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Abstract 
This study examines how the tasks constructed by teachers of Swedish meet the pupils’ 

differing abilities. Based on Gardner’s theory of multiple intelligences, I defined different 

categories of abilities corresponding to the different intelligences in thirteen different 

tasks constructed for the subject of Swedish in upper secondary school. The study shows 

that linguistic ability is by far the most common in the studied material, as expected. But 

personal abilities are also commonly found, which shows that the teachers ask the pupils 

to share of their own thoughts, memories and experiences. The linguistic ability usually 

functions in the tasks as a method, but in the material that the pupils write, the personal 

abilities are far more common than the linguistic ability. 
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1 Inledning 
En av skolans övergripande uppgifter är enligt skollagen att ”främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande” (SFS 2010:800, kap 1 § 4). En stor del av ansvaret för detta ligger 

på lärarkåren. En lärare måste kunna möta varje elev på ett sätt som utvecklar just den 

eleven, dels när det gäller ämneskunskaper, dels när det gäller att utvecklas som 

samhällsmedborgare. Till sin hjälp har läraren en tydlig struktur att förhålla sig till; det 

finns läroplaner och kursplaner för alla olika skolämnen. Det finns också tydliga 

förväntningar från huvudmän och elever, men även föräldrar och omgivande samhälle 

har uppfattningar om hur undervisning ska bedrivas. Lärare förväntas dessutom vara 

förberedda, kunniga och behärska ämnesinnehållet. Men inom dessa ramar finns dock en 

stor frihet. Läraryrket har länge varit ett ensamarbete; varje lärare har sin egen klass i sina 

ämnen och gör i klassen det som denna själv bedömer lämpligast. Även om detta har 

börjat förändras på senare tid är klassrumssituationen fortfarande något som varje lärare 

till stor del enskilt ansvarar för. All undervisning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet, och det finns mycket skrivet om hur elever lär sig och om hur lärare 

undervisar. Precis som varje lärare har sin egen stil i klassrummet har varje elev olika sätt 

att lära sig, och läraren har ett ansvar att identifiera och möta dessa inlärningsstilar. I 

uppsatsen används genomgående begreppet förmåga för att beteckna de olika 

förutsättningar olika elever har.  

Ett vanligt sätt att bedriva undervisning i svenskämnet är att eleverna jobbar 

individuellt med uppgifter som läraren har konstruerat. Som en del i individanpassningen 

har katederundervisningen blivit mer och mer ovanlig till förmån för elevaktivitet i olika 

former. Läraren har en stor frihet och ett tillika stort ansvar för hur dessa uppgifter som 

eleverna ska lösa utformas, eftersom elever har olika styrkor och svagheter. I lärarens 

uppdrag ingår därför att möta och utveckla alla elever efter deras egna förutsättningar. 

Det finns försvinnande lite forskning om hur lärares uppgiftskonstruktion svarar mot 

dessa varierade förutsättningar. Om lärarens uppgifter inte svarar mot de olika elevernas 

förutsättningar riskerar läraren att exkludera elevgrupper som behöver specifika 

förhållningssätt i inlärningsprocessen. Då brister både lärare och skola i sitt uppdrag. 

Ännu finns inte mycket skrivet om hur detta ansvar förvaltas, och den kunskapsluckan 

vill den här studien fylla. 
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1.1 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur lärares uppgiftskonstruktioner möter elevers olika 

förmågor. Med utgångspunkt i Gardners (1983) teori om multipla intelligenser ämnar 

studien undersöka vilka förmågor som tränas och efterfrågas i de uppgifter eleverna får 

inom svenskämnet. Studiens frågeställning är följande: 

• Vilka olika förmågor kan spåras i lärares uppgiftskonstruktioner inom

svenskämnet på gymnasieskolan?

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogörs först för svenskämnet som det framträder i gymnasieskolans 

styrdokument. Därefter presenteras tidigare forskning om uppgiftskonstruktion och sist 

den teoretiska utgångspunkt som analysen vilar på. 

2.1 Svenskämnet i gymnasieskolan 
Skolans uppdrag är varierat och i kursplanerna för gymnasiet framgår vad eleverna 

förväntas lära sig i olika kurser (Skolverket, 2011). Det finns flera kurser som tillhör 

svenskämnet, men med fokus på de mer allmänt hållna kurserna, svenska 1 och svenska 

2, innebär det centrala innehållet en mångsidig användning av språket. I båda dessa kurser 

är såväl talat som skrivet språk centralt. I Svenska 1 är både skriftlig och muntlig 

framställning del av det centrala innehållet, främst med fokus på kommunikativ förmåga 

och mottagaranpassning. Också i Svenska 2 framgår både den muntliga och skriftliga 

framställningen lika tydligt, men med fokus på argumenterande texter. Svenskämnet som 

helhet ska ge elever möjlighet att utveckla ett språk som de kan använda för att göra 

muntliga framställningar, delta i diskussioner och bearbeta samt producera text. De ska 

också få kunskaper om språkets uppbyggnad och förutsättningar att läsa och reflektera 

över olika typer av text (Skolverket, 2011).  

