället  för bör.  Språkliga  markörer,  exempelvis  modala 

hjälpverb,  påverkar  hur  starkt  uttalandet  kan  uppfattas.  Förutom  graden  av  hur 

instämmande uttrycks tittar man efter hur modalitet konstruerar sociala relationer. Här 

framträder  betydelsen  beroende  på  vem  som  står  för  uttalandet.  Vi  kan  skilja  ut 

subjektiva eller objektiva modaliteter i en text. I stället för att säga vi tror kan ansvaret i 
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ett instämmande läggas på det objektiva man tror. (Börjesson 2003. Sid 97). Tillåtelse är 

ett exempel där författaren genom texten visar sig i en position som den som vet vad 

som är möjligt. Med hedges kan författaren påverka modaliteten genom att ett påstående 

regleras genom exempelvis en bisats, ett adjektiv eller ett adverb. Det vill säga, det som 

uttrycks  förlorar  i  instämmande;”Vetenskapen  tar  fel  –  ja  kanske  lite”  (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000. Sid 87ff).  I  texten tittar man efter vilka modaliteter som 

förekommer, i vilken grad och vilken betydelse det får för konsumtionen av texten.

Transitivitet

För att klarlägga ideologiska konsekvenser i en text är transitivitet ett verktyg som tittar 

på vilka som är deltagare i en process och vilket ansvar de har. Ett objekt påverkas i en 

process (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I stället för att skriva ut vem eller vilka 

som har varit handlande i ett påstående kan jag använda passiv form där jag konstaterar 

att något har inträffat;  ”pennan blev tappad i  bordet” (Börjesson 2002).  Om agenten 

utelämnas kan ingen heller ställas till svars. Nominalisering är ett sätt att med hjälp av 

substantiv ersätta hela processer;  ”det var många avskedanden på sjukhuset”(Winther 

Jørgensen & Phillips 2000. Sid 87).

Ordval

Ordval (wordmeaning) innebär undersökandet av nyckelord som har allmänna eller mer 

specifika betydelser. Orden kan vara tvetydiga och kan i texten förstärka eller försvaga 

ett påstående. Valet av ord kan också påvisa intertextualitet (Fairclough, N. 1992). 

Avgränsningar i Metoden

Jag utgår från kritisk diskursanalys som metod för att besvara min forskningsfråga och 

med hjälp av de verktyg som Faircloughs modell  beskriver  och rekommenderar.  Jag 

använder ett urval av de verktyg som Fairclough förordar för att hur digital kompetens 

och kunskaper om IKT skrivs i urvalet av dokument.

Urval av dokument

Det finns olika möjligheter att analysera diskursexempel och det viktiga är att jag som 

forskare utgår från det material som jag ser som passande för att söka bevis (Feijes och 

Thornberg 2009). Det är också viktigt att jag använder material som kan svara på min 

problemformulering (Hartman 2008). I mitt arbete har jag sökt underlag som visar på 

vilket sätt den svenska gymnasieskolan kommer att påverkas efter gymnasiereformen 

hösten år 2011. I min uppsats utgår jag från dokumentet Åtta nyckelkompetenser för ett  
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livslångt lärande (EU 2006a). Det har gått sex år sedan de publicerades. Vidare har jag 

valt dokument som är skrivna i processen inför reformen. I första hand ligger mitt fokus 

på  hur  IKT-undervisningen beskrivs  och  hur begreppet  digital  kompetens  definieras. 

Eftersom  jag  undersöker  kunskaper  är  jag  inriktad  på  ett  bredare  område,  språk, 

färdigheter och möjligheter. Dokumenten som jag valt för min analys är av relevans för 

mitt syfte.

Det  finns  texter  jag  valt  att  inte  ta  med  med  tanke  på  att  processen  och 

förändringsarbetet i reformen inte är slutgiltigt inför min undersökning. Ett dokument 

som skulle  varit  intressant  att  ta  med  är  annars  den  reviderade  utgåvan  av  Lpf  94 

(Skolverket 2006).

Min  undersökning  påbörjade  jag  genom  att  söka  i  förarbeten  och  även  beslutade 

underlag i webbarkiv hos Skolverket,  Sveriges riksdag och hos Regeringen. Härifrån 

följde jag länkar ut i Europa, till Europakommissionen och Europaparlamentet. 

Följande texter är underlag för min kritiska diskursanalys;

1. Nyckelkompetenser för livslånglångt lärande (EU 2006a)

2. Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket 2009b)

3. Regleringsbrev för Skolverkets budgetår (Regeringen 2010c)

4. Boken Gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011a)

5. Ämnesplaner Samhällskunskap, matematik och svenska (Skolverket 

2011a, Skolverket 2011b,Skolverket 2011c)

6. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Regeringen 2008c)

De texter jag väljer att analysera kan inom den diskursanalytiska inriktningen ses som en 

beskrivning  av  verkligheten.  Allt  material  i  en  undersökning,  såväl  skriftligt  som 

språkligt beskriver verkligheten. Det går inte att säga att en text är viktigare eller sannare 

än den andra. (Feijes och Thornberg 2009). Jag har valt mitt material efter mitt intresse 

för  skolutveckling  och  lärande  och  ser  det  som  ett  lämpligt  underlag  för  min 

forskningsfråga. Dokumenten är tillgängliga för allmänheten, översatta till svenska och 

sökbara via internet. Urvalet har jag gjort med anpassning till uppsatsens metod.
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4.2 Metodkritik

Kritik mot kritisk diskursanalys 

Det  finns  en  kritik  mot  användningen  av  kritisk  diskursanalys  och den  modell  som 

Fairclough tillhandahåller. Det finns svårigheter att läsa ut gränserna mellan något som 

är  diskursivt  respektive  icke-diskursivt,  genom  att  det  råder  ett  dialektiskt  samspel 

mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. I analysen av enskilda texter 

kan det vara svårt att se hur de diskursiva praktikerna påverkar samhällsordningen. Det 

finns heller inga direkta rekommendationer om den sociologiska eller kulturteori som 

bör användas eller hur tillvägagångssättet hjälper analysen (Winther Jørgensen & Philips 

2000).

I min analys bör jag vara objektiv och noggrann i användningen av Faircloughs metod 

och spåra i vilka delar jag befäster den verklighet som utgår från mitt textmaterial. Detta 

innebär att jag redovisar min kritiska diskursanalys så långt jag förstår och behärskar 

metoden och teorin. Genom att jag gjort mitt urval av material och verktyg bör jag vara 

medveten om att det samtidigt finns alternativa analyser som är möjliga ( Fairclough 

1992).

4.3 Validitet

Det som påverkar validiteten är att  jag redovisar vilket  perspektiv jag väljer för min 

diskursanalys. Språket är vad jag har att utgå från. Det jag vill undersöka finner jag i 

texterna, det vill säga i urvalet av dokumenten som föregår reformen Gy 2011. Jag söker 

en bild av verkligheten. För att min forskning ska kunna bedömas som valid, bör mina 

analytiska  påståenden  passa  in  i  min  redogörelse.  Jag  kommer  att  redovisa  min 

undersökning efter de teorier och den metod jag valt. Min studie bör ha en diskursiv 

styrning och visa på reflexivitet. Börjesson refererat till Jonathan Potter som menar att vi 

bör studera hur utsagor blir sanna istället för att skilja på sant och falskt och samtidigt 

visa reflexivitet (Börjesson 2003, Feijes och Thornberg 2009). Det är är också möjligt 

bedöma mitt  arbete,  helt  enkelt  efter  vad  som blir  resultatet  (Winther  Jørgensen  & 

Philips  2000).  Begreppet  reliabilitet  är  inte  passande  här  då  det  används  som  ett 

kriterium för pålitlighet i framförallt kvantitativa undersökningar (Thurén 2007).

Min utgångspunkt är att oavsett vilket dokument eller text, språklig utsaga, jag använder 

mig av speglar en verklighet. I mitt urval finns ett flertal texter, där ingen kan värderas 

mer sann eller äkta utifrån den verklighet som texten beskriver. (Feijes och Thornberg 
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2009. Sid 85). Ett dilemma är att jag heller inte kan stå utanför diskursen jag analyserar 

utan jag kommer i min roll som människa och forskare att vara ett subjekt bland andra. 

Därmed blir jag också medproducent till diskursen och hur min undersökning påverkas 

av detta är omöjligt att säga. Jag kommer alltså att bidra till talordningen samtidigt som 

undersökningen  är  kvalitativ.  (Feijes  och  Thornberg  2009.  Sid  99).  Jag  inleder  min 

forskning med både förförståelse och en inblick i forskningsfrågan men jag kan med 

hjälp av teorin och den metod jag använder få hjälp att  ställa frågor utanför min egen 

förståelse (Winther Jørgensen & Philips 2000).

I  uppsatsens  inledning  beskriver  jag  relevansen  för  forskningsfrågan,  hur  den  berör 

samtliga medborgare i Europa och gäller det livslångt lärandet. 

Etiska överväganden

Mitt  perspektiv utgår  från en kvalitativ analys  och kommer att  färga  min forskning. 

Förutom att  urvalet  ska vara relevant,  måste jag i mina val  av källor redovisa dessa 

korrekt och följa den ursprungliga mening som författarna avser (Vetenskapsrådet 2011). 

Jag är medveten om att jag bör hålla en aktsamhet vid användning av källor, för att på så 

sätt undvika vaga eller okända källor. Jag använder publicerat material och kommer inte 

att behöva ta ställning till frågor som rör intervjuer, enkäter eller observationer och de 

etiska riktlinjer som gäller vid dessa undersökningar ( Vetenskapsrådet 2011).

Vid sammanställning av mina resultat bör jag också visa reflexivitet. Det innebär att jag 

måste  visa  vilka  val  jag  gör  och  vilka  beslut  jag  tar  och  vad  det  innebär  för  min 

undersökning. Jag måste vara medveten om att jag påverkar mitt resultat (Bryman 2002). 

Resultatet  blir  trovärdigt  om mina argument och min analys kan avgöras  som skälig 

( Feijes och Thornberg 2009). Det jag är ute efter i min undersökning är att studera vilka 

sociala konsekvenser som kan studeras i  de mönster som diskurserna utgör (Winther 

Jørgensen & Philips 2000).
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5. RESULTAT
Här redovisas resultatet av mina analyser av de dokument som utgör underlag för mitt 

empiriska material. I kapitlet följer en diskussion där jag sammanfattar analyserna av 

dokumenten i mitt urval. Här skriver jag fram de diskurser som är tydliga och beskriver 

på vilket sätt de är tydliga.

5.1 Empiriskt material

Jag har  som en  första  ansats  studerat  samtliga  texter  jag har  som underlag för  min 

undersökning i sin helhet. Sedan har jag i detalj sökt efter samband, teman, meningar 

och enskilda ord som kan kopplas till kunskap och lärande avseende IKT-undervisning. 

Det  är  första steget  för  att  följa  metoden kritisk diskursanalys,  där  jag inledningsvis 

kommer att genomföra textanalys (Winther Jørgensen & Philips 2000). 

1. Digital kompetens

Utgångspunkter för texterna

I  min  analys  använder  jag  den  svenska  översättningen  av  dokumentet 

Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  (EU 2006a).  Den inledande bakgrunden till 

rekommendationen  är  undertecknad  av  Europaparlamentets  ordförande  J  Borell 

Fontelles  och  Europarådets  ordförande  J-E.  Enestam.  Här  tydliggörs  Europas  roll  i 

världen  ur  marknadsekonomiskt  men också samhällspolitiskt  perspektiv.  Förutom att 

uppnå  sysselsättningsmålen  ska  också  ungdomars  utbildningsresultat  förbättras.  Det 

understryks med att det livslånga lärandet berör samtliga medborgare och dessa skall 

erbjudas möjligheten att öka sina kvalifikationer. Ett gemensamt utbildningsprogram ska 

underlätta  att  satsningar  på  nationell  och  europeisk  nivå  leder  mot  gemensamt 

överenskomna  mål.  Ramen  för  Arbetsprogrammet  2010  och  gemenskapens 

utbildningsprogram utvecklas för att stödja medlemsstaterna i kompetensanpassning och 

utveckling;

Nyckelkompetenser är den kompetens som alla individer behöver för 

personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och 

sysselsättning (EU 2006 a).

Bakgrunden till dokumentet, som benämns referensram, är att EU och medlemsstaterna 

gemensamt  skall  stödja  enskilda  medlemsstater  i  arbetet  att:  utrusta  ungdomar  med 

nyckelkompetenser samt att vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser 

under hela livet.
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Syftet  med de beslutade  rekommendationerna  består  i  att  kartlägga  och  fastställa  de 

nyckelkompetenser  som  är  nödvändiga  i  ett  kunskapsbaserat  samhälle.  Från 

medborgarens  personliga  utveckling  till  utveckling  i  en  gemenskap  och  därefter 

anställningsbarhet. Målgruppen är  Beslutsfattare,  utbildningssamordnare,  arbetsgivare 

och inlärare, det vill säga medborgare i de europeiska länderna.

Referensramen är uppdelad i beskrivningen av åtta nyckelkompetenser som var och en 

innehåller ett stycke under rubriken  definition  samt ett följande stycke som beskriver 

väsentliga kunskaper och färdigheter.  Utöver dessa begrepp är det möjligt att definiera 

ytterligare  kategorier,  som  kategorin  attityder.  Kategorier  har  funktioner,  liknande 

diskurser,”i det att de är styrande såväl som produktiva”(Börjesson 2003. Sid 88).

 

En fallande skala är synlig även om det uttrycks att samtliga nyckelkompetenser är lika 

viktiga.  Lära  att  lära är  en  nyckelkompetens  i  sig  men  är  också  central  för 

lärandebegreppen  i  de  övriga  nyckelkompetenserna.  Dessa  fyra  nyckelkompetenser 

betonas som grundläggande för lärande;

1 Grundläggande kunskaper i språk

2 läs- och skrivkunnighet

3 matematiska färdigheter

4 informations- och kommunikationsteknik (IKT)

 (EU 2006a)

Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet

Texten är formell  och översiktlig.  Den är  inte auktoritär men beskriver kompetensen 

utifrån ett medborgarperspektiv. Den kan vara giltig för vem som helst, då den beskriver 

nyttan  i  arbetslivet,  på  fritiden samt  i  kommunikation.  Digital  kompetens  är 

användningen av informationssamhällets teknik. För att uppnå den digitala kompetensen 

bör  individen  besitta  grundläggande  IKT-färdigheter.  Det  är  möjligt  att  likna  den 

avgränsade diskursen med en paragraf. En myndighetsdiskurs ligger nära en förordnings 

formuleringar.  Här framträder ytterligare diskurser i  en så kallad diskursiv blandning 
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(Winther Jørgensen & Philips 2000). En teknisk diskurs, inriktad på informationsteknik, 

synliggörs  med uppräknandet av vilka funktioner  som är  möjliga i  användningen av 

digitala medier. En kunskapsdiskurs, också den uppräknande, beskriver vilka kunskaper 

och förmågor som efterfrågas av medborgaren.