Gymnasieskolan har också utanför de enskilda kurserna ytterligare ansvar för de 

enskilda elevernas förmåga i en rad mer generella aspekter som rör personlig utveckling 

(Skolverket, 2011). Efter att eleverna gått ut gymnasiet ska de till exempel kunna arbeta 

både självständigt och i grupp, de ska känna tillit till sin egen förmåga och kunna ta till 

sig olika typer av kultur ”som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Skolverket, 

2011, s. 9). Varje elev ska också kunna använda sina kunskaper utanför skolans värld, 

exempelvis genom att ”reflektera över sina erfarenheter och sitt sätt att lära” (Skolverket, 

2011, s.9).  
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2.2 Tidigare forskning 

Parmenius Swärd (2008) beskriver i sin avhandling hur olika gymnasieelever förhåller 

sig till skrivuppgifter i svenskämnet. Hon har undersökt elever i två olika klasser och 

deras inställning till flera olika skrivuppgifter som de har genomfört, både i 

klassrumssituation och på egen tid. Framför allt har jag fokuserat på det Parmenius Swärd 

kommer fram till om elevernas sätt att förhålla sig till uppgifterna och vad det gör för 

deras sätt att förstå uppgiften och för deras sätt att lösa den. 

Parmenius Swärd (2008) beskriver att det många gånger finns en dold agenda i 

skrivuppgifter som eleverna får. Hon kommenterar inte huruvida lärarna är medvetna om 

detta när de konstruerar uppgiften, men många elever beskriver att de blir osäkra på hur 

de ska utföra en uppgift eftersom de undrar vad läraren egentligen vill se i lösningen; de 

förväntar sig alltså att det finns en dimension till uppgiften som inte framgår av 

uppgiftskonstruktionen. Det finns också exempel på elever som tycker sig följa 

instruktionerna näst intill bokstavligen men ändå knappt får godkänt på uppgiften. Detta 

kan ha naturligtvis ha flera orsaker, men antyder att det kan finnas något outtalat som 

läraren förväntar sig i uppgiften och som inte finns uttryckligen i instruktionerna till 

uppgiften. Det finns också elever som har en känsla för vad läraren förväntar sig av en 

text och genom det lyckas få goda betyg utan att egentligen ha någon förståelse vad 

läraren efterfrågar eller vad de har visat genom uppgiften (Parmenius Swärd, 2008). 

Det är av stor vikt av att läraren är tydlig när uppgifter formuleras. Forsberg (2012) 

menar att en tydligt formulerad uppgiftskonstruktion hjälper både lärare och elev. Eleven 

får en tydligare instruktion och kan undvika att behöva tolka uppgiften och läraren slipper 

tolka elevens svar i bedömningssituationen. Om eleven har lätt att följa instruktionerna 

ökar möjligheten för läraren att få tillbaka en text som svarar mot de förväntningar läraren 

har (Forsberg, 2012). 

Elever har under sin skolgång lärt sig att lägga större fokus på innehållet i sitt 

skrivande än på formen i det de skriver. Parmenius Swärd (2008) beskriver en 

klassrumsuppgift där läraren arbetat på ett fokuserat sätt med formalia i skrivna texter. 

De hade i klassen gått igenom exempelvis disposition och referatteknik. I uppgiften fick 

elever uttryckligen i uppgift att använda andras texter och i relation till ett eget 

resonemang. Ändå valde flera elever att bortse från instruktionen och skrev främst om 

sina egna erfarenheter. Parmenius Swärd menar att detta å ena sidan gör att uppgiften inte 

fyller sitt syfte, att utveckla elevernas skicklighet i att skriva i den givna genren. Men å 
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andra sidan har eleverna haft ”möjlighet att uttrycka något personligt och relevant, vilket 

stimulerat deras språkanvändande i generell bemärkelse” (Parmenius Swärd, 2008, s. 

113). Att lärare accepterar detta blir tydligt för eleverna genom att de fått godkänt med 

ett liknande tillvägagångssätt tidigare och även i denna uppgift krävdes de genretypiska 

dragen bara för högre betyg (Parmenius Swärd, 2008). 

 När elever skriver i svenskämnet gör de det ofta med ett ämnesinnehåll som inte är 

direkt kopplat till svenskämnet (Parmenius Swärd 2008). I Parmenius Swärds avhandling 

har de medverkande klasserna skrivit om ämnen som ligger eleverna nära men som inte 

direkt handlar om svenskämnet. I ett exempel fick eleverna möjlighet att förbereda sig 

inför en argumenterande text som skulle skrivas under lektionstid. Flera av eleverna valde 

ämnen som låg dem nära, men där det fanns omfattande material att tillgå. En stor del av 

förberedelsetiden gick till att undersöka ämnesinnehållet istället för att planera texten. 

Detta leder, enligt Parmenius Swärd, till att fokus tas från textens form till förmån för de 

innehållsliga frågorna. Att eleverna under skrivandet resonerar om ämnesinnehållet eller 

lägger mycket tid i förberedelsefasen för att finna ett bakgrundsmaterial gör att de kan få 

knappt med tid och energi mot slutet av uppgiften, och det skrivtekniska har då fått stå 

tillbaka till förmån för ett ämnesinnehåll som inte egentligen rör svenskämnet.  

Matsumura, Correnti, och Wang, (2015) har undersökt innehåll i skrivuppgifter i 

flera grundskoleklasser i USA men med fokus på uttryck för analytiskt tänkande. I sin 

undersökning kunde de visa att de flesta uppgifterna inte krävde att eleverna svarade med 

mer än korta texter och ofta ytliga svar; eleverna upprepade redan kända fakta utan att 

reflektera över eller analysera dessa. Författarna menar att detta påverkar elevernas 

förmåga att analysera texter kritiskt. Även om eleverna kommer i kontakt med, eller läser 

välformulerade och analyserande texter, utvecklar de inte förmågan att själva skriva 

analytiska texter (Matsumura et al, 2015). 

2.3 Teori 
Grundpelaren i min undersökning är Howard Gardners (1983) teori om multipla 

intelligenser. Jag har valt att analysera mitt material utifrån denna teori av två anledningar. 

Dels har det inte gjorts tidigare trots att Gardners teori är omdiskuterad och väl etablerad, 

dels för att den också möjliggör ett nytt perspektiv på just uppgiftskonstruktioner och 

deras innehåll. Gardner konstruerade sin teori om intelligens som en reaktion mot att 

traditionella intelligenstester endast mätte vissa specifika förmågor men inte tog hänsyn 

till om en person var exceptionellt bra eller dålig på andra saker, och dessutom var 

testerna tydligt kulturbundna. Gardner (1983) formulerade också sin teori i del som ett 
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sätt att nyansera diskursen om intelligens och förmågor. Gardner gjorde detta genom att 

definiera kriterier för det han identifierade som intelligenser.  

De kriterier Gardner definierade är inte en checklista för vad varje intelligens måste 

uppfylla (Gardner, 1983). Istället resonerar Gardner över de intelligenser han definierat 

för att se hur de förhåller sig till kriterierna. En intelligens, menar Gardner, ska fylla de 

flesta av kriterierna, men det är en flytande skala i vilken utsträckning intelligenserna 

passar på de olika kriterierna. Jag redovisar dessa kriterier övergripande nedan, men tar 

inte upp dem igen för att motivera varje intelligens. Gardner sätter varje intelligens i 

relation till kriterierna, men jag har istället valt att redovisa intelligenserna utan att 

redovisa dessa bakomliggande resonemang, eftersom det inte har bäring på hur 

intelligenserna uttrycks i mitt material. 

Gardner (1983) menar att varje intelligens måste kunna uttryckas isolerat, och ett 

av kriterierna för det är därför att en intelligens ska kunna blockeras, exempelvis vid en 

hjärnskada, utan att i större omfattning påverka andra intelligenser. Gardner menar att ett 

annat stödjande kriterium är om det finns personer som är extraordinärt skickliga inom 

en intelligens. Det kan vara personer med olika typer av syndrom eller störningar som gör 

dem oerhört skickliga på en specifik sak. Detta, skriver Gardner (1983), hjälper i 

undersökningar av intelligenserna genom att bidra till att visa hur en intelligens ter sig 

isolerat, och är ett kriterium som kan stödja att något är en intelligens. 

Vidare ska varje intelligens ha en kärnfunktion (Gardner, 1983). Denna 

kärnfunktion är grunden till de saker som intelligensen hjälper en person att utföra. 

Gardner exemplifierar med att kärnfunktionen i den musikaliska intelligensen är att höra 

skillnad på två olika toner, som kan användas för att höra, förstå och skapa musik. Det 

fjärde kriteriet är att varje intelligens ska gå att följa eller spåra hur den utvecklas hos 

individer. Detta behöver inte nödvändigtvis vara identiskt mellan individer, men ska 

generellt följa samma mönster. Det femte kriteriet är att en intelligens också ska kunna 

spåras evolutionärt. Gardner (1983) jämför med hur andra arter använder liknande 

talanger eller intelligenser och resonerar om på vilket sätt en intelligens kan vara till fördel 

evolutionärt. 

Det sjätte kriteriet tar stöd av experimentell psykologi för att försöka se om en 

aktivitet är en isolerad förmåga (eller intelligens) eller om den använder flera intelligenser 

tillsammans (Gardner, 1983). Ytterligare ett kriterium kan vara resultat på olika tester. 

Om tester som är designade för att mäta en viss typ av intelligens korrelerar med andra 

liknande tester kan detta stödja teorin, menar Gardner. Det sista kriteriet Gardner (1983) 
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beskriver är att intelligenserna ofta tycks göra sig uttryckta i olika symbolsystem. De kan 

vara kulturellt beroende, men kunskaper inom exempelvis språk, matematik och bildkonst 

menar Gardner överförs genom symbolsystem. 

2.3.1 De olika intelligenserna 

Nedan redogör jag för Gardners teori om olika intelligenser. Gardner publicerade sin teori 

första gången 1983, i en bok som beskriver sju olika intelligenser. Gardner skrev 1999 

ytterligare en bok på temat och reviderade listan genom att lägga till naturintelligensen, 

och därför inräknas numera åtta intelligenser. I samma bok förs även resonemang om 

andra intelligenser, som Gardner av olika skäl valt att inte ta med.  

Lingvistisk intelligens 

Gardner (1983) menar att alla har en grundläggande lingvistisk intelligens i det att vi kan 

kommunicera med varandra. Viktigt är också att den lingvistiska intelligensen inte är 

avhängig ett specifikt språk, eller ens några specifika sinnen. Den lingvistiska 

intelligensen spänner över både talat, och skrivet språk men också till exempel 

teckenspråk.  

Gardner exemplifierar olika områden där språklig intelligens spelar in i 

vardagssituationer. Den retoriska aspekten berör i breda drag möjligheten att formulera 

sig, och att kunna forma språket för att ge en önskad effekt. Det kan handla om att 

övertyga någon i en debatt eller (som Gardner exemplifierar) en treåring som vill ha en 

extra kaka. Det Gardner (1983) kallar för mnemonik handlar om att minnas saker. Att 

använda språket för att minnas till exempel en handlingslista eller reglerna till ett spel. 

Språket används också för att förklara och förstå. Oavsett om det gäller ordspråk och 

talesätt eller om det är komplicerade koncept i vetenskapliga artiklar är språket alltid 

oumbärligt för att förmedla kunskap. 