En diskurs som utgår  från begreppet  säkerhet  visar  sig vara del  av en moraldiskurs. 

Beskrivningen tydliggör att det är säker och kritisk användning av informationsteknik 

som efterfrågas.  Den förstärks  också av ord som kritiskt  tänkande och reflekterande 

attityd. I denna finns också ord och förklaringar som utgör en moralisk diskurs. Den 

tydliggörs av att begrepp som etiska och  juridiska principer  skrivs ut. Det görs också 

klart att det är två världar som möts i denna kompetens. 

Digital  kompetens  innebär  säker  och  kritisk  användning  av 

informationssamhällets teknik... (Digital kompetens, EU 2006a).

…Skilja mellan den fysiska och virtuella världen samtidigt som man är 

medveten om de samband som finns mellan dem (Digital kompetens, EU 

2006a). 

Den marknadsekonomiska diskursen är nedtonad men synliggörs med att den digitala 

kompetensen är giltig i medborgarens dagliga liv som innefattar hemmet och arbetet. Vi 

förväntas ha tillgång till informationsteknik i det som författaren beskriver vardagslivet. 

Innovation och kreativitet är uttryck som också stödjer den här diskursen.

Texten är publicerad i Europeiska unionens tidning men följer inte en pressgenre. Det är 

rekommendationerna  i  sin  helhet  som  publiceras  och  dessa  är  skrivna  i  ett  särskilt 

sammanhang. De uttrycks snarare i en informationsgenre där det handlar om att försöka 

vara så heltäckande som möjligt med avsikten. I jämförelsen med styrdokument för den 

svenska skolan syns ingen framträdande institutionsdiskurs. Tydligt är också att det i 

texten om kompetens inte alls synliggörs någon vetenskaplig diskurs.

Intertextuella kedjor

Nyckelkompetenser för livslångt lärande bygger på tidigare beslut och förarbeten som 

även omnämns i dokumentet. Framförallt har arbetet handlat om att utveckla ett hållbart 

dokument för att stödja det livslånga lärandet (EU 2006a).
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Intertextualitet 

Inom  OECD  utvecklades  programmet  DeSeCo14 för  att  i  samarbete  med 

utvärderingsprogrammet PISA se vilka kompetenser som ansågs nödvändiga och i vilka 

sammanhang.  OECDs ramverk togs fram år 1997 (OECD Education Working Papers, 

No  41).  Grunden  till  EU:s  Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  hittar  vi  i 

beskrivningarna  av  DeSeCo:s  nyckelkompetenser.  Texterna  hämtar  begrepp  och 

formuleringar ur den pedagogiska tradition som är grunden i de europeiska ländernas 

utbildningssystem (OECD 2005b).

 

Teknikbegreppen  är  i  huvudsak  tillämpningar  och  de  ord  som  används  är 

grundformerna; kalkylprogram, databaser, nätverksverktyg.

Villkor

Dokumentet  Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande utgör  ett  underlag  för 

arbetsprogrammet Utbildning 2010. Dokumentet utgör rekommendationer som gäller för 

medlemsländerna,  i  dagsläget  27  stycken.  De  är  finns  också  en  översättning  till 

respektive  lands  språk.  Länderna  avgör  i  vilken  utsträckning  nyckelkompetenserna 

påverkar  den  inhemska  utbildningspolitiken.  EU  erbjuder  samtidigt  stöd  för 

medlemsländerna  inom  området  för  utbildning  och  sysselsättning.  Parallellt  med 

Nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  finns  det  också  särskilt  stöd  för  digital 

nyckelkompetens i den digitala agendan som EU initierade våren 2010 (EU 2010b).

Textanalys 

Modalitet 

I den inledande meningen i syftet förklaras med hög affinitet vad digital kompetens vilar 

på när det gäller förkunskaper.  Kräver är ett begrepp som står nära sanning, vilket i 

sammanhanget syftar på medborgare som redan besitter grundläggande kompetens inom 

IKT. Det är inte endast inom utbildningsinstitutioner som digital kompetens utvecklas 

utan här innefattas samtliga medborgare som i sitt livslånga lärande tillägnar sig goda 

kunskaper. Digital kompetens bygger på teori och praktik där reflektion spelar en stor 

roll.

14 DeSeCo utformades som ett program under början på 2000-talet för att definiera nyckelkompetenserna 
genom ett vetenskapligt samarbete inom OECD.
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Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets 

teknik fungerar och om den roll  tekniken spelar och de möjligheter den 

ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet (EU 2006a).

Det något begränsade utrymmet för den marknadsekonomiska diskursen stöds av lägre 

affinitet, i de möjligheter som informationsteknik ger inom utveckling och framtid. Bör 

eller  känna till kan innebära stora skillnader i tolkning beroende på vilka medborgare 

som innefattas. 

Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan stödja 

kreativitet och innovation (Digital kompetens, EU 2006 b). 

Begreppet digital kompetens förklaras i första stycket med något högre affinitet och med 

innebörden att användning av IT bör ske säkert och med en kritisk inställning. 

Digital  kompetens  innebär säker  och  kritisk  användning  ...  (Digital 

kompetens, EU 2006 b)

Transitivitet

I stället för att knytas till institutioner, arbetsplatser och medborgare förklaras tekniken 

vara införlivad i vår aktuella samhällsepok. Det är informationssamhället som bär ansvar 

för  tillgång,  tillhandahållande,  utbildning  och  utveckling.  Genom  att  inte  skriva 

kunskapssamhälle  begränsas  medborgaren  till  erbjudandet  om  information.  I  denna 

skrivning kräver tekniken ett förhållningssätt som är kopplat till informationssamhället. 

Ett förhållningsätt  som inte förklaras utifrån den kunskap den bygger på. Det är inte 

textförfattaren, lagstiftaren eller vetenskapen som är styrande, utan det är den teknik i 

sig, som tycks tillhörande informationssamhället allenarådande, vilken ställer kraven.

Användningen  av  informationssamhällets  teknik  kräver  en  kritisk  och 

reflekterande  attityd  när  det  gäller  information  och  ansvarsfull 

användning av interaktiva medier (EU 2006a). 

Digital kompetens beskrivs som innehållet i medborgarens livslånga lärande. I det här 

fallet synliggörs subjektet men fortfarande inte  agency. Det är inte du, ni eller vi som 

förväntas  ha  färdigheter,  istället  används  det  könsneutrala  man.  Det  öppnar  för  att 

tillhörigheten inte blir lika stark. 

Man bör ha de färdigheter som behövs för  att producera, redovisa och 

förstå komplex information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka 

fram och använda Internetbaserade tjänster (EU 2006 b). 
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Utöver dessa exempel används passiv form vidare. Den inledande bakgrundstexten till 

hur  nyckelkompetenserna skall  läsas kan hjälpa att  förstärka subjekt och objekt.  Här 

används begrepp som  inlärare,  personer med bristande kunskaper,  långtidsarbetslösa 

och  aktiva  medborgare.  Den stora  men heterogena målgrupp som kompetenserna  är 

skrivna  för  består  inte  enbart  av  medborgare  som  individer,  utan  av  institutioner, 

medlemsstater och beslutsfattare.

Ordval

I texten används begrepp och termer som har ett ursprung inom IKT. Den akademiska 

diskursen  tydliggörs  genom  att  språket  är  formellt  och  institutionellt.  Det  som  i 

vardagslag  beskrivs  som  ”surfa”  eller  ”chatta”  blir  i  den  här  texten  till  använda 

internetbaserade  tjänster samt  kommunicera  (...)  via  internet.  Det  akademiska 

språkvalet  hindrar  samtidigt  att  marknadsdiskursen  får  utrymme  genom  alternativa 

ordval. Utvecklingen inom IKT har bidragit till att ord får nya betydelser men också att 

nya ord och begrepp uppstår. Inte sällan är tekniska innovationer inom hårdvara såväl 

som mjukvara och applikationer, om vi talar om datorer, rena varumärken som etableras. 

Förkortningar, slang och förekomsten av verb är en del av IKT-diskursen som i den här 

texten skulle kunna påverka den akademiska tonen.

Digital  kompetens  beskriver  nyttan  vid  tillämpning  av  IKT och  möjligheter  att  nå 

tillgång till information, kunskap och sociala kontakter. Vilka möjligheter till utveckling 

som  finns  inom  IKT  beskrivs  med  kreativitet  och  innovation.  Om  vi  jämför  med 

informationssamhällets gryning i början på 1990-talet är det en nykter och nedtonad bild 

av vart tekniken tar oss. Texten Nyckelkompetenser för livslångt lärande publicerades år 

2006 men det tillämpningar som beskrivs var tillgängliga då som nu och visar inte vart 

vi är på väg. Det är en etablerad teknik som nu i stället ska hanteras säkert och med en 

kritisk attityd.  Ordet  kritisk återkommer i  flera stycken och stöds av ord som säker, 

reflekterande, validitet, tillförlitlighet, juridiska och etiska principer. Vi kan även tolka 

påståendet ”skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten” som en kritisk hållning 

som rekommenderas. 

Social praktik

Europaparlament  har  beslutat  rekommendera  digital  kompetens  som  en  av  flera 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Den europeiska medborgaren ska förberedas på 

de nya utmaningar som globaliseringen ställer EU inför. Förutom att kompetenserna är 

47



ett  urval,  åtta  stycken,  beskriver  ordet  nyckelkompetenser  att  det  är  viktigt  att  det 

livslånga lärande vilar på just dessa;

Nyckelkompetens  är  den  kompetens  som alla  individer  behöver  för 

personlig  utveckling  och  utveckling,  aktivt  medborgarskap,  social 

integration och sysselsättning (EU 2006a).

När riktlinjer för ramverket Nyckelkompetenser för livslångt lärande började diskuteras 

år  2000  sågs  människorna  som  Europas  största  tillgång  inför  övergången  till  nya 

kunskapsbaserade  ekonomier.  Rapporter  och  kartläggningar  om  sysselsättning, 

kunskaps-  och  utbildningsnivåer  i  medlemsländerna  har  sedan  resulterat  i 

rekommendationerna (EU 2006a).

Någon anknytning till forskning eller vetenskap är inte synlig i skrivningen av texten om 

digital  kompetens.  Här  finns  heller  ingen  koppling  till  någon  specifik  teoribildning. 

Definitionen av kompetens ska ses som kunskaper, färdigheter och attityder. Det finns en 

stor bredd i hur kunskaperna och färdigheterna skall tolkas. Färdigheter beskrivs som 

förmåga, producera och förstå. Individen bör eller ska ha kunskap om något, samtidigt 

som kunskap innebär att känna till och vara medveten. Kunskapsdiskursen kompletterar 

den  tekniska  diskursen  men  det  är  framförallt  urvalet,  av  vad  som  är  väsentligt  i 

kompetensen och hur det uttrycks, som stärker myndighetsdiskursen. Trots att det inte i 

texten uttryckligen skrivs att det är EU som står bakom definitionen digital kompetens.

Ur  ett  sociokulturellt  perspektiv  sker  tillägnandet  av  färdigheter  och  kunskaper  i 

vardagslivet,  i  sociala  sammanhang där  vi  möter  andra  människor.  Lärandet  är  inte 

knutet till institutionella miljöer (Säljö 2000). I digital kompetens beskriver texten att 

kunskaper skall utvecklas såväl i hemmet som på arbetet där den nya tekniken spelar roll 

för  vardagslivet.  Vi  är  delaktiga  i  att  kategorisera  och  beskriva  världen  genom  att 

kommunicera med andra.  Det  innebär  att  vi  också kan interagera med människor vi 

möter  i  vår  omgivning  (Säljö  2000).  Digital  kompetens  framhåller  betydelsen  av 

språkets  roll  och  våra  möjligheter  till  kommunikation  och  utvecklingen  av  lärandet 

genom denna. Utbyten av information och deltagande i samarbetsnätverk via internet 

beskrivs i definitionen av kompetensen. Redskapen, datorn eller telefonen i sig medierar 

verkligheten  för  oss  men  vi  är  ständigt  beroende  av  det  Säljö  beskriver  som 

socoiokulturella resurser (Säljö 2000).
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Jag  har  inte  för  avsikt  att  studera  dokumenten  ur  den  process  som ledde  fram  till 

rekommendationerna inför Arbete 2010 (EU 2006a).  Den interdiskursiva blandningen 

som uppträder skulle kunna tyda på en förändring i den sociala ordningen. Här hör det 

samman med att  det  är  ett  gemensamt dokument  för  samtliga  medlemsländer  i  EU. 

Avsikten med rekommendationerna synliggörs och är tydliga,  liksom för vilka det är 

skrivet. I texten för digital kompetens är det just kompetensen i sig som bekräftar vad 

som krävs eller vad något innebär. Som medborgare i EU krävs att vår användning av 

IKT eller IT skall vara säker och kritisk samtidigt som det krävs av oss att vi har en 

kritisk och reflekterande attityd. Vi ska också använda interaktiva medier ansvarsfullt. 

Det är möjligt att förstå vilket intresse medlemsstaterna har när det gäller kritisk och 

säker  användning  av  IKT.  Det  finns  en  bakgrund  till  varför  EU  strävar  i  den  här 

riktningen. Manus Castells (2001) skriver i boken Internetgalaxen att eftersom internet 

knyter ihop datornätverk globalt är också vägarna för intrång i dessa nät obegränsade. 

Om avancerad krypteringsteknik tillhandahölls befolkningen, av statsledningarna, skulle 

säkerheten  i  hela  systemet  stärkas.  Staterna  menar  att  detta  skulle  möjliggöra  större 

skada i form av ökad brottslighet. Ironin i detta beskriver han som ; 

Försöket  att  reglera  informationen  genom att  förbjuda  spridning  av 

krypteringsförmåga gör staten – samhället- mottagligt för angrepp från 

nätverkets periferi (Castells 2001. Sid 166).