Interpersonell intelligens 

Gardner (1983) beskriver den interpersonella intelligensen som skicklighet i att förstå 

andra människor. I sin mest grundläggande form används den interpersonella 

intelligensen till att se andra människor och att förstå vad de känner och vill. Den med 

stor interpersonell intelligens kan använda denna för att förstå andra men också för att 

leda dem. Gardner beskriver inom varje intelligens exempel på yrkesroller där det krävs 

ett särskilt stort mått av intelligensen för att klara av jobbet, och inom den interpersonella 

intelligensen är dessa exempel religiösa ledare eller skickliga politiker. 
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Den interpersonella intelligensen används för att inspirera, manipulera eller på 

annat vis påverka andra personer, individuellt eller i grupp. Den används också för att 

förstå vad någon annan vill genom att läsa av de signaler denne ger, utan att behöva få 

det berättat för sig rakt ut, och ibland också innan personen i fråga själv inser vad denne 

önskar Gardner (1983). Den som är både karismatisk och empatisk besitter denna 

intelligens.  

Intrapersonell intelligens 

Den intrapersonella intelligensen hänger samman med den interpersonella intelligensen. 

De är båda kulturbundna i någon mån. Gardner (1983) beskriver att den intrapersonella 

intelligensen liksom den interpersonella styrs av den egna kulturens symbolspråk och 

kommunikationsmönster. Den intrapersonella intelligensen, i kontrast till den 

interpersonella, handlar om att förstå sig själv och att ha en medvetenhet om hur det egna 

känslolivet skapas och hur det påverkar de egna handlingarna. Den med god 

intrapersonell intelligens kan sätta ord på det hon känner och har, åtminstone inom den 

egna kulturen, och har en skicklighet i att uttrycka detta på ett nyanserat sätt. Den 

intrapersonella intelligensen är viktig i flera yrkeskategorier, men liksom den 

interkulturella är den viktigast inom områden där människor möts, både professionellt 

och privat. 

Gardner (1983) skriver samman den interpersonella och den intrapersonella 

intelligensen för att dessa tillsammans skiljer sig något från de övriga intelligenserna. De 

kallas kollektivt de personliga intelligenserna och Gardner poängterar att dessa 

intelligenser liknar varandra. De är också olika övriga intelligenser i det att det inte på ett 

lika tydligt sätt går att urskilja universella drag som gäller för alla människor. Det 

symbolspråk som människor använder för att signalera framför allt känslor till varandra 

varierar över kulturgränser menar Gardner (1983). Det gör att det är svårt att definiera 

några allmängiltiga exempel på saker som barn lär sig läsa av, men den interpersonella 

intelligensen är ändå allmänmänsklig, menar Gardner, i det att alla kulturer verkar ha ett 

symbolspråk som internaliseras under uppväxten. Skicklighet i att nyttja detta för att 

förstå och påverka andra är kärnan i den interpersonella intelligensen. 

Spatial-visuell intelligens 

Den visuella intelligensen används när en person ska föreställa sig något som inte just för 

stunden kan observeras. Gardner (1983) beskriver flera sidor av denna intelligens, men 

de har gemensamt att de grundar sig i att kunna föreställa sig hur något ser ut, ibland efter 
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att ha sett det tidigare och ibland helt utan referens. Ett tydligt exempel är att kunna se en 

bild och föreställa sig hur den skulle se ut om den var vriden på sidan. En mer komplicerad 

form av samma problem vore att använda sig av en form i tre dimensioner istället för två, 

och båda dessa saker använder den spatiala intelligensen. Gardner (1983) menar också att 

konstnärer har väl utvecklad spatial intelligens. Dels för att de kan observera något som 

de sedan avbildar, dels för att de har en typ av intuitiv förståelse för komposition. Men 

den visuella intelligensen kan också vara skicklighet i att avbilda något utan att för den 

skull ha en förståelse för det som avbildas. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens 

Den kroppsliga intelligensen handlar om att kunna kontrollera sin kropp. Typexemplet på 

en person med extra god kroppslig förmåga är dansare. En aspekt av den kroppsliga 

intelligensen är att kunna se på en rörelse och efterlikna den (Gardner 1983). Ett annat 

exempel Gardner ger är skådespelare som använder kroppen för att förmedla 

komplicerade budskap. Båda dessa grupper använder hela sin kropp till stora rörelser, 

men den kroppsliga intelligensen krävs också för att ha kontroll i mindre rörelser. Gardner 

nämner de som skriver på maskin, men även att skriva på tangentbord, eller med penna 

kräver finmotorik. Även om de allra flesta kan skriva på ett tangentbord har vissa 

utvecklat en känsla för tangenterna som gör att man kan skriva mycket snabbt och ibland 

utan att se mer än mycket lite på vilka knappar man trycker ned. Denna typ av inövade 

finmotoriska användning av händer och fingrar exemplifierar Gardner (1983) som 

hörande till kroppslig intelligens. 

Musikalisk intelligens 

Den musikaliska intelligensen tar sig uttryck i att kunna bearbeta musik och dess olika 

element. Gardner (1983) beskriver att musik har flera olika beståndsdelar: melodi, rytm 

och klangfärg (de individuella tonernas ljud). Den som är musikaliskt skicklig kan dels 

känna igen och identifiera olika musikstycken eller delar, dels också bearbeta musiken. 

Likt den som har stor lingvistisk intelligens kan använda språket för att förmedla sina 

tankar kan den som är skicklig i musik använda de musikaliska beståndsdelarna som rytm 

och melodi för att förmedla känslor eller berätta något. 

Gardner (1983) menar att de allra flesta har en grundläggande musikalisk förmåga, 

men att ett fåtal personer har utvecklat en större musikalisk talang. I skolåldern menar 

Gardner dock att den musikaliska skickligheten slutar utvecklas för de allra flesta. Barnet 

fortsätter utvecklas så till vida att det bygger upp ett språk för att tala om musik och lär 
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sig en större repertoar av musik. Gardner (1983) menar dock att barnet tvingas välja 

mellan att fokusera på musiken, som tidigare kom relativt naturligt, och att till exempel 

göra läxor eller träffa vänner.  