För att bibehålla möjligheten till  kontroll utsätter staterna sig för risker där var varje 

dator som är uppkopplat till  internet är en potentiell angreppsväg. Internet skapar ett 

utrymme för brottslighet på många plan. Militära angrepp kan nu också ske digitalt. Men 

även  frågor  om  upphovsrätt  och  fildelning  har  debatterats  under  lång  tid.  Hur  ska 

ägandet av digitala filer definieras? Sedan år 2009 har vi i Sverige en antipiratlag som 

ger  upphovsmännen  till  digitala  verk  möjligheten  att  begära  ut  information  och 

personuppgifter om den som sprider dessa illegalt. Gossas & Lundqvist(2010) menar att 

det  är  för  tidigt  att  säga  hur  kampen mellan  den  virtuella  staten och det  oreglerade 

internet fortskrider. Ett möjligt scenario är;

Motståndet mot kontrollstaten antar konspiratoriska drag, och får dess 

anhängare att  söka sig  till  grupper  där  ett  motstånd mot  dominanta 

diskurser odlas (Gossas & Lundqvist 2010. Sid 90).

Castells skriver vidare att de styrande normerna för medborgarens beteende bygger på 

intressen och värderingar som utkommer av den metod som staternas kontroll över 
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kommunikationsnäten  utgör  (Castells  2001).  I  digital  kompetens  är  den  diskursiva 

praktiken  reproducerande  av  den  sociala  ordningen  då  förhållandet  gällande 

maktstrukturer fortsatt råder. Medborgaren erbjuds ett stöd i kompetenser men det ställs 

också indirekta krav då avsikten är att denne ska stå till arbetsmarknadens förfogande 

och  även  bidra  till  medlemslandets  men  också  den  Europeiska  unionens 

kompetensresurs. Den dominerande myndighetsdiskursen följer den sociala ordningen.

2.Gymnasieskola 2011 

Utgångspunkter för texterna

Skolverket har med utgångspunkt i den beslutade gymnasiereformen år 2011 producerat 

en  bok  (Skolverket  2010a)  som  skickas  ut  till  samtliga  lärare  på  gymnasieskolor  i 

Sverige. Här finns en beskrivning av de aktuella programstrukturerna och de förändrade 

betygs- och examensmålen. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till  reformen och även 

det förändrade förhållningssätt som nu kommer att råda i de frivilliga skolformerna.

En  syn  som  beskrivs  i  förändringen  av  gymnasieprogrammen  är  den  specifika 

förberedelsen  som  eleverna  skall  ges  oavsett  om  det  är  ett  yrkesinriktat  eller 

högskoleförberedande program. Samtidigt skriver Skolverket att generella kompetenser 

fortsatt skall ha betydelse;

Kraven på generella kompetenser har emellertid inte tonats ned utan 

snarare  förstärkts  under  de senaste decennierna,  bland  annat  i  EU:s 

rekommendation om nyckelkompetenser. Men generella kompetenser 

kan utvecklas i specifika sammanhang. En betoning på den specifika 

förberedelsen  behöver  därför  inte  innebära  någon  nedtoning  av 

ambitionerna i fråga om generella kompetenser (Skolverket 2010a. Sid 

13).

Hur detta ska tolkas beskrivs i de programkommentarer som boken innehåller förutom 

kedjan  av  styrande  dokument  för  gymnasieskolan;  skollagen,  gymnasieförordningen, 

läroplanen, examensmål och ämnesplaner. 

Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet

Boken är inte en läroplan men den håller en textnivå som är att jämföra med den tidigare 

läroplanen  Lpf  94.  Även de program- och  kursmål  som producerades  vid den  förra 
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reformen har liknande textnivå. Målgruppen för boken är lärare men också huvudmän 

och rektorer. En förändringsdiskurs är tydlig i det inledande kapitlen. Det som nu skall 

införas  är  svaret  på  försämrade  resultat  i  gymnasieskolan  under  2000-talet.  Nya 

examensmål, ett nytt betygssystem, förändringar i Skollagen, samtidigt som förändringar 

sker i det obligatoriska skolväsendet samt på lärarutbildningarna.

En  specialiseringsdiskurs  definieras  ut  av  den  förändrade  målsättningen  och 

utvecklingen av respektive gymnasieprogram. Med Gy 2011 införs tolv yrkesprogram 

samt sex högskoleförberedande program. Eleverna kommer nu att kunna studera för en 

yrkesexamen eller en gymnasieexamen. Samtliga elever kan visserligen fortfarande nå 

högskolebehörighet och det  formuleras hur  en sådan utbildningsväg kan genomföras. 

Den  tydligare  kopplingen  till  arbetslivet  med  arbetsplatsförlagt  lärande  inom 

yrkesprogrammen formulerar en arbetslivsdiskurs samtidigt med en diskurs av praktiskt 

lärande. För de högskoleförberedande programmen har införandet av nationella program 

också inneburit att de tidigare regionala alternativen på gymnasieutbildningar avskaffas.

 

Det finns en övergripande kvalitetsdiskurs där struktur och avgränsning skall leda till 

tydliga  examensmål,  högre  utbildningsresultat  och  i  förlängningen  minskad 

ungdomsarbetslöshet. Kritiken av den tidigare gymnasieskolan får komma fram genom 

en  undersökning  vid  svenska  högskolor  och  universitet.  Trots  kopplingen  till  högre 

utbildning är en vetenskapsdiskurs inte synlig i någon omfattning. Vilka vetenskapliga 

framsteg om lärande och kunskap ligger till grund för den här reformen?

Lärarna anser att studenterna har svårt att uttrycka sig skriftligt samt 

att de ofta har svaga matematikkunskaper och alltför ytliga kunskaper i 

engelska (Högskoleverket 2009,Skolverket 2010a, Sid 27).

Intertextuella kedjor

Texterna  i  boken  bygger  på  tidigare  styrdokument  för  skolan  även  om  det  är  de 

förändrade och utvecklade gymnasieprogrammen som publiceras. Det refereras också i 

texten till tidigare gymnasieskola. När den omnämns blir det av negativ karaktär. Den 

beskrivs som något vi lämnat trots att de program som startade hösten år 2010 under Lpf 

94 och den tidigare gymnasieförordningen, inte examinerar eleverna förrän våren 2013. 

Boken  Gymnasieskola  2011  (Skolverket  2010a)  både  beskriver  och  ingår  i  en 

intertextuell kedja av styrdokument vilket också uttrycks genom att alla hänger ihop.
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Nyckelkompetenser för livslångt lärande synliggörs genom att kompetenserna skrivs ut i 

sammanhang  om  kunskapskrav.  I  kontakten  med  högskolor  och  universitet  har 

skolverket formulerat nyckelord. Digital kompetens finns beskrivet ordagrant men också 

definitioner ur de andra nyckelkompetenserna går att utläsa i ord som kritiskt tänkande, 

kreativitet, källkritik, kreativitet och entreprenörskap. I de programspecifika målen för 

handel och administration är skrivningen influerad av texten från nyckelkompetenserna 

men här byts ordet digital kompetens ut mot arbete. 

Arbete  inom  handel  och  administration  kräver  goda  kunskaper  i 

informationsteknik, som därför är ett självklart verktyg i utbildningen 

(Skolverket 2010a. Sid 117).

I  programmålen  och  examensmålen  uttrycks  också  Skolverkets  definitioner  på 

Nyckelkompetenser för livslång lärande. Här synliggörs genom texten en unionsdiskurs 

och kommunikationen på engelska som viktig. 

I  examensmålen  betonas  såväl  den  relationella  som  den 

kommunikativa  förmågan.  Att  samarbeta  är  en  viktig  del  av  en 

komplex arbetssituation där problemlösning tillsammans med andra i 

många fall  är  avgörande för  att  kunna hantera olika  situationer.  En 

viktig förutsättning för kommunikationen är ett gemensamt språkbruk 

som utgår  från det  specifika yrkets  terminologi  och sammanhang.  I 

kommunikation  ligger  också  att  ta  del  av information via litteratur, 

dator  och  i  samtal  med  andra.  I  dag  finns  information  inte  alltid 

tillgänglig på svenska utan en stor del finns enbart på engelska, vilket 

gör  det  viktigt  för  eleverna  att  utveckla  ett  yrkesspråk  som  även 

inkluderar engelska (Skolverket 2010a. Sid 105).

Intertextualiteten i dokumentet 

Resultatet  av  texten  i  boken  är  en  blandning  av  styrdokumentgenre  och 

populärvetenskaplig genre. Underlaget till reformen bygger på ett flertal propositioner 

och  SOU.  Det  är  gymnasieförordningen  2011(Regeringen  2011b)  och  skollagen 

(Regeringen 2011c) som är beslutsunderlag i texten. 

Villkor

Villkoren  för  produktionen  av  texten  i  boken  Gymnasieskola  2011  bygger  på 

förutsättningar som reformen Gy11 råder under. Den skall samtidigt som den verkar som 

stöd  också  fungera  förklarande  och  etablerande  för  lärarna  i  den  svenska 
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gymnasieskolan. Den förra stora gymnasiereformen genomfördes under 1990-talet och 

under det senaste decenniet har en förändring varit aktuell. Det är en förändring inom 

ramarna  där  politiska  beslut  påverkar  huvudmän  och  institutioner  i  verksamheten. 

Sådana beslut är tidskrävande och bör vara genomarbetade för att uppnå politiskt stöd. 

Skollagen och gymnasieförordningen är lagstiftarens verktyg. Ett gemensamt arbete om 

arbetslivs- och utbildningspolitik i Europa får ett större inflytande på utvecklingen av 

svensk skola och utbildning.

Skolor och institutioner för utbildning är de som står ansvariga för genomförandet av 

förändringarna  och  förväntas  kunna  uttolka  meningen  men  också  ha  en 

mottagarberedskap.

Textanalys 

Modalitet 

Det är i de programspecifika kommentarerna som begreppen för kunskaper och lärande 

utvecklas i texten. Digital kompetens och innebörden av denna skrivs inte ut, men det 

finns  referenser  där  det  förklaras  att  nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande ingår  i 

underlaget till boken. Det är endast i undersökningen från högskolor och universitet den 

ordagranna lydelsen finns med. 

I programkommentarerna till handel och administration kräver arbetet goda kunskaper i 

IT. Det modala hjälpverbet kräver uttrycker en sanning som inom lärandet vilar på någon 

form av  grund,  vetenskapligt  eller  erfarenhetsmässigt.  Här används det  övergripande 

informationsteknik för att beskriva kunskapsområdet. Vilka kunskaper och i vilken grad 

som krävs varierar i affinitet i efterföljande påståenden. Här uttrycks  goda kunskaper 

inledningsvis, vilka sedan formuleras grundläggande kunskaper. 

Arbete  inom  handel  och  administration  kräver  goda  kunskaper  i 

informationsteknik, som därför är ett självklart verktyg i utbildningen. 

Förutom  grundläggande  kunskaper  i  informationsteknik  finns 

möjligheter att inom utbildningen fördjupa sig i olika programvaror, 

sociala medier och andra sätt att kommunicera (Skolverket 2010a. Sid 

117).

I  programkommentarer  till  el-  och  energiprogrammet  beskrivs  vilka  kunskaper  som 

eleven  kan  tillägna  sig  vid  valet  av  inriktningen  dator-  och  kommunikationsteknik. 

Genom att verbet ska används modalt kan affiniteten tolkas som lägre. Detsamma gäller 
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ska också i meningen som handlar om elevernas förmåga. Ett sätt att förstärka affiniteten 

är att skriva ger och i det efterföljande påståendet utvecklar.

Det  sista  påståendet  i  stycket  har  låg  affinitet.  Här  kan  vi  tolka  påståendet  som 

utelämnande  av  garantier  för  vilken  kvalité  utbildningen  ger.  Om författaren  istället 

skriver leder till yrken har eleven långt större möjligheter att göra sitt yrkesval.

Utvecklingen av gymnasieprogrammet el- och energiprogrammet, bygger på remissvar 

från branschen men också genom införandet av nationella programråd. Detta gäller för 

samtliga gymnasieprogram. 

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att 

yrkesmässigt  installera,  administrera,  underhålla  och  reparera  dator- 

och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. 

Inriktningen  ska  också  utveckla  elevernas  förmåga  att  arbeta  med 

system för  presentation  av  data,  bild,  ljud  och  interaktiva  tekniker. 

Inriktningen  kan  leda  till  yrken  som  till  exempel  nätverkstekniker, 

teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker (Skolverket 2010a. 

Sid 92).

Transitivitet

Skolverket  riktar  sig i  formuleringarna av programkommentarer och examensmål  till 

lärare.  Innebörden  av  är  texten  grundläggande  för  eleverna  som  påbörjar 

gymnasieutbildning  efter  den  genomförda  reformen.  I  examensmålen  för 

industritekniska  programmet  synliggörs  eleven  som  subjekt,  den  handlande,  som 

förväntas  ha förmåga att  kommunicera.  Samtidigt  är  det  examensmålen som betonar 

elevens förmåga. Det är inte institutionerna eller läraren betonar det skrivna, utan de i 

text beskrivna målen uttrycks handlande. 

I  examensmålen  betonas  elevens  förmåga  att  kommunicera. 

Kommunikation innebär, förutom ren informationsöverföring, att visa 

respekt  och  tolerans  för  olika  åsikter  och  människors  olikheter. 

Kommunikation  förutsätter  också  förståelse  av  den  gemensamma 

arbetskulturen och förmåga att arbeta tillsammans för att föra arbetet 

framåt.  Dessutom  innebär  kommunikation  att  i  tal,  skrift  och  bild 

uttrycka sig tydligt och begripligt där fackspråket är garanten för en 

tydlig kommunikation (Skolverket 2010a. Sid 155). 
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Ordval

Digital kompetens saknas i texten och begreppet informationsteknik skrivs ut istället för 

att benämnas IT. Det samlande begreppet för informations- och kommunikationsteknik, 

IKT,  saknas.  De  ord  som  relaterar  till  informationsteknik  är  etablerade  men  också 

formella.  De  skrivs  ut  i  samband  med  den  tillämpning  som efterfrågas.  Slang  eller 

uttryck  som  hämtar  benämning  ur  tekniker,  tillämpningar  eller  varumärken  är  inte 

synliga.  Beskrivningen  av  vilka  applikationer  eller  programvaror  som menas  lämnas 

öppet och beskrivs överskådligt. Begreppet  sociala medier kan uttryckas på andra sätt 

men kompletterar i texten påståenden om kommunikation och att kommunicera.

...att  använda  sig  av  sociala  medier  och  annan  kommunikation  ges 

eleverna  möjlighet  att  utveckla  både  handlingsförmåga  och 

företagsamhet (Skolverket 2010a. Sid 117).

...fördjupa sig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att 

kommunicera (Skolverket 2010a. Sid 117).

Teoretisk  och  praktisk  kunskap  efterfrågas  i  flera  program  och  begreppen  Fakta, 

förståelse och  färdigheter är  punkter  som  beskriver  kunskapssynen  inom  samtliga 

program.  Värderingsförmåga och  förhållningssätt förstärker  denna  syn.  De  fyra 

kunskapsformer  som  introducerades  i  Lpf  94,  fakta,  förståelse,  färdigheter  och 

förtrogenhet innefattas enligt författaren i kunskapsbegreppet förmåga. 

Läroplanens kunskapssyn  ligger  i  linje  med den breda kunskapssyn 

som  har  diskuterats  historiskt,  bland  annat  av  Aristoteles,  och 

diskuteras  i  dag  bland  annat  i  EU-sammanhang  med  EU:s 

nyckelkompetenser.  Även  EQF63  använder  sig  av  begreppet 

kompetens,  och  OECD  och  Bolognamodellen  baseras  på  ett 

kompetenstänkande.  I  examensmålen  och  ämnesplanerna  har 

Skolverket  valt  att  inte  använda  begreppet  kompetens  för  att  vara 

trogen läroplanens begreppsanvändning (Skolverket 2010a. Sid 49).

Förklaringen till varför det vidare kunskapsbegreppet kompetens inte skrivs ut beskrivs i 

stycket ovan. Det innebär att det finns en medvetenhet om detta men att Skolverket i 

stället  verkar  för  att  reproducera  diskursordningen  gällande  gymnasieskolans  styr-

dokument genom att vara trogen begreppsanvändningen i Lpf 94. 
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Social praktik

Boken  är  alltså  inte  en  läroplan  utan  ett  stöd  som inte  bara  vänder  sig  till  lärare  i 

gymnasieskolan utan också till annan personal i gymnasieskola eller grundskola. Den 

kan ses som informationsdokument men fungerar också som stöd för själva reformen Gy 

2011.  Det  är  fråga  om  en  reform  som  inte  bara  bygger  nytt  innehåll  på  tidigare 

styrdokument  utan  också  förklarar  en  ny  programstruktur.  Kvalitetsdiskursen  och 

specialiseringsdiskursen som synliggörs påverkar maktförhållandena och möjligheterna 

till olika valmöjligheter framstår som erbjudanden där eleven kommer att få tillgång till 

kunskap och lärande som är eftertraktat på arbetsmarknaden eller inom högre utbildning. 

Kvalitetsdiskursen  visar  också  att  det  som  nu  erbjuds  är  inte  det  som  den  tidigare 

gymnasieskolan  utbildade  för.  De  nya  examensformerna  stödjer  också 

kvalitetsdiskursen.

I kunskapssynen finns referenser till Lpf 94 som beskriver de fyra kunskapsformerna; 

fakta,  förståelse,  färdigheter och förtrogenhet.  Samtidigt  förstärks bruket av dessa då 

man  väljer  att  inte  framhålla  ordet  kompetens.  Kommunikation  är  ett  begrepp  om 

återkommer och det får också en vidgad beskrivning i texten. Det är grundläggande för 

social interaktion. Det överensstämmer med betydelsen av språkliga eller intellektuella 

redskap i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling (Säljö 2000). 

3.Redovisning av regeringsuppdrag (Skolverket 2009b)

Utgångspunkt för texterna

Skolverket började år 2009 på uppdrag av regeringen, beskriva i årsredovisningen vilka 

insatser  som  gjorts  gällande  främjande  av  IT-användning  i  förskola  och  skola. 

Myndigheten  för  skolutveckling  har  ägt  uppdraget  men  efter  nedläggning  av  den 

myndigheten står Skolverket som ansvariga. I uppdraget ingår vidare att;

� bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-

användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning 

� föreslå eventuella insatser 

� belysa lärares användning av IT som ett pedagogiskt verktyg för att 

utveckla undervisningen

(Skolverket 2009b. Sid 3)
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Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet

Rapporten är 29 sidor lång, och regeringen är mottagare av dokumentet. Det är svaret på 

hur Skolverket genomfört sitt uppdrag. Texten är formellt skriven i rapportgenre. Den är 

undertecknad  av  generaldirektören  Per  Thullberg  och  undervisningsrådet  Christina 

Szekely,  men  också  överdirektör  Helen  Ängmo  har  deltagit  i  handläggningen. 

Institutionernas  diskursordning  representeras  av  myndighetsdiskursen  som  etableras 

genom hela  dokumentet  med  Skolverkets  insatser  som är  utgångspunkt.  Men  också 

myndigheter  som  Myndigheten  för  skolutveckling  och  Specialpedagogiska 

skolmyndigheten  synliggörs  genom  att  tidigare  insatser  och  avsikter  redogörs. 

Skolverket gör däremot, genom författaren, val av hur uppdraget formuleras.

Begreppet  IKT  används  emellanåt  för  att  synliggöra  just 

kommunikationsaspekten.  Skolverket  har  i  rapporten  dock  valt  att 

använda begreppet IT eftersom det är mer inarbetat, men med tillägget 

att det också omfattar kommunikativa aspekter. (Skolverket 2009b. Sid 

3) 

En  informationsteknikdiskurs  tydliggörs  genom  att  det  inom  utbildningsväsendet 

vedertagna  uttrycket  IKT förklaras  underförstått.  En  övergripande  utbildningsdiskurs 

tydliggörs genom att det är kunskaperna om, och tillämpningen av informationsteknik 

som är grund för redovisningskravet. En styrdokumentdiskurs knyter också texten till de 

olika skolformerna.

Intertextuella kedjor

En rapport av det här slaget är skrivet under inhämtandet av ett stort omfång material, 

utredningar  och källor.  Rapporten har  således  en diger  källförteckning.  Rapporten är 

också  en  del  i  en  intertextuell  kedja  som  påverkar  texter  i  framtiden.  Skolverket 

beskriver sin avsikt att det som skrivs också har betydelse i det arbete som genomförs;

1.) tydliggöra begreppet digital kompetens för skolväsendet, bl.a. med 

utgångs-punkt i EU:s definition av begreppet, inför kommande 

reformarbete med skolans styrdokument 

2.) integrera digital kompetens i styrdokumenten 

3.) initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och 

lärande 
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4.) formulera en nationell strategi för kompetensutveckling av skolans 

personal inom IT-området 

5.) utifrån strategin vidareutveckla och tillhandahålla 

kompetensutvecklingsresursen PIM15 

6.) utifrån strategin utveckla och tillhandahålla 

kompetensutvecklingsresurser inom källkritik och säker användning 

samt frågor som rör lag och rätt i samband med IT-användning 

7.) verka för ökad forskningsanknytning i IT-arbetet genom 

forskningsbevakning samt spridning av forskningsresultat och 

lärande exempel 

(Skolverket 2009b. Sid 24-25)

Intertextualitet

Digital kompetens får ett stort utrymme och det första stycket i kompetensen som EU 

skriver  den refereras ordagrant.  Tolkningen av vad digital  kompetens innebär är inte 

frågande utan får en tydlig beskrivning. Ursprungstexten ses som generell men också 

som  krav  som  ställs  på  det  svenska  skolsystemet.  Nyckelkompetenserna  måste 

konkretiseras och införas i styrdokumenten på ett relevant sätt.

Det  europeiska arbetet  framhålls  också genom att  organisationen OECD får  ett  stort 

genomslag i texten, där prognosen av ökad IT-användning på europeisk nivå presenteras.

I  den  pågående  diskussionen  om  framtida  kunskaps-  och 

kompetenskrav i styrdokumenten måste samhällsutvecklingen beaktas. 

Det  europeiska  arbetet  med  att  definiera  digital  kompetens  är  ett 

uttryck  för  detta.  På  samma sätt  understryker  OECD vikten  av  att 

utveckla skolans uppdrag utifrån framtidens kompetenskrav, så som vi 

bedömer dessa idag (Skolverket 2009b. Sid 20).

Villkor

Skolverket  skriver  rapporten  utifrån  ett  regeringsuppdrag.  I  texten  beskrivs  hur 

uppdraget  funnits  hos  Myndigheten  för  skolutveckling,  ett  ansvar  för  IT-användning 

inom skolorna, men att man nu återtagit detta uppdrag. I början på 1990-talet var det ett 

15 PIM står för Praktisk IT och mediekompetens och är ett utvecklingsuppdrag där Skolverket riktar sig 
till Sveriges pedagoger. 
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av Skolverkets uppdrag. Resultatet av rapporten kommer att utgöra en viktig grund i 

kommande styrdokument avseende IT-användning i såväl  förskola som skola.  Studier 

som gjorts i andra länder visar på goda effekter på resultatutveckling i samband med IT-

användning. Samtidigt har den svenska skolan inte visat sig uppnå samma resultat; 

En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver 

tydliga strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s 

möjligheter  och  begränsningar.  Lärare  måste  också  utifrån  såväl 

strategier som verktyg öka sin  kompetens och förtrogenhet  med IT. 

Detta måste ske utifrån en långsiktig plan för hur IT integreras i den 

pedagogiska vardagen (Skolverket 2009b.Sid 3).

Texten spelar en roll i  den utbildningspolitiska debatten samtidigt  som den ligger till 

grund  för  en  förändrad  syn  på  användningen  av  informationsteknik  i  förskolor  och 

skolor, där också stöd från Europa framhålls.

Textanalys 

Modalitet

De insatser som Skolverket avser vidta ryms inom ramen för antingen 

det regeringsuppdrag avseende IT i skolan som verket har idag, eller 

inom  ramen  för  uppdrag  avseende  exempelvis  utarbetande  av  nya 

styrdokument (Skolverket 2009b. Sid 23).

Skolverket  ger  i  rapporten ett  flertal  förslag på  insatser  inom användningen  av  IT i 

förskola och skola.  Med kunskap från tidigare projekt  nationellt  och från europeiska 

undersökningar formulerar författaren slutsatser.

För huvudmännen innebär Skolverkets förslag i huvudsak förbättrade 

möjligheter  att  utföra  sitt  uppdrag.  Förslagen  är  inte  i  sig 

kostnadsdrivande för huvudmännen,även om en utveckling av lokalt 

IT-arbete  ofta  medför  ökade kostnader  för  huvudmannen,åtminstone 

initialt. Detta är dock kostnader som inte omedelbart kan hänföras till 

Skolverkets insatser. De bör främst relateras till omvärldens förändrade 

krav och förväntningar på skolan (Skolverket 2009b. Sid 23).

Det är Skolverket som föreslår och resultatet innebär en hög affinitet då det visar ett 

instämmande i det som påstås. I samma stycke finns en hedge, som efter påståendet om 

att kostnader ofta ökar vid lokalt IT-arbete, åtminstone initialt.
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De förslag Skolverket  presenterar är  nödvändiga,  men detta skrivs  inte ut  genom ett 

tydligt  instämmande  i  påståendet  i  första  hand.  Istället  beskriver  författaren  vilka 

konsekvenser som blir följden om resultaten i rapporten ifrågasätts.

Om Skolverkets  förslag inte genomförs,  blir  konsekvensen ett  lägre 

tempo  såväl  i  det  lokala  utvecklingsarbetet  som  i  den  nationella 

samordningen av kompetensutvecklingsinsatser och infrastrukturfrågor 

(Skolverket 2009b. Sid 23).

Transitivitet

Rapporten  återger  ett  flertal  exempel  och  bygger  också  upp  slutsatser  kring  den 

forskning som redovisas.  I  texten är  Skolverket  ett  handlande subjekt som beskriver 

vilka  åtgärder  som  är  tagna  och  vilka  avsikter  som  är  möjliga  eller  till  och  med 

grundläggande. I stycket nedan är det studien, producerad av OECD, som pekar ut och 

är handlande och inte Skolverket  i  kraft att tolka. Nationella strategier beskrivs i det 

andra påståendet vara subjekt och pådrivande.

Studien pekar ut flera faktorer för framgångsrik användning av digitala 

läroresurser. Lärares efterfrågan och användning stiger i takt med ökad 

kunskap. Uttalade nationella strategier för användning och offentligt 

stöd till produktion driver också på utvecklingen, liksom 

infrastrukturella insatser för att underlätta användning och utveckling 

(Skolverket 2009b. Sid 16). 

I  sitt  uppdrag  har  Skolverket  inte  närmare  belyst  IT-planernas  strategiska status  och 

innehåll. Myndigheten för skolutveckling konstaterade i sitt  arbete att huvudmän och 

skolor  i  många  fall  saknade  en  genomtänkt  strategi  för  sitt  IT-arbete  som  kunde 

genomsyra  planering  och  drift.  Idag  har  i  princip  alla  landets  förskolor  och  skolor 

tillgång  till  IT  och  Internet,  men  många  lärare  och  förskollärare  delar  dator  med 

kollegor.

Ordval

I texten skrivs informationsteknik med förkortningen IT. Det är IT-användningen som är 

det vida begrepp som rapporten utgår från. Förkortningen IT bildar också sammansatta 

ord som innehåller bindestreck. Några av de förekommande är IT-område, IT-kompetens, 
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IT-lösningar,  IT-arbetet och  IT-organisation.  Författaren har  inledningsvis  bestämt att 

definitionen informationsteknik är rådande inom området och menar att IKT används 

emellanåt.  Kommunikationsaspekten  får  i  dokumentet  en  minskad  markering.  I 

förklaringen  till  begreppsval  står  det  att  kommunikativa  aspekter  också  avses  i 

benämningen IT. Uppdraget till rapporten utgår från benämningen IT-användning.

Lärandediskursen markeras genom att uttryck som kompetens, lärande, färdigheter och 

kunskap kopplas till IT-användning. Vilket lärande som ligger i fokus förändras genom 

vilka referenser som används. Rapporten beskriver användningen inom såväl förskola 

som skola. En undersökning som gjorts i skolan visar att lärandet uppstår även utanför 

institutionerna och detta möts med att Skolverket vill återta det informella lärandet. 

I en undersökning skattar elever sin kompetens som god eller mycket 

god utifrån vissa definierade kunskaper och färdigheter(...)Dock berör 

digital  kompetens  flera  grundläggande  färdigheter  som  skolan  har 

värnat och som rimligen också framöver bör ingå i skolans uppdrag 

(Skolverket 2009b. Sid 17).

Nyckelkompetenser för livslångt lärande är en del i textunderlaget och refereras till som 

rekommendationer som är viktiga för Skolverket. Digital kompetens och den definition 

som beskriver  säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik tolkas i 

dokumentet som en del i Skolverkets avsikter med IT-användning i förskola och skola. 