Logisk-matematisk intelligens 

Den logisk-matematiska intelligensen används i sin enklaste form för att räkna. Ett av den 

logisk-matematiska intelligensens tidiga uttryck är när ett barn inser att en siffra som 

representerar något konkret också kan representera något abstrakt (Gardner, 1983). Ett 

annat tidigt uttryck är när små barn börjar inse orsakssamband. Detta utvecklas sedan till 

att kunna hantera räkneoperationer eller logik, där slutsatser dras inte bara ur det som kan 

observeras utan även genom att resonera efter på förhand givna regler.  

Gardner beskriver också att den logisk-matematiska intelligensen är viktig i 

forskning. För att analysera data, dra slutsatser eller testa hypoteser används den logisk-

matematiska intelligensen. Detta menar Gardner består i att organisera eller belysa 

fenomen utifrån tidigare bestämda förutsättningar. Men den logisk-matematiska 

intelligensen kan användas såväl i abstrakt forskning som till vardags. 

Naturintelligens 

Gardner (1999) reviderade sin teori om multipla intelligenser genom att lägga även en 

naturintelligens till listan. Eftersom naturintelligensen kommer senare in i bilden 

innehåller den delvis element som tidigare förekommit i de övriga sju intelligenserna. 

Naturintelligensen innebär framför allt att kunna kategorisera, exempelvis som en 

fågelskådare snabbt kunna skilja mellan arter, baserat bara på små detaljer som skulle gå 

förbi den ointresserade. Intelligensen exemplifieras också genom ett barns förmåga att 

med absolut säkerhet skilja ut vilka skomärken som är populära just för stunden. Vad det 

är som kategoriseras är mindre intressant. Gardner (1999) menar att det är samma 

intelligens som används när någon skiljer ogräs från växter och när den bilintresserade 

kan skilja olika märken på hur motorn låter. 

Gardner (1999) beskriver också att naturintelligensen innebär ett element av 

omtanke för det som studeras. Att mekaniskt sortera vita och svarta kulor i två högar är 

inte det som åsyftas. Gardner beskriver istället att intelligensen medför ett intresse för 

objektet, vare sig det gäller exempelvis bilar eller fjärilar innebär intelligensen en 

nyfikenhet inför att förstå hur de fungerar och hur de bäst omhändertas.  
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2.3.2 Kritik mot teorin om multipla intelligenser 

Armstrong (2003) kritiserar Gardners fokus på att isolera hjärnaktivitet för att skilja de 

olika intelligenserna åt. Han menar att flera olika delar av hjärnan är aktiv i att läsa ord i 

texter, något som är typiskt för den lingvistiska förmågan. Först används en del av hjärnan 

för att se ordet och registrera formerna, sedan en annan för att avkoda betydelsen och 

ytterligare en är involverad i att uttala det lästa ordet och ge det melodi. Gardner (2013) 

argumenterar dock för att en intelligens mycket väl kan aktivera olika delar av hjärnan. 

Det viktiga för att intelligenserna ska kunna ses som olika intelligenser är att områdena 

inte är samma för flera intelligenser. 

Klein (1997) menar att teorin om multipla intelligenser brister bland annat för att 

Gardner argumenterar så hårt för att intelligenserna ska kunna isoleras. Klein skriver att 

intelligenserna samspelar så mycket att det är svårt att tala om dem som skilda 

intelligenser. Klein menar också att om intelligenserna är skilda från varandra skulle de 

svårligen kunna samordnas för att utföra uppgifter utan någon överordnad samordnande 

intelligens, och vidare att om det finns en överordnad intelligens är det fel att definiera 

Gardners lista som intelligenser. Gardner (2013) argumenterar i samma fråga att flera 

system både på makro- och mikronivå fungerar utan ledare. Gardner menar också att det 

är möjligt att tänka sig en funktion som hanterar exempelvis resursfördelning i hjärnan. 

Denna funktion skulle i så fall inte vara överordnad, menar Gardner, utan ingå i någon av 

de etablerade intelligenserna. Gardner (2013) menar att det skulle kunna vara del av den 

intrapersonella intelligensen. 

Begreppet intelligens är alltså inte oproblematiskt. Det har framkommit kritik mot 

begreppet, som inom psykometri innebär en snävare tolkning av intelligens. Kritiker 

(Armstrong 2009) har också pekat på studier där det går att se korrelationer mellan 

resultaten i tester för de olika intelligenserna, och menar att Gardners olika intelligenser 

snarare är olika delar av samma förmåga eller intelligens. Ett av Gardners syften var att 

diskutera intelligens och kritisera de standardiserade intelligenstester som ofta visar på få 

förmågor (Gardner, 1983). Gardner (2013) menar att det inte är kontroversiellt att se 

exempelvis fysisk skicklighet i någon sport som intelligens (kroppslig-kinestetisk). 

Armstrong (2009) menar att teorin om multipla intelligenser också rymmer den mer 

traditionella tolkningen av intelligensbegreppet (främst inom den logisk-matematiska 

intelligensen) men att den likställs med övriga intelligenser. Detta ligger dock långt ifrån 

en vardaglig tolkning av ordet intelligens, och med tanke på den kritik som finns av 

begreppet har jag valt att istället använda begreppet förmågor i den här studien. Det 
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provocerar inte så som Gardners begreppsanvändning gjorde, och minskar också risken 

att bli missförstådd. Min förhoppning är därmed att kunna föra ett tydligare resonemang 

om mina resultat. 

3 Material och metod 
I metodkapitlet redogör jag för studiens tillvägagångssätt. Här beskrivs först studiens 

material och sedan hur jag har bearbetat detta för att göra min analys. Kapitlet avslutas 

med en metodkritik som beskriver potentiella risker med de val jag har gjort och hur jag 

har försökt att minimera dessa. 

3.1 Material 
I materialet ingår 13 uppgiftskonstruktioner. Materialet har samlats in via öppna kanaler, 

såsom hemsidor där verksamma lärare delar lektionsplaneringar med varandra, och 

genom kontakt med verksamma lärare. Materialet har använts i en annan magisteruppsats 

(se Börjesson 2017), men iden uppsatsen är det andra aspekter av svenskämnet som 

undersöks, och därför uppstår ingen intressekonflikt när materialet används även i min 

studie. Jag gör bedömningen att materialet lämpar sig väl för min undersökning eftersom 

uppgiftskonstruktioner är ett vanligt sätt att kommunicera uppgifter till elever. Just dessa 

uppgiftskonstruktioner är dessutom sådana som lärare aktivt valt att dela med sig av, och 

de torde därför utgöra ett material som lärarna själva bedömer som bra och genomtänkta. 

Alla analyserade uppgiftskonstruktioner återfinns som bilagor (1–13). Eftersom 

denna studie inte fokuserar på hur uppgiften presenterats för eleverna har texterna  

formaterats om så att de alla har samma typsnitt, teckenstorlek och radavstånd för att göra 

dem mindre skrymmande i omfång.  

Uppgiftskonstruktionerna varierar både i omfång och i stil. Några uppgifter ger stort 

utrymme till att beskriva bakgrundsinformation som genrer medan vissa 

uppgiftskonstruktioner beskriver rakt och konkret vad eleven ska göra. . I vissa uppgifter 

ingår flera delmoment och vissa är mindre. I nedanstående tabell presenteras de olika 

uppgifterna, hur långa de är, samt hur de är inhämtade. 

Tabell 1 Beskrivning av materialet 
Uppgiftskonstruktion Bilaga nr. Antal ord Inhämtad 
Skriva tiggarbrev 1 448 Publikt på internet 
Att döda ett barn 2 485 Publikt på internet 
Grannfejden 3 112 Från verksam lärare 
Källkritik och referat 4 1026 Publikt på internet 
Argumentation Näthat 5 654 Publikt på internet 
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Reklamanalys: Tidningsannonser 6 398 Publikt på internet 
En modern klassiker – eller inte? 7 179 Publikt på internet 
Skådespelarens arbete med rollen 8 489 Publikt på internet 
Bloggpriset 9 382 Publikt på internet 
Skriv ett referat 10 309 Publikt på internet 
Skarva om din barndom 11 178 Publikt på internet 
Vad är en klassiker 12 636 Publikt på internet 
Om jag fick vända tiden 13 146 Publikt på internet 
Totalt 5442 

Uppgiften Källkritik och referat är nästan tio gånger längre än den kortaste uppgiften och 

innehåller flera deluppgifter. Den beskriver vad eleverna ska lära sig och talar om vad 

som bedöms samt hur bedömningen ska gå till. I kontrast står Grannfejden som i 

punktform steg för steg talar om för eleverna vad de ska göra. Sedan fortsätter den 

uppgiften med frågor till eleven som på inget sätt kontextualiseras; eleverna ombeds inte 

ens skriva ner sina svar.  

3.2 Analysmetod 
I studien gör jag en innehållsanalys av materialet med modell efter Watt Boolsen (2007). 

Materialet delas först i mindre delar för att göra det mer överskådligt. Eftersom materialet 

består av flera uppgiftskonstruktioner från olika lärare var detta en naturlig första 

indelning. För att göra materialet mer överskådligt satte jag upp en tabell för varje 

uppgiftskonstruktion med de olika förmågorna som rubriker och placerade sedan in 

belägg från texterna i tabellerna efter de koder jag ställt upp. 

Watt Boolsen (2007) poängterar vikten av att vara tydlig i vilka kriterier som finns 

för de olika kategorierna. För att göra undersökningen så transparent som möjligt har jag 

dokumenterat de kriterier som jag har följt för att avgöra om en uppgift svarar mot någon 

eller några av Gardners förmågor. I avsnitt 3.3 nedan redovisas kriterierna för de olika 

kategorierna.  

Efter att jag plockat fram de citat som hör till de olika kategorierna visade det sig 

att kategorin för lingvistisk förmåga hade betydligt fler förekomster än de övriga 

kategorierna, vilket i sig inte är förvånande givet att uppgifterna är konstruerade för att 

användas inom svenskämnets ramar. Watt Boolsen (2007) rekommenderar att dela in 

materialet ytterligare ifall det kommer många träffar i samma kategori. Detta gör 

materialet mer överskådligt, och därför har jag gjort så med den lingvistiska förmågan. 

De övriga har färre träffar och därför bara sin respektive huvudkategori. 
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3.3 Analyskategorier och metodavgränsningar 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag har kategoriserat de olika förmågor som efterfrågas 

i uppgiftskonstruktionerna. Jag redogör även för hur analysen har avgränsats. 