Begreppet säker användning ska i Skolverkets tolkning kopplas till frågor om lag och 

rätt. 

...utifrån strategin utveckla och tillhandahålla  kompetensutvecklings-

resurser inom källkritik och säker användning samt frågor som rör lag 

och rätt i samband med IT-användning (Skolverket 2009b. Sid 25).

Social praktik 

Det  handlar  i  rapporten  om  att  försöka  hitta  tillbaka  till  rätt  spår  för  att  förbättra 

användningen av IKT i den svenska skolan. I framtiden kommer lärandet alltmer utgå 

från behärskande av den nya tekniken. Det handlar om att lära sig nya tekniker för att 

kommunicera  (Säljö,  2000).  I  det  sociokulturella  perspektivet  blir  digitaliseringen, 

omskrivningen  av  information  som  nu  består  av  ettor  och  nollor,  den  nya  tidens 

mediering (Säljö, 2000.). IKT kan nu också bidra till goda stöd för lärprocesser. Den nya 

tekniken innebär också interaktivitet, visualisering och möjligheter till simulering, vilket 

för sociokulturellt perspektiv är nya komponenter (Säljö, 2000). Säljö ger oss en bild av 
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hur  människans  förmåga  nu  flyttar  ut  från  kropp  och  hjärna.  I  stället  handlar  vårt 

lärandet om att hantera digitala redskap och system. För sociokulturellt perspektiv blir 

frågan hur det nya kommunikativa samhället organiseras ur kommunikativ synvinkel; 

Vilka kommunikativa erfarenheter tillåts olika grupper göra och vilka 

diskursiva  miljöer  har  de  tillgång  till?  Hur  ser  ett  samhälles 

kommunikativa ekonomi ut och hur fördelas möjligheterna att delta i 

kvalificerade kommunikativa verksamheter? (Säljö, 2000. Sid 248)

Skolverket knyter an till nyckelkompetenser för livslångt lärande och beskriver också 

hur  organisationer  som  OECD  stödjer  skolans  roll  genom  samhällsutvecklingen  i 

Europa. Det finns en progressiv hållning från Skolverket i rapporten.

4.Regleringsbrev för budgetåret 2011(Regeringen 2010c)

Utgångspunkt för texterna

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som är författat av utbildningsdepartementet. Det 

avser Skolverkets verksamhet budgetåret 2011 (Regeringen 2010c). Texten innehåller 

redovisningskrav på uppgifter som ska utföras, uppföljningar och utveckling under det 

påföljande året, samt finansiering i form av anslag som Skolverket ansvarar för.

Regeringsbeslutet innehåller punktlistor som är numrerade. Innehållet följer en struktur 

där den inledande meningen i samtliga stycken i första listan inleds med ”Skolverket 

ska...”. Texten är formell och fokus ligger på Skolverket, medan avsändaren i form av 

utbildningsdepartementet  och  regeringen  är  närvarande i  texten men det  skrivs  i  det 

flesta fall inte ut. Vid några utförligare beskrivningar nämns regeringen. Utbildnings-

departementet synliggörs i dokumentet inom parenteser.

Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet

Det beslutade regleringsbrevet publiceras i 34 sidors text  där anslag och finansiering 

presenteras i ett första stycke mitt på sidan 16. Dokumentet är skrivet med regeringen 

som avsändare men innehåller också referens till den proposition som riksdagen beslutat 

om. På sidorna 33-34 listas berörda referenser som faller under Skolverkets verksamhet 

samt även de olika departementen, vilka enligt beslutet skall erhålla en kopia på beslutet. 

Målgruppen för texten är 73 institutioner och myndigheter och härutöver är beslutet ett 
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officiellt dokument som är en del av regeringens politik men också grundläggande för 

det ansvar som vilar på Skolverket under år 2011. Regleringsbrevet är undertecknat av 

Jan Björklund och Anna Dammert Östborn, men de skriver inte sina befattningar utan 

avslutar regleringsbrevet med å regeringens vägnar.

En  myndighetsdiskurs  befäster  regeringsbeslutet,  och  diskursen  är  synlig  genom 

uppdelningen i krav på verksamheten och vad denna beräknas kosta det svenska folket i 

form  av  skattemedel.  Det  är  inte  ensidiga  krav  på  styrning  och  mål,  arbetet  ska 

återrapporteras och till detta beskrivs olika datum under det påföljande året. 

Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med 

information om utbildning i Sverige (Regeringen 2010c. Sid 2). 

En  institutionell  diskurs  beskriver  Skolverket  som  spindeln  i  ett  nät  av 

utbildningsinstitutioner  och myndigheter  där  svensk utbildningspolitik  genomförs.  En 

unionsdiskurs är del i detta då organisationer som OECD och nätverk som ELGPN (Ett 

europeiskt nätverk för livslång vägledning), eller ECVET (European credit system for 

vocational  training),  ett  projekt  som ligger  under internationella programkontoret. En 

vidare  internationell  diskurs  tar  inte  plats  och  det  beror  på  att  dokumentet  gäller 

Skolverkets genomförande av svensk utbildningspolitik. Som medlemsland i EU spelar 

Sveriges  utbildningspolitik  en  roll  i  de  europeiska  samarbeten  som  initieras. 

Utbildningsdiskursen är i vissa delar knuten till en förändringsdiskurs där regeringens 

krav på Skolverket i flera fall rör utveckling.

Skolverket  ska  utveckla  registret  över  pedagogisk  personal 

(lärarregistret)  med  syfte  att  erhålla  ett  mer  detaljerat  underlag  för 

prognoser  av  tillgång  och  behov  av  lärare  fördelat  på  olika 

verksamhets-  och  skolformer,  årskurser  (i  obligatoriska  skolformer) 

samt undervisningsämnen (Regeringen 2010c. Sid 6).

Intertextuella kedjor

Ett regeringsbeslut bygger på källor som inhämtats över tid. Texten bygger i första hand 

på de utredningar och de propositioner som utgör grund för materialet. Intertextualiteten 

synliggörs  i  beslutet  genom  att  det  i  flertalet  stycken  bifogas  källhänvisning  och 

referenser.  Vissa av styckena innehåller  material  där Skolverket  själva är  referensen. 

Skolverket  är  ju  också  en  utredande  myndighet,  vilket  tillkommer  kraven  på 

verksamheten.  Här finns  inte några ordagranna referenser  till  nyckelkompetenser  för 

livslångt  lärande.  Den  moraldiskurs  som  gäller  vid  utvecklingen  av  den  digitala 
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kompetensen uteblir.  Säker,  kritisk och etisk är ord som i detta beslut inte avkrävs i 

förhållande till IT-användning.

Skolverket  ska kontinuerligt  följa upp barns,  elevers och lärares IT-

användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. 

Uppföljningen  ska  ske  i  enlighet  med  myndighetens  förslag  i 

redovisningen  av  uppdraget  att  utarbeta  en  plan  för  förbättrad 

uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och 

vuxenutbildning (Regeringen 2010c. Sid 7).

Intertextualitet 

Regeringsbeslutet  bygger  på  tidiga  utredningar  och  texter  från  myndigheter  och 

institutioner. Texten är uppbruten av parenteser där textens konsument kan söka vidare 

förklaring.  Texterna  återkommer  via  referenslistan  in  i  rapporten  och  bekräftar  den 

lydelse  som de  nya  påståendena  har.  Ofta  återkommer  regeringens  egna  texter  som 

underlag, nu definierade med datum och årtal. I första hand gör det att utredningarna 

lever kvar i den nya texten men också att det bekräftar att det påstående som nu görs har 

stöd.

Regeringsbeslut den 21 januari 2010 (U2010/259/S) med uppdrag att 

implementera  beslutade och  planerade  reformer mm.  inom hela det 

offentliga  skolväsendet  och  motsvarande  fristående  skolor  liksom 

förskolor. Uppdraget ska redovisas årligen. Enligt regeringsbeslut den 

5  augusti  2010  (U2010/4443/S)  ändras  uppdraget  på  så  sätt  att 

Skolverket  ska  implementera  förtydliganden  och kompletteringar  av 

förskolans läroplan (Regeringen 2010c).

Villkor

Regeringsbeslutet  omfattar  det  som ska vara innebörden för  Skolverkets verksamhet. 

Det  är  ett  väntat  beslut  och  innehållet  har  varit  känt  sedan  tidigare  styrdokument 

presenterats för myndigheten av regeringen. Skolverket är också med och utreder hur 

den egna verksamheten ska fungera och hur de samarbeten som ingår i detta beslut ska 

initieras. Till formen hör att den del i beslutet som avhandlar finansiering och anslag har 

tagit sin form genom budgetarbeten som är en del av regeringens uppdrag. Det kan alltså 

inte bli några detaljgranskningar i detta regeringsbeslut. För att uttolka helheten är det 

nödvändigt  att  komplettera med andra underlag.  Det här  regeringsbeslutet  är  av stor 
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betydelse  för  det  svenska  skolväsendet  då  det  föregår  budgetåret  då  det  stora 

reformarbetet i förskola, skola och frivilliga skolformerna skall genomföras.

Textanalys 

Modalitet

Utbildningsdepartementet är producenten och ansvarig för textunderlaget. Den skrivning 

som här blivit regeringsbeslut visar på att de alternativ som räknas upp är det som är 

giltiga under Skolverkets kommande verksamhetsår. Det här är ett dokument som visar 

hög affinitet och ligger nära sanningen. Det som står här är nästan en spegel av det som 

inträffar  när  regleringsbrevet  auktoriserar  verksamheten.  Modaliteten  återkommer 

dessutom i flera påståenden i stycke efter stycke.

Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med 

information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur 

Skolverket arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder 

avseende  IT-portalen  Utbildningsinfo.se.  Arbetet  med 

Utbildningsinfo.se ska ske i samråd med berörda aktörer (Regeringen 

2010c. Sid 2).

Det som istället har låg affinitet är det som inte prioriteras eller helt enkelt inte skrivs i 

beslutet. I Regleringsbrevet uttrycks inte i något uppdrag uttryckligen genomförandet av 

nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande.  Dessa  finns  beskrivna  i  de  underlag texten 

refererar till. En lägre affinitet kan vi tolka till själva huvuduppdraget då det inte lika 

definitiva begreppet främja används. 

...med  uppdrag  att  främja  användningen  av  informations-  och 

kommunikationsteknik (IKT)...(Regeringen 2010c. Sid 13).

Transitivitet

Samtidigt  som  Skolverket  blir  subjektet  tillsammans  med  de  myndigheter  och 

organisationer där samarbeten initieras, är regeringen som agent närvarande i texten som 

regeringen,  regeringsbeslut  eller  regeringskansliet.  Skolverket  får  i  anslagsdelen 

benämningen Statens skolverk, men kallas också myndigheten. Det är Skolverket som är 

handlande, i  förhållande till  vem eller vilka är inte alltid klart. Den verksamhet som 

Skolverket  stödjer  och  utvecklar,  blir  till  anonyma objekt  där  texten  förhandlar  bort 

subjekt  som  lärare  och  elever  och  i  stället  beskrivs  de  i  skolverksamheten  viktiga 
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kategorierna med verb. Lärare och elever, skolor eller utbildningsverksamhet skrivs inte 

i bestämd form. 

Skolverket  ska  anlita  en  extern  aktör  i  syfte  att  utvärdera  den 

verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag 

för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, 

skriva och räkna (Regeringen 2010c. Sid 8).

Ordval

Regleringsbrevet  är  av  formell  karaktär  och  auktoritärt  genom att  det  använder  dels 

punktlistor  dels  numrerade  listor  där  ordningen  följer  det  som  ska  utföras.  I 

regleringsbrevet  är  förkortningen  IT i  samband  med  användning,  applikationer  eller 

organisationer  genomgående.  Regeringen  har  i  referensen till  ett  eget  tidigare  beslut 

följande resonemang;

...  med  uppdrag  att  främja  användningen  av  informations-och 

kommunikationsteknik (IKT). Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om 

att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, 

skola och vuxenutbildning... (Regeringen 2010c. Sid 13).

Regleringsbrevet  har  en  tydlig  avsändare  som  visar  målsättning  med  Skolverkets 

verksamhet.  Det  verkar  ändå  finnas  handlingsfrihet  och  tolkningsutrymme  inom  de 

ramar som sätts. Antingen det handlar om meddela föreskrifter eller inrätta ett nationellt 

centrum är  det  endast  uppföljning och  redovisning av  sådana delar  i  uppdraget  som 

avgör vad som är uppfyllt. 

Social praktik

Skolverket får i uppdrag att bland annat främja användningen av IKT. Vilken form eller 

vilka samarbeten som förordas beskrivs inte. Begreppet IKT återkommer här genom att 

det tidigare begreppet IT ersätts. Uppdraget innebär också att Skolverket ska följa upp 

lärares och elevers IT-kompetens  och IT-användning.  Här beskrivs ingen målsättning 

och inte heller föreslås någon metod. Uppföljningen ska ske efter myndighetens förslag. 

Uppdraget som, den numera nedlagda, Myndigheten för skolutveckling arbetade efter 

innehar  nu  Skolverket.  Uppdraget  innebär  ett  aktivt  samarbete  med  skolor  och 

huvudmän, för att med aktuell forskning bistå i  utvecklingen av metoder och lärande 

inom  IKT.  För  detta  uppdrag  beskrivs  inte  någon  målsättning.  Utveckling  inom 

utbildning  generellt  hålls  fram samt också  utvecklingen  av  dialog,  informations  och 

kommunikationsplattformar.  Kvalitetsdiskursen  och  kraven  på  information  och 
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uppföljning sätter fokus på att resultaten i skolorna tidigt skall ge svar på hur väl målen 

uppfylls.  Vikten av läs-  och  skrivförmåga stöds  av sociokulturellt  lärande,  då det  är 

viktiga  grunder  för  att  informationstekniken  ska  kunna  leda  vägar  till  nya 

produktionsformer. Arbetslivet förändras och det krävs människor med hög kompetens 

för att hantera maskiner och system (Säljö 2000).

Det är inte enbart IKT-användningen i skolan som inte uppnår resultat i jämförelse med 

andra europeiska länder. Det är också grundläggande kunskaper i matematik och inom 

naturvetenskap.  Enligt  Säljö  (2000)  bygger  den  nya  tekniken  in  allt  mer  av  våra 

kunskaper  i  artefakter  och  system,  och  den  blir  på  så  sätt  alltmer  kraftfull  och 

sofistikerad. De nya verksamheterna förutsätter i ökande utsträckning att människor har 

insikt i hur komplexa intellektuella och fysiska redskap fungerar i olika miljöer och de 

måste  vara  kompetenta  att  lösa  arbetsuppgifter  som  med  historiska  mått  är  mycket 

komplicerade (Säljö 2000).  Med kontroll  och uppföljning ökar  möjligheterna att  öka 

beredskapen att skapa förändringar. De huvudsakliga mål som tydliggörs är ramarna för 

den budget som Skolverket har att förhålla sig till. 

5. Ämnesplaner – gymnasiegemensamma ämnen Gy 2011

Utgångspunkter för texterna

De  gemensamma  ämnesplanerna  (Skolverket  2011a,  Skolverket  2011b,  Skolverket 

2011c) inleds med beskrivning av syftet  med ämnet och vad eleven avses utveckla i 

kunskaper och förmågor. Därefter följer vilka kurser som ingår i ämnet inom respektive 

program.  Jag  har  valt  att  titta  på  ämnena  svenska,  samhällskunskap och  matematik. 

Ämnena  är  gymnasiegemensamma  och  berör  således  samtliga  gymnasiestudenter. 

Målgruppen för de gemensamma ämnesplanerna är bred. Den bör omfatta skolledare, 

lärare, speciallärare, skolhuvudmän, föräldrar och elever. Språket är formellt men håller 

en hög beskrivande stilnivå. 

Interdiskursivitet

De gemensamma ämnesplanerna inleds med syften som beskriver avsikten med ämnet 

och hur elevens kunskaper och förmågor ska utvecklas. Det är ämnet i sig som beskrivs 

men  också  vilken  plats  de  har  i  samhället,  i  yrkeslivet  eller  för  vidare  studier.  En 

kunskapsdiskurs tydliggör att det är ett styrdokument som ligger nära institutionen för 

lärande.  En utvecklingsdiskurs  beskriver  inte  bara  ämnets  utveckling utan också hur 
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eleven får möjlighet att utvecklas. Det är en utveckling där syftet med kunskapen skall 

hjälpa eleven att bli självständig genom sin utbildningsväg mot ett yrkesliv eller framtida 

studier. Detta kan också översättas i en diskurs som beskriver livslångt lärande. 

Intertextuella kedjor

Grunden till texterna bygger på tidigare styrdokument även om det är nya former och 

nya innebörder i det som nu beskriver ämnesplanerna. Vidare bygger beskrivningar och 

formuleringar på det  utredningsmaterial  som föregått  gymnasiereformen.  Det handlar 

om vad ämnet ger eleven förutsättningar att utveckla. Beskrivningarna är öppna och det 

ges utrymme att tolka formuleringarna. Här finns inga tydliga intertextuella kedjor där 

exempelvis  kvalitetsdiskursen  kan  hämtas  från  Högre  krav  och  kvalitet  i  den  nya  

gymnasieskolan (Regeringen 2008c).

Intertextualiteten 

Formuleringarna  är  självständiga  och  ligger  nära  styrdokument  som  tidigare  varit 

gällande  i  gymnasieskolan.  Begrepp  och  ord  kan  tolkas  intertexutellt  genom  sin 

innebörd. Det gäller framförallt begreppen som rör form av kunskap eller förmåga. 

Ett  komplext  samhälle  med  stort  informationsflöde  och  snabb 

förändringstakt  kräver  ett  kritiskt  förhållningssätt  och  eleverna  ska 

därför  ges  möjlighet  att  utveckla  ett  sådant  (Samhällskunskap-

Gy2011).

Här finns formuleringar som bygger på Nyckelkompetenser för livslångt lärande men de 

anpassas till eleven och dennes utveckling. Grunden i nyckelkompetenserna har också 

anpassats för respektive ämne.

Textanalys 

Modalitet

Skolverket är ansvarigt för de texter som de gemensamma ämnesplanerna bygger på och 

dessa är efter remissomgångar beslutade underlag för gymnasieskolan. Innehållet består 

av tre delar där syftet för ämnet följs av vilken innebörd det har för elevens utveckling. 

Slutligen ingår en uppräkning av vilka kurser som ingår i ämnet. 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med 
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texter,  både  skönlitteratur  och  andra  typer  av  texter  (Skolverket 

2011b).

Det  inledande  påståendet  till  det  gymnasiegemensamma  ämnet  svenska  visar  ett 

instämmande genom att verbet ska används. Verbet syfta kan bidra till att tolkningen blir 

öppnare. En hög affinitet visar sig också i verbet utvecklar, där sanningsgraden för det 

som är väsentlig och förväntad kunskapsutveckling beskrivs.

Inom matematik (Skolverket 2011c) är det är det förmågan att arbeta matematiskt som 

ska utvecklas. Beskrivningen av det inledande påståendet utvecklas och här ges vidare 

förslag på vad  matematiskt innebär.  I  den andra  delen av ämnesplanen beskrivs  hur 

undervisningen i matematik ska ge eleven  förutsättningar  att utveckla förmågor inom 

ämnet.  Här  ligger  affiniteten  i  de  förmågor  som är  i  urvalet.  Även  själva  uttrycket 

förutsättningar innebär att tolkningsgraden ökar.

I ämnesplanerna förekommer verb som  ges möjlighet,  stimulera, ges rikliga tillfällen 

och  stärka elevernas tilltro  som innebär att texten visar avsikter men det  finns olika 

vägar att uppnå innebörden i dessa påståenden.

Transitvitet

De identiteter som är synliga är eleven eller eleverna. Det är de som förutsätts uppnå 

kunskaper  och  förmågor.  Så  som  texten  formuleras  blir  lärare,  skolledare  och 

skolhuvudmän ansvariga för vilka förutsättningar som eleven erbjuds. Detta skrivs inte 

uttryckligen. I stället så är det en ämnet som skall vara agent och det som texten utgår 

från. Vilket istället skulle kunna skrivas med skolan eller den undervisande läraren. Här 

blir undervisningen handlande;

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla förmåga...(Skolverket 2011c).

Det förutsätts att begreppet undervisning är underförstått och det blir då lärarens bild 

som bestämmer vilken situation som blir gällande.

Ordval

Inom de gymnasiegemensamma ämnena finns tolkningsgrader i de ord som används. I 

respektive ämne återkommer ord som knyter an till vetenskaperna som står bakom. Det 

är  beskrivningar  som  används  för  hur  förmågor  och  kunskaper  ska  utvecklas.  Det 
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förekommer ord som också återfinns i dokument som föregått gymnasiereformen och 

dessa beslutade ämnesplaner.

Ord och formuleringar av speciell karaktär där betydelsen kan tolkas;

Matematik  –  praxisnära,  kreativa  kvaliteter,  lösa  uppgifter  av 

standardkaraktär ( Skolverket 2011c).

Svenska – använda texter(...) som källa till självinsikt och förståelse av 

andra  människors  erfarenheter,  livsvillkor,  tankar  och 

föreställningsvärldar (Skolverket 2011b).

Samhällskunskap  -  eleverna  ska  ges  möjlighet  att  utveckla  ett 

vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågorna och en förståelse av 

det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor (Skolverket 2011a). 

Digital  kompetens  skrivs  inte  ut  i  de  gymnasiegemensamma  ämnesplanerna.  Den 

grundläggande IKT-kunskap som kompetensen bygger på visar sig i formuleringar som:

...ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntlig 

som  skriftligt  samt  med  hjälp  av  modern  informationsteknik 

(Skolverket 2011a).

Utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 

samt film och andra medier...(Skolverket 2011b).

I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga  att  använda  digital  teknik,  digitala  medier  och  även  andra 

verktyg...(Skolverket 2011c).

Social praktik

Ämnesplanerna lyfter fram eleven som subjekt och beskriver vilka förutsättningar som 

är grundläggande i lärandet. Tolkningsmöjligheterna för hur undervisningen i respektive 

ämne bör bedrivas är stora.  Det finns ingen tydlig definition av vilken kunskap som 

framhålls. De områden som beskrivs och de exempel som ges är allmänna och skiljer sig 

inte  från  tidigare  kursplaner  som  varit  gällande.  Samtidigt  som  det  ges  stora 

tolkningsmöjligheter visar texten att det är skolans huvudman, skolledare och lärare som 

är  satta  att  uttolka  vilken  kunskap  som  är  relevant  och  viktig  för  eleven.  Eleven 

förväntas vara handlande i sitt lärande och utveckla såväl självständighet som sociala 
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sidor.  De  gymnasiegemensamma  ämnena  är  samtidigt  grunden  för  två  olika 

utbildningsvägar, högskoleförberedande respektive yrkesförberedande.

Den digitala kompetensen översätts till förmåga eller uttryck av kunskaper relaterat till 

informationsteknik  eller  digital  teknik.  Även  här  är  tolkningsmöjligheterna  stora  då 

begreppet  kompletteras  med  film,  medier,  textkonsumtion  och  andra  verktyg. 

Definitionen av digital kompetens, så som EU definierar den, är medvetet förenklad. I de 

gymnasiegemensamma ämnena får istället andra nyckelkompetenser utrymme som lära 

att lära, kommunikation på modersmålet och matematiskt kunnande. Säljö skriver ”Inte 

ens den mest kraftfulla informationsteknologi löser lärandets problem” (Säljö 2000 Sid 

12). Hur lärandet sker hör inte ihop med enbart en teknik eller en metod. Det finns heller 

inget  som tyder  på  att  ämnesplanerna  är  skrivna  för  att  IKT blir  en  metod.  Istället 

beskrivs samspelet med den nya tekniken. Det är centralt i sociokulturellt perspektiv att 

lärande och utveckling sker med hjälp av fysiska och språkliga redskap (Säljö 2000).

Säljö (2000) för ett resonemang som berör kunskaper som ett demokratiskt problem. Det 

vi lär ut i skolan och hur det görs, har sin grund i det formaliserade lärandet, då det är ett 

medel för nästa utbildningsnivå. Det innebär att skolans kommunikativa situationer ska 

ha ett innehåll som följer samhällets definitioner av centrala kunskaper och färdigheter 

(Säljö 2000). De gymnasiegemensamma ämnena är resultatet av en politisk process som 

nu  ligger  till  grund  för  undervisningen  i  den  svenska  gymnasieskolan.  Den digitala 

kompetens som EU räknar in som nyckelkompetens har omtolkats och får ett mindre 

utrymme i dokumenten. Den diskursiva praktiken visar att maktförhållandet i styrningen 

av  den  svenska  gymnasieskolan  inte  påverkas  av  Europeiska  unionen  och  dess 

rekommenderade nyckelkompetenser. Skolverket har ett inflytande vilket de också visar 

genom att lägga grunden på formuleringar ur tidigare styrdokument samt redigera och 

omformulera begrepp och ordalydelser som nyckelkompetenserna erbjuder.

6.Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Utgångspunkter för texterna

Propositionen om en ny gymnasieskola (Regeringen 2008c) överlämnades till riksdagen 

under  våren  år  2009  och  här  föreslås  förändringar  i  gymnasieförordningen  och 

skollagen. Den nya programstrukturen beskrivs samt även respektive inriktning. Det blir 

aktuellt  med  nya  examensförfaranden  och  lärlingsutbildning  föreslås.  De  tidigare 

kärnämnena föreslås ersättas med gymnasiegemensamma ämnen. De förändringar som 
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sker i gymnasieskolan under hösten 2011 har sin grund i detta dokument (Regeringen 

2008c).

Interdiskursivitet

Texten  följer  en  myndighetsgenre  och  är  uppdelad  i  paragrafer,  men också  stycken. 

Namnet  på  dokumentet  beskriver  inriktningen  på  den  nya  gymnasieskolan. 

Kvalitetsdiskursen  återkommer  i  beskrivningen  av  beredningen  av  propositionen. 

Dokumentet består av flera delar där ändringar i skollagen visas. Här finns också bilagor 

med  remissvar  från  olika  instanser.  I  övrigt  så  beskrivs  förändringar  i 

gymnasieprogrammen och  hur  utbildningen  ska  inriktas.  Bakgrunden  är  att  livslångt 

lärande  och  sysselsättning  hör  samman.  Sverige  har  förutsättningar  att  utbilda 

kvalificerad  arbetskraft.  Arbetslivet  blir  alltmer  kunskapsintensivt,  därför  måste 

gymnasieskolan hålla en hög kvalitet. Ett stycke har rubriken ”Regeringen prioriterar 

utbildningens  kvalitet”  (Regeringen  2008c. Sid  36).  Kvaliteten  bygger  på  att 

gymnasieskolan  är  en  del  i  en kunskapskedja.  Samtidigt  som kvaliteten  måste höjas 

behöver  strukturen  förändras.  Kvalitetsdiskursen  stöds  i  texten  av  att  arbetslivet 

efterfrågar  välutbildade  studenter.  Kvalitet  kommer  också  ur  konkurrens  och  här 

efterfrågas  såväl  kommunala  som  fristående  huvudmän.  Samtidigt  framträder  en 

specialiseringsdiskurs  där  man  inom  näringslivets  bransch-  och  yrkesområden 

efterfrågar  anpassade  utbildningar.  Elever  väljer  inriktning  på  respektive 

gymnasieprogram och specialiserar sig i sin utbildning; 

”Tiden för karaktärs- och yrkesämnen ska öka” (Regeringen 2008c. Sid 

37).

En specialiseringsdiskurs synliggörs genom meningen”Den nuvarande gymnasieskolan 

är  alltför  likformig”  (Regeringen  2008c.  Sid  37).  Nya  programformer  med  olika 

examensförfaranden föreslås som ett svar på att fler elever ska nå målen och fullfölja 

utbildningarna.  Men utbildningsvägarna ska vara konkreta och kunna bedömas på ett 

rättvist sätt. 

Här saknas en IKT-diskurs då respektive program har en egen beskrivning på vilken IKT 

undervisning som är aktuell. Det faller alltmer tillbaka på specialiseringsdiskursen. Inte 

heller finns någon diskurs som stödjer EU och nyckelkompetenserna, men det livslånga 

lärandet omnämns och kan också ses bilda en diskurs tillsammans med skrivningar om 

arbetsliv, kvalitet i gymnasieskolan och en förberedelse för högre studier;
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Gymnasieskolans struktur och innehåll behöver utvecklas och kvaliteten 

höjas, för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs 

för personlig utveckling, aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv, 

vidare studier och livslångt lärande (Regeringen 2008c. Sid 36).

Intertextuella kedjor

De intertextuella kedjor som är synliga är tidigare lagtexter och referenser till tidigare de 

kravställningar som regeringen haft på utredningen inledningsvis. Här finns inte någon 

referens  till  europeisk  utbildningspolitik  men  referenser  till  globalisering  och 

anpassningen till ett föränderligt arbetsliv bygger på tidigare texter som regeringen har 

producerat.  Framtidsvägen - en förändrad gymnasieskolan från gymnasieutredningen 

har tydlig grund i texten (Regeringen 2008a).