En person med stor lingvistisk förmåga är skicklig i att använda språket, både i skrift 

och i tal för att uppnå det hen vill, om det så är att förmedla något eller att påverka. Denna 

kategori realiseras av ord och uttryck som innebär att eleven antingen ska använda språket 

eller resonera om det. Eftersom denna förmåga är skicklighet främst i att just bruka 

språket (Gardner, 1983) passar uppgiftskonstruktioner här där eleverna antingen använder 

språket och således övar sig i sitt språkbruk eller resonerar på ett meta-plan om språk och 

hur det nyttjas. Eftersom jag bara har uppgiftskonstruktionerna har jag inte kunnat läsa in 

vad en lärare tänkt sig att eleverna ska göra eller hur elever tolkat uppgifterna. Istället är 

tolkningen strikt i att det måste vara uttalat i texten att eleven ska använda sitt språk, och 

det kan inte vara underförstått. Till exempel ingår i kategorin ifall eleverna ska undersöka 

om en text är skriven med talspråk eller mer formellt, men det kan också vara andra typer 

av resonemang om språket. Det ingår också varje gång eleverna skriver, talar, läser eller 

använder språket på andra sätt, förutsatt att det uttryckligen står i uppgiftsbeskrivningen. 

Det räknas inte som ett belägg för lingvistisk förmåga om eleverna får en fråga men inte 

uppmanas arbeta med den. 

Jag har också valt att inte ta med direkta instruktioner när dessa är formulerade så 

att eleven kan följa dem mekaniskt som om de bockade för en checklista. Instruktioner 

har kommit med ifall de låter eleverna resonera om sitt språkbruk eller visa hur de 

hanterar språket. Exempelvis finns formuleringar som uppmanar eleven att skriva korrekt 

svenska med i kategorin men inte formuleringar som påminner om att sätta ut 

citationstecken. 

Den lingvistiska förmågan har sorterats fyra underkategorier. Den första av dessa 

är belägg med ordet skriva eller någon böjning av det. Den andra underkategorin är belägg 

där eleverna ska tala, alltså nyttja språket muntligen. Den tredje underkategorin är belägg 

där eleverna ska läsa. Även i underkategorierna krävs att det rör sig om uttryckliga 

uppmaningar till eleverna. Den fjärde kategorin utgörs av belägg som är svåra att 

kategorisera i någon av de andra underkategorierna, här förekommer uttryck som bland 

andra förklara, presentera och måla upp en bild av. 

Den interpersonella förmågan karaktäriseras av förståelse för andra personer 

(Gardner, 1983). Den används för att skapa sig en bild av hur någon annan känner, tycker 

eller tänker. Den interpersonella förmågan kommer till uttryck i uppgifterna där det krävs 
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förståelse för någon annans situation eller där det finns en önskan om att påverka någons 

agerande. Denna kategori realiseras av ord och uttryck som innebär att eleven ska skapa 

sig förståelse för, eller försöker påverka någon annan enskild person, verklig eller fiktiv. 

Det kan till exempel vara uppgifter där eleverna ska läsa en text för att sedan försöka 

förstå ett syfte eller motiv hos den som skrivit texten. Men också situationer där eleverna 

skriver texter med en tydlig mottagare som de vill påverka för sina egna syften.  

Flera av uppgifterna har någon argumenterande del. Denna typ av påverkan faller 

dock inte inom ramen för den interpersonella förmågan. Att argumentera är istället typiskt 

för den språkliga förmågan. Den stora skillnaden mellan dessa är att den interpersonella 

förmågan handlar om att förstå en individ, medan de argumenterande texter eleverna gör 

riktar sig främst till odefinierade grupper. 

Den intrapersonella förmågan är förmågan att känna igen sina egna känslor och 

drivkrafter. I detta ingår att kunna sätta ord på känslor eller att veta hur man själv reagerar 

på olika saker. Det ingår också att ha självkännedom och förmåga att se vad som 

engagerar och motiverar i det egna arbetet (Gardner, 1983). Denna kategori realiseras av 

ord och uttryck som innebär att eleven ska dela med sig av egna upplevelser där de 

behöver bearbeta det de upplevt och sätta ord på hur de agerade eller kände. Det kan vara 

att berätta om ett minne, eller att reflektera över hur de känner eller tycker om någonting. 

Även att skriva personligt ur en fiktiv persons perspektiv kategoriseras som 

intrapersonellt, detta kräver av eleven att de nyttjar sitt eget känslospråk och sina egna 

erfarenheter för att tänka sig hur den andra personen agerat eller känner. 

Den spatiala förmågan används när en person föreställer sig hur något skulle se ut 

utan att för stunden faktiskt se det framför sig. Typexemplet som Gardner (1983) ger är 

att kunna föreställa sig vilken väg som leder mellan två platser och vad som finns i 

omgivningen. Men det kan också handla om att föreställa sig hur olika figurer skulle se 

ut om de var vridna eller roterade. I språkämnen är det rimligt att tänka sig att texttyper 

som personbeskrivningar och miljöbeskrivningar nyttjar denna förmåga. 

Den spatiala kategorin realiseras av ord och uttryck som innebär att eleverna skapar 

eller analyserar bilder. Det kan vara genom att eleverna ska skapa en bild, eller analyserar 

hur någonting ser ut. För att något ska räknas som ett belägg i denna kategori krävs att 

eleverna får en direkt instruktion, och likt för den lingvistiska kategorin kan det inte vara 

underförstått. Det finns flera exempel som tangerar kategorin genom att eleverna ska 

beskriva personer eller objekt de ser framför sig. Men dessa inte ingår då de inte 

innehåller att eleven ska minnas hur något ser ut, eller föreställa sig något som de inte ser. 
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Den kinestetiska förmågan är den kroppskontroll som en individ har. Den används 

när någon till exempel dansar, eller spelar boll. Men den behöver inte alltid behandla stora 

rörelser med hela kroppen, även finmotorik ingår här. Gardner (1983) exemplifierar med 

en uppfinnare som skapar föremål ur material genom att på ett precist sätt hantera olika 

verktyg. Det kan också vara finmotorik i den bemärkelsen att någon är skicklig i att skriva, 

med penna eller på ett tangentbord. Den här kategorin realiseras av ord och uttryck som 

innebär att eleverna använder sin finmotorik, eller arbetar fysiskt. Det kan vara skapande 

verksamhet eller att fysiskt bearbeta något som finns sedan tidigare, men måste vara ett 

praktiskt handlande, det kan inte vara teoretiska uppgifter. Jag har valt att inte räkna med 

själva skrivhandlingarna i den kinestetiska kategorin, eftersom kategorin då skulle 

inkludera näst intill alla uppgifter och resultatet skulle bli intetsägande.  