Intertextualiteten 

Det  är  framförallt  i  lagtexterna  som intertextualiteten klarläggs.  Men även i  tidigare 

utredningsarbete.  Ett  nationell  inriktning  råder  och  EU  perspektivet  får  inte  något 

utrymme.  I  dokumentets  remissdel  återkommer  förslag  där  det  åberopas  andra 

perspektiv,  bland annat styrkan i  nyckelkompetenser.  Det är i  det  här fallet Lärarnas 

Riksförbund som uttalar sig. I övrigt återkommer regeringens förslag där det möts av 

utredarens (Regeringen 2008c). 

Textanalys 

Modalitet

Det  här  är  en proposition  och  i  de  föreslagna  förändringarna  i  skollagen  är  en  hög 

affinitet  vid  beslutade  formuleringar.  Bakgrunden  till  reformen,  mål  och  syften,  blir 

också skrivna med hög affinitet;

Gymnasieskolan måste utformas så att den blir meningsfull för alla 

ungdomar och motiverar dem att anstränga sig. Den måste förändras så att 

betydligt fler ungdomar än hittills blir motiverade att klara utbildningen, 

får stärkt självförtroende och en god grund för att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Regeringen 2008c. Sid 36).

Måste är starkare än verbet bör som modalitet och det visar sig i påståendet ovan. Det är 

dags att förändra gymnasieskolan och nå ett för regeringen förväntat resultat. 
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Regeringen föreslår att det i gymnasieskolan ska finnas 18 nationella 

program, som kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande 

program (Regeringen 2008c. Sid 1).

Då  det  innebär  att  förändra  lydelser  i  skollagen  bör  vissa  formuleringar  inte  vara 

definitiva utan också kunna tolkas. Ovanstående citat beskriver den förändring som vi nu 

vet är giltig, men det lämnas också öppet för tolkning genom hjälpverbet kan. 

Transitvitet

Det här är ett dokument med texter som visar regeringens närvaro. Det är i huvudsak en 

dialog där elever och ungdomar får erbjudanden om något som är för deras eget bästa. 

Påståenden i  dokumenten visar handling och det  är skolhuvudmän och beslutsfattare 

som är målgruppen. 

Ordval

Det finns ord i texten som har  en naturlig anknytning till  lagtext  och som följer  en 

myndighetsgenre. I innehållsförteckningen ges en bild av att processen bakom reformen 

är ganska självklar och relativt enkel;

En ny betygsskala- Nya kurser- Examen och grundläggande 

högskolebehörighet-Krav för yrkesexamen

(Regeringen 2008c)

Stödet för förändringar beskrivs i kapitlet om principiella utgångspunkter, när det gäller 

utbildning inleder följande beskrivning:

Varje samhälle har skyldighet att ge alla ungdomar en utbildning(...) 

Människor växer med kunskap(...)Utbildning är en mänsklig 

rättighet(...)Bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina 

egna liv (Regeringen 2008c).

Här finner Regeringen stöd i allmänmänskliga formuleringar som inte är helt färgade av 

samtida dokument.
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Social praktik

Det Regeringen beslutar innebär ett vägval för den svenska gymnasieskolan. Säljö tar 

upp hur det formaliserade lärandet bygger på struktur och innehåll. Vilka kunskaper och 

färdigheter ser samhället som viktiga? Skolan ska samtidigt vara ett verksamhetsområde 

där människor kvalificeras genom centrala kunskaper samtidigt ska det ske en skiktning 

där vissa kvalificerar sig(Säljö. 2000).

Säljö beskriver utbildningsväsendet som en socialt organiserad utvecklingszon. Skolan 

kommer  alltid  att  ställas  inför  det  faktum att  det  finns  olika  förväntningar.  Genom 

politiska processer sker avvägningar över vilka intressen som vinner mark (Säljö. 2000). 

Den  diskursiva  praktiken  visar  tydligt  att  den  inte  berörs  av  den  europeiska 

utbildningspolitiken. Det är också möjligt att tolka att förändringen av gymnasieskolan 

bygger på att korrigera det som blivit snarare än att anpassa för det som skall komma, 

även om specialiseringsdiskursen kan vara en del i utbildning för framtiden. Det finns 

utsikter om att reformer kan förändra skolorganisationen som form. Men Berg (1999) 

menar att utsikterna ändå inte är stora när det gäller effekterna på skolans traditionella 

inneboende värdbaser.  Berg beskriver  att  det  samhälleliga  fundamentet  utövar  större 

påverkan på skolans innehåll än den legala beslutsfattande makten (Berg 1999). 
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6. DISKUSSION 
De  dokument  som  analyserats  följer  mallen  för  en  intertextuell  kedja  då  dessa 

kronologiskt  utgår  från  nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande.  Det  är  i  sig  två 

oberoende projekt som dokumenten utgör grunden för. Den svenska gymnasieskolans 

aktuella reform påverkas av inhemska krav på en förnyad skola med högre kvalitet. EU 

producerar  samtidigt  dokument  för  utbildningsprogrammet  Arbete 2010 (EU 2006a). 

Digital kompetens är en viktig kompetens samtidigt som det finns olika tolkningar av 

vilka kunskaper som begreppet innefattar. De konkurrerande diskurserna kan sägas vara 

inneboende i diskursordningen skolutveckling, då det är gymnasieskolans reformarbete 

som i huvudsak är mitt underlag. Digital kompetens ingår i ett flertal diskursordningar 

med  utgångspunkten  i  Europa.  I  mitt  fall  är  den  i  huvudsak  aktuell  i  den 

utbildningspolitiska diskursordningen.  Genom kritisk diskursanalys  har jag analyserat 

text, diskursiv praktik och social praktik. De diskurser jag läser ut genom att använda 

Faircloughs (1992) tredimensionella modell råder inom dokumenten i olika hög grad. 

För att definiera någon dominerande diskurs och samtidigt studera om diskursordningen 

reproduceras eller transformeras sammanfattar jag och diskuterar de diskurser jag kan 

utläsa i den diskursiva praktiken.

Säkerhetsdiskurs 

Texten  Digital  kompetens  (EU  2006a)  innehåller  en  synlig  diskurs  jag  benämner 

säkerhetsdiskurs, som innefattar etiska och juridiska principer där en kritisk hållning till 

informationsteknik och nätverk förordas och till och med avkrävs. Denna diskurs är inte 

tydlig i de dokument som utgör underlaget för gymnasiereformen Gy 2011. Samtidig 

som EU initierar program för sysselsättning, utbildning och konkurrenskraft bygger den 

Europeiska Unionens fundament  på att  stifta gemensamma lagar som blir  giltiga för 

samtliga  medlemsländer.  Digital  agenda  för  Europa  innebär  stora  satsningar  på  nya 

plattformar där länder sammanbinds och digitala transaktioner möjliggörs (EU 2010b). 

Den digitala versionen av EU är långt från den union som finns på kartan. Samtidigt 

förväntas medborgarna vara aktiva i sina utbildnings-, yrkes- och samhällsliv och utgå 

från demokratiska värderingar. Stater är utsatta för cyberangrepp och framväxten av den 

globala nätverksstaten samarbetar med ideella organisationer,  men under delad makt. 

Det innebär att det finns möjliga säkerhetshål. Frånvaron av säkerhetsarbete som skulle 

kunna förenklas genom krypteringsstandarder eller internationellt samarbete är en orsak 

(Castells  2002.).  Det  finns  också  en  digital  alternativrörelse  som  engagerar  sig  i 

samhällsfrågor och inte ser sig begränsade av nationsgränser och där somliga skymtar 
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revolution (Ilshammar & Larsmo 2005). Samtidigt förklarar EU satsningar på forskning 

och  innovation  där  kommersiella  intressen  kräver  säkra  digitala  lösningar  och  även 

lagstiftning  på  området.  Formuleringen  ”kräver  ett  kritiskt  förhållningssätt” finns 

förutom i  texten  om digital  kompetens  (EU 2006a)  även  skriven  i  ämnesplanen  för 

samhällskunskap  (Skolverket  2011a).  Den  gäller  för  samtliga  elever  i  de  svenska 

gymnasieprogrammen från hösten 2011. Det är informationsflödet som kräver struktur 

för att kunna avläsas och det är förmågan att dra slutsatser genom att söka, samla och 

värdera information. Utgångspunkten är källkritik och vetenskaplighet i detta ämne som 

även ger kunskaper och utvecklar förmågor som kommer att användas i andra ämnen, 

inklusive gymnasiearbetet. Hur trovärdiga och relevanta är källorna? (Skolverket 2011a)

Kvalitetsdiskurs

I dokumenten som beskriver de nya gymnasieprogrammen och ämnesplanerna framhålls 

eleven som den handlande. Lärare som handledande och kontrollerande av kunskap i 

skolan framställs  inte tillsammans med eleven i ett  relationellt  sammanhang i texten. 

Boken gymnasieskola 2011 (Skolverket 2010a) beskriver i den grundläggande strukturen 

inledningsvis att läraren är bemyndigad ett tydligt ansvar. Det är ett uppdrag som stöds 

av styrdokumenten i samlad form men i texten inte utvecklar den sociala kontext som 

den reformerade  gymnasieskolan  utgörs  av.  Kvalitetsdiskursen  har  varit  styrande  i 

arbetet med att förnya gymnasieskolan och framförallt förbättra elevernas resultat. Den 

nya  betygsskalan och  en tydlig programstruktur  är  verktyg  som ska stödja reformen 

samtidigt som kraven på skolledare och lärare ökar. Debatten om lärares professionalitet 

som pågått under många år innebär att beslutet att legitimera lärare sammanfaller med 

införandet  av  gymnasieskola  2011.  Berg  (1999)  har  skrivit  om  begreppet 

aktörsberedskap  som  är  aktuellt  när  en  större  reform  ska  implementeras.  Om 

intentionerna i reformen ska nå fram är det nödvändigt att de värdebaser som förs fram 

stöds  av  de  olika  skolkulturer,  som Berg  benämner  aktörsberedskap.  Om lärare  och 

skolledare inte har denna mottaglighet förlorar reformen förutsättningarna (Berg. 1999). 

Som jag ser det har det i reformarbetet gjorts ansträngningar för att skapa ett underlag 

för implementering.

Gymnasieelevernas  kunskapsresultat  har  varit  utgångspunkten  vid  omformandet  av 

ämnesplanerna.  Framförallt  är  avsikten  att  fler  ungdomar  fullföljer  sina  studier  vid 

gymnasiet (Skolverket 2010a). Kvalitetsdiskursen stöds också av ytterligare en reform 

som  berör  gymnasieskolan  och  bygger  på  ett  beslut  om  en  ny  lärarutbildning 

(Regeringen  2009).  Rekryteringsbasen  för  högskolor  och  universitet  minskar  och 

77



framförallt beror det på att färre elever slutför gymnasieskolan och de som söker sig till 

högre utbildning saknar tillräckliga förkunskaper (Regeringen 2010b). Det är viktigt att 

klargöra framtida behov på en föränderlig utbildnings- och arbetsmarknad. Utbildningen 

måste vara av hög kvalitet men det är slutligen individen som får visa vilken kompetens 

den besitter (Regeringen 2008c).

Specialiseringsdiskurs

Kvaliteten  ska  öka  genom  att  nationellt  likvärdiga  utbildningsprogram  införs  inom 

gymnasieskolan  som  innehåller  ett  antal  studievägar.  En  specialiseringsdiskurs  är 

resultatet  av  de  18  nya  yrkesförberedande  respektive  högskoleförberedande 

gymnasieprogrammen.  Vidare  införs  lärlingsutbildningar  inom  ramen  för  de 

yrkesförberedande  utbildningarna  (Regeringen  2010a).  Specialiseringsdiskursen  inom 

gymnasieskolans program stöds universitet och högskolor, för en fortsatt hög kvalité och 

möjligheten att  utveckla  för  ett  framtida  näringsliv.  En  Teknikdelegation tillsattes  år 

2008  av  regeringen  för  att  kartlägga,  lyfta  fram  och  utveckla  intresset  för 

naturvetenskap,  matematik  och IKT (Regeringen  2008b).  Spetskompetens  efterfrågas 

och kravet är att alltfler elever väljer att studera på tekniska eller naturvetenskapliga 

gymnasieprogram. Utvecklingsområdet är främst identifierat till intresset från elever och 

en  utveckling  av  samverkan  mellan  skola  och  arbetsliv.  Framförallt  behöver 

undervisningen utvecklas, behörighetskraven på lärare skärpas och lärarutbildningen ska 

reformeras (Regeringen 2010b).

Kunskapsdiskursen 

Den  allmänt  hållna  beskrivningen  av  vilken  kunskap  inom  IKT  som  de  svenska 

styrdokumenten utgår från är något mer detaljerade i texten för digital kompetens (EU 

2006a). Även kompetensbegreppets innebörd får en närmare förklaring i anslutning till 

stycken  om  vilka  färdigheter,  förmågor  och  attityder  som  innefattas.  De  svenska 

ämnesplanerna beskriver inte i detalj vilka tillämpningar som möjliggörs med IKT då 

inriktningen gäller förmågor inom arbetsformer och tolkningar. Vi kan kalla 21st Century 

skills för den globala motsvarigheten till Nyckelkompetenser för livslångt lärande. Det 

är ett projekt där organisationer och företag tillsammans med regeringar prövar det som 

är 21:a århundradets kompetenser  och samtidigt  arbetar för reformer inom skola och 

utbildning (Ananiadou & Claro 2009).  Förutom DeSeCo (OECD 2005b) som arbetat 

med  kompetensbegreppet  i  relation  till  IKT  inom  OECD,  har  21st Century  skills 

definierat olika kompetenskategorier. Ramverket skrivs i tre dimensioner; information, 
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kommunikation samt etisk och social påverkan. Informationsdimensionen relaterar till 

digitala miljöer och skiljer inte i definitionen av färdigheter jämfört med OECD eller 

EU. Information ska man söka, välja, utvärdera och framförallt omvandla till kunskap. 

Kommunikationsdimensionen  beskriver  tillämpningar  på  aktuell  kommunikation  och 

forskning,  exempelvis  datorspel  och  sociala  medier,  och  där  färdigheterna  består  av 

effektiv  kommunikation  och  val  av  verktyg.  Vidare  finns  samarbete  och  virtuell 

interaktion  som  sub-dimension.  Dimensionen  för  social  respektive  etisk  påverkan 

innehåller  en  tydlig  beskrivning.  Den  etiska  dimensionen  knyts  till  globalisering, 

mångkultur och etiska utmaningar. Den sociala dimensionen översätts till socialt ansvar 

som beskriver att individen har möjligheten att påverka samhället positivt men också 

negativt. Digitala medborgarskap innehåller frågor som innebär sociala ekonomiska och 

kulturella konsekvenser för individen (Ananiadou & Claro 2009).

Utöver  dessa  exempel  som  kompletterar  beskrivningar  för  Nyckelkompetenser  för 

livslångt  lärande finns  ytterligare exempel.  Norge,  Korea  och Finland för  att  nämna 

några länder, har infört nationella kompetensbeskrivningar i sina utbildningsplaner, där 

Norge utgår från EU:s definition. Finland har infört begreppet medborgarfärdigheter som 

som  utgör  verktyg  som  fungerar  som;  djupgående,  förståelsebaserad  och  kreativ 

användning  av  det  inlärda.  Definitionen  för  IKT  inleds  med  ”De  färdigheter  som 

eleverna  behöver  på 2000-talet  och  främjandet  av  kunnandet  i  anknytning  till  dessa 

färdigheter” (TUISAB 2010).

Utbildningsdiskurs

I Norge har har den digitala kompetensen skrivits in i styrdokumenten men resultatet 

visar  att  lärarna  inte  upprätthåller  digital  kompetens  för  undervisning  som eleverna 

enligt styrdokumenten har rätt till. Det fanns inför införandet av IKT i läroplanen, en 

kritik  mot  att  den  positiva  retoriken  inte  skulle  spegla  förutsättningarna  i 

utbildningsarenan. Samtidigt som enskilda formuleringar av vilken kunskap som sågs 

viktig, skapades bilden av att IKT enligt skolans syn var en extern teknik. Statusen av 

IKT som kompetens har däremot ökat (Krumsvik 2008). Även i Sverige anser man att 

det  bör  investeras  i  lärarkompetens  inom  IKT.  I  propositionen  till  den  nya 

lärarutbildning ”Bäst i klassen” föreslås fyra övergripande perspektiv som väsentliga och 

som  skall  genomsyra  all  lärarutbildning;  Vetenskapligt  och  kritiskt  förhållningssätt; 

historiskt  perspektiv,  internationellt  perspektiv;  informations-  och 

kommunikationsteknik som utbildningsresurs. Den sistnämnda anses helt nödvändig för 

att  komma  i  fas  med  samhälle  och  skolväsendet  (Regeringen  2009).  Parallellt  med 
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införandet av den nya lärarutbildningen har LIKA-projektet genomförts. Ett samarbete 

mellan fem högskolor och universitet i Stockholm har med stöd av KK-stiftelsen arbetat 

för att hitta former för att säkerställa att digital kompetens ingår i lärarutbildningen och 

för att ”IT ska vara en naturlig del i lärarprofessionen” (LIKA 2008).

Skolverket  har  övertagit  den  utbildningsinsats  inom  IKT  som  Myndigheten  för 

skolutveckling tidigare ansvarade för. PIM, praktiskt IT och mediekunskap syftar till att 

ge lärare grundläggande kunskaper i användning av IKT och möjliggör även certifiering 

(Skolverket  2011d).  En  diskurs  som  beskriver  att  lärare  inte  har  tillräcklig  IKT-

kompetens  och  inte  heller  håller  samma  nivå  som  många  av  eleverna,  riskerar  att 

etablera  en  syn  på  lärande  och  IKT  som  bromsar  upp  den  digitala 

kunskapsinhämtningen.  Skolan kan inte längre bortse från att  nya produktionsformer 

ställer andra krav på avancerad läs- och skrivkunnighet. IKT blir i större utsträckning 

föremål för lärande i sig (Säljö 2000). Det handlar i högre utsträckning om en naturlig 

utveckling  av  vår  tidigare  begreppsliga  kunskapstradition  (Säljö  2000).  Även  om 

verktygen och artefakterna är förändrade kan vi fortfarande känna igen oss i processerna 

och språkets medierande natur. 

Relationer och maktförhållanden

Skolverket spelar en stor roll i arbetet med den nya gymnasieskolan där ämnesplaner och 

läroplanen  blir  styrmedel  och  där  makten  utgår.  Styrkeförhållandet  synliggörs  i  den 

självständiga kravställning mot regeringen som Skolverket visar men också genom att de 

omtolkar  nyckelkompetenser  för  livslångt  lärande  och  framhåller  egna  begrepp. 

Skolverkets roll innebär också att man som myndighet utgör kontrollstation inte bara för 

arbetet med IKT utan hela reformen Gy 2011. Eftersom styrningen i gymnasieskolan 

sker genom läroplanen och ämnesplanerna innebär det att Skolverket innehar stor makt i 

förhållande till skolornas huvudmän. Berg menar att staten ger organisationen, i det här 

fallet  Skolverket,  det  yttersta  verksamhetsuppdraget  och  därmed  blir  skolans 

uppdragsgivare dess reella huvudman (Berg 1999).

Digital kompetens och den definition som EU presenterade år 2006 (EU 2006a) som 

grundläggande för medborgarnas  livslånga lärande kan tolkas  som den demokratiska 

rättigheten att tillägna sig nya tekniker för kommunikation. Det begränsar inte lärandet 

till  skolväsendet  utan  det  förutsätts  att  lärandet  sker  i  alla  sociala  praktiker.  I  ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det om hur människor agerar med hjälp av artefakter i 

alla  sammanhang  där  tänkandet  utvecklas  (Säljö  2000).  Till  de  förmågor  och  de 
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färdigheter som efterfrågas i digital kompetens knyts tillämpningar som kanske redan 

känns passerade med tanke på den utveckling av IKT-verktyg som dagligen ser ljuset. 

Men  lärandet  har  ingen  begränsning.  I  ett  sociokulturellt  perspektiv  är  det  en 

förutsättning att  samtidigt  som nya redskap tillkommer utvecklas vårt  kollektiva och 

individuella lärande (Säljö 2000).

I min undersökning visar det sig att digital kompetens finns med som ett underlag i den 

process  som föregår  reformen Gymnasieskola  2011.  De formuleringar  som slutligen 

skrivs  i  ämnesplanerna  för  samhällskunskap,  svenska  och  matematik  har  omtolkats 

(Skolverket  2011a,  Skolverket  2011b,  Skolverket  2011c).  Skolverket  har  i  stället 

anpassat dessa formuleringar som allmänna riktlinjer för kommunikation, information 

och källkritik. Skolverket väljer i stället att stödja en specialiseringsdiskurs som utgörs 

av att IKT får ett större utrymme i karaktärsämnen och inriktningar på de respektive 

programmen.  Grundläggande  IKT-kunskaper  förväntas  i  stället  inhämtas  inom andra 

institutioner än gymnasieskolan.

6.1 Slutsats 

Genom en  kritisk  diskursanalys  är  det  möjligt  att  se  vilken  betydelse  den  politiska 

styrningen har för framtidens gymnasieskola. Diskurserna som utgör resultatet är de jag 

ser tydligast i dokumenten jag analyserat. Undersökningen är kvalitativ men storleken på 

mitt urval visar att det är möjligt att se skillnader som lyfter fram dominerande diskurser. 

Specialiseringsdiskursen och kvalitetsdiskursen är framträdande i den aktuella reformen 

Gy  2011,  vilket  också  följer  inriktningen  för  den  debatt  som  varit  gällande  för 

gymnasieskolan under en längre period. Den säkerhetsdiskurs som framträder i  Digital 

kompetens, i  Nyckelkompetenser  för  livslång  lärande,  är  inte  tydlig  vare  sig  i 

Regeringens  eller  Skolverkets  dokument.  Bakgrunden  kan  ligga  i  att  Sverige  sedan 

internets genombrott i mitten på 1990-talet värnat om att en så stor del av befolkningen 

som möjligt bör få tillgång det globala nätverket. Samtidigt har de faror som kan drabba 

den enskilde på nätet  framhållits  med information och utbildning.  Det  har  pågått  en 

öppen debatt om vad som är eller ska vara tillåtet att göra med digital information och 

vilket ansvar internetanvändare har. I utbildningsväsendet såväl som i övriga samhället 

har information om säker användning av datorer och digitala körkort varit grunden för 

användarnas  möjlighet  till  medverkan  på  intranät  och  anslutningar  till  internet.  I 

jämförelse med flera av Europas länder har medborgare i Sverige redan haft tillgång till 

grundläggande kunskap i fråga om nätsäkerhet och källkritik. 
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Den  övergripande  kunskapsdiskursen  som  utgör  grunden  för  vilken  inriktning 

undervisning  gymnasieskolan  ska  erbjuda  stöds  av  dimensioner  som  utgår  från 

kunskapssamhället.  Information,  kommunikation  och  det  sociala  perspektivet. 

Definitionen  av  digital  kompetens  följer  genom  dokumenten  i  min  undersökning. 

Motiven  för  vilken  kunskap  som skall  vara  målsättningen  utgår  från  olika  delar  av 

medborgarnas  vardag  i  utbildning  och  arbetsliv.  Vilka  metoder  eller  vetenskapliga 

bakgrunden som ska vara grund för lärandet lämnas tolkningsbara. Inom ramverk skrivs 

såväl färdigheter och fakta som god grundad digital kompetens. Säljö (2000) varnar för 

det  demokratiska  problem  som  uppstår  när  den  som  saknar  kunskap  hamnar  i 

beroendeställning  (Säljö  2000).  I  gymnasieskolans  framtida  IKT-utbildning  finns 

möjligheter att undervisningen i specialiserade utbildningsgrenar kan komma att leda till 

maktförhållanden. Det är genom medvetna val som den digitala kompetensen utvecklas. 

Samtidigt ska grundläggande datoranvändning vara del av övriga gymnasiegemensamma 

ämnen enligt styrdokumenten. Här finns möjligheten att ge eleverna en gemensam grund 

av digital kompetens. Vilken kunskap som vi ska se som episteme, säker kunskap enligt 

Aristoteles, är i reformen Gy 2011 inte detaljerad eller definierad. 

Begreppet episteme är enligt Focault (1980) mötespunkter för sociala praktiker. I den här 

undersökningens  är  det  värt  att  söka  mötespunkterna  där  nya  diskursordningar  har 

möjligheten att etableras. Det är inte enkelt att förutse vilken sanningsregim som uppstår 

i skiftet mellan den tidigare gymnasieutbildningen och den reformerade gymnasieskolan 

som lyder under Gy 2011. Det går däremot att genom de konkurrerande diskurserna se 

vilka  maktförhållanden  som  råder  mellan  de  som  är  ansvariga  för  dokumenten  jag 

analyserat. Den definition av digital kompetens som gemensamt beslutats inom EU får i 

Sverige träda tillbaka när IKT- undervisningen anpassas till utbildningarna i Gy 2011. 

Skolverket  visar  en  självständighet  gentemot  Regeringen  och  låter  samtidigt 

tolkningsbara  kompetenskrav  endast  i  begränsade  lydelser  överensstämma  med 

ursprungsdefinitionen digital kompetens.

6.2 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning

Min  undersökning  har  fokuserat  på  ett  urval  dokument  som  hör  samman  med 

gymnasiereformen som nu är en realitet. Vi skriver oktober år 2011 i almanackan och det 

undervisas  under  en  övergångsperiod  i  två  parallella  system  i  den  svenska 

gymnasieskolan, där även betygsättningen sker med hjälp av två olika betygsskalor. Den 

kompetens och den kunskap som varit aktuell i myndighetsdokument och styrdokument 

som  föregått  reformen  har  saknat  tydlig  anknytning  till  vetenskaplighet  och 
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teoribildningar.  Vygotskijs  socialkonstruktivistiska  perspektiv  förklaras  som 

grundläggande i Skola för bildning (Läroplanskommittén 1992), och det kan fortfarande 

sägas att  den syn på kognitiv utveckling som är knuten till  språkliga,  kulturella  och 

praktiska sammanhang är giltig (Läroplanskomittén 1992). 

Nyckelkompetenser för  livslångt  lärande (2006a) definierades  år  2006 och utövar en 

påverkan på det svenska utbildningsväsendet. Hur kan vi vara säkra på att det är just 

dessa kompetenser som är rådande och gällande i en framtid så nära förestående som år 

2020? Digital kompetens refererar vi till som grundläggande kunskapsdefinition när det 

gäller undervisning och IKT. Men vilka egna resultat har vi att utgå från och vad bör vi 

ta  med  oss  från  vår  egen  svenska  historia  av  implementering  av  IKT  och  den 

forskningen  som  gjorts  under  nästan  fyra  decennier?  Skolverket  tolkar 

nyckelkompetensernas målsättning till varje medborgares goda liv med möjligheter till 

självförsörjning, samtidigt väljer man aktivt att inte stödja diskursen för dessa. 

För  vidare  forskning  skulle  det  vara  intressant  att  se  hur  definitionen  av  digital 

kompetensen anpassas till framtida IKT-system och applikationer. Att datorn med skärm 

och  tangentbord  redan  idag  har  ersatts  med  funktioner  som  utföres  med  hjälp  av 

läsplattor eller smarta telefoner, innebär att vikten av lärandet fortsatt kommer att ligga 

på information och kommunikation. 

I  ett  sociokulturellt  perspektiv  har  människors  förmåga  att  lära  och att 

utvecklas-  såväl  kollektivt  som  individuellt-  ingen  bestämd  gräns.  Vi 

skapar  hela  tiden  redskap  med  vars  hjälp  vi  kan  lösa  fysiska  och 

intellektuella problem (Säljö 2000. Sid 73).

Människan kommer alltid att utveckla lärande och institutioner kommer att presentera ett 

urval  av  den  kunskap  som är  aktuellt  i  en  tid,  historiskt  och  situerat.  Så  länge  den 

svenska skolan ser det som sin uppgift att utbilda för ett samhälle i ständig förändring är 

det viktigt att denna kunskap är relevant. Kommer vi att utgå från episteme (Gustavsson 

2002),  den säkra faktakunskapen, eller influeras det  framtida kunskapsinnehållet med 

grader av doxa Gustavsson 2002) ute i våra skolor? Digital kompetens, hur än begreppet 

tolkas,  kommer  svenska  gymnasieungdomar  att  tillägna  sig  genom  flertalet  sociala 

praktiker.
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Figurförteckning
Figur 1 sid 38: Tredimensionell modell för kritisk diskursanalys (Fairclough 1992).
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