Jag avslutar min redovisning av kriterierna för de olika kategorierna med att 

påminna om att Gardner (1983) flera gånger påpekar att aktiviteter ofta nyttjar fler än en 

av förmågorna. För att vara uppfinnare, exemplifierar Gardner, behövs kroppslig förmåga 

men även spatial och logisk förmåga. På samma sätt kan en del av elevernas aktivitet i 

uppgifterna beröra flera olika förmågor. Att skriva dagbok till exempel är en 

intrapersonell aktivitet, men det nyttjar också den språkliga förmågan genom att eleverna 

skriver och förhåller sig till den genre som dagboken utgör. 

3.4 Metod- och materialkritik 
Mitt urval är begränsat i omfång. Ju större material som ingår i en undersökning desto 

större blir generaliserbarheten (Watt Boolsen, 2007). Att göra studien så pass stor att 

generaliserbarheten hade blivit markant förhöjd hade dock inneburit ett allt för stort arbete 

i relation till den tillgängliga tiden. Genom att göra undersökningen på ett mindre material 

har jag kunnat göra en mer djupgående analys som kan ge relevanta svar på studiens 

frågeställning. Genom detta har jag kunnat redogöra inte enbart för kvantitativa data, utan 

jag har även kunnat tolka belägg i relation till textsammanhanget. 

Watt Boolsen (2007) nämner, som en av riskerna i en innehållsanalys av denna typ, 

att de olika kategorierna i kodningen kan bli otydligt formulerade. I någon mån kommer 

det alltid att vara en bedömningsfråga vad som ingår i de olika kategorierna och hur dessa 

är utformade. Genom att förklara och exemplifiera kategorierna har jag försökt att öka 

transparensen så mycket som möjligt så att läsaren kan se hur jag har kodat beläggen och 

gjort analysen. 
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4 Resultat 
I analysen av uppgiftskonstruktionerna framkommer att det är en överväldigande 

majoritet av beläggen som svarar mot Gardners lingvistiska förmåga. Den logiska 

förmågan, musikaliska förmågan och naturförmågan är över huvud taget inte 

representerade i materialet. De övriga förmågorna finns i begränsad omfattning i vissa 

uppgifter; de spatiala och kroppsliga förmågorna återfinns bara i en uppgift, medan de 

personliga förmågorna förekommer i flera av uppgiftskonstruktionerna. Tabell 1 visar hur 

många belägg från de olika uppgiftskonstruktionerna som förekommer i respektive 

kategori. 

Tabell 2 Översikt över antalet belägg per uppgiftskonstruktion 

Uppgift Bilaga Lingvistisk Visuell Kroppslig Inter-personell Intra-personell 

Skriva tiggarbrev 1 16 0 0 4 2 

Att döda ett barn 2 4 0 0 2 1 

Grannfejden 3 1 0 0 2 3 

Källkritik och referat 4 18 0 0 3 0 

Argumentation näthat 5 4 0 0 2 5 

Reklamanalys: tidningsannonser 6 4 7 2 4 0 

En modern klassiker – eller inte? 7 3 0 0 0 0 

Skådespelarens arbete med rollen 8 3 0 0 0 3 

Bloggpriset 9 4 0 0 2 4 

Skriv ett referat 10 4 0 0 0 0 

Skarva om din barndom 11 2 0 0 0 1 

Vad är en klassiker 12 7 0 0 0 1 

Artikeln ”om jag fick vända tiden” 13 2 0 0 1 0 

Totalt 72 7 2 20 20 

4.1 Den lingvistiska förmågan 

Den lingvistiska förmågan förekommer 72 gånger i materialet. Beläggen för den 

lingvistiska förmågan är indelade i ytterligare underkategorier. I 21 av beläggen finns 

ordet skriva i någon form. Vissa av dessa är breda uppmaningar som förtydligas i 

uppgiftskonstruktionen, som ”Skriv en nyhetsartikel” (Att döda ett barn, bilaga 2). Här 

utgör själva skrivuppmaningen bara en mening, men bakomliggande finns drygt en halv 

sida som förklarar vad en nyhetsartikel är och hur de normalt är utformade. Det finns 
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också liknande förtydligande text där eleven påminns om strukturen i artikeln och 

uppmanas hitta på ifall någonting inte framkommer i källmaterialet. 

Skrivuppmaningen kan också vara en snävare delinstruktion, som ”Här utgår du 

från dina teman och skriver ner din jämförelse mellan de olika recensionerna” (Källkritik 

och referat, bilaga 4). I denna uppgift ska eleven skriva en sammanställning av olika 

recensioner av samma film. Eleven har redan fått instruktion om att skapa ett dokument 

som delas med läraren, plocka ut olika teman i recensionerna, göra en skiss över sin text 

och skriva en inledning till sin sammanställning. Båda dessa uppmaningar är alltså direkta 

uppmaningar till eleverna att skriva, och därmed övar de den delen av sin lingvistiska 

förmåga, men på lite olika sätt. 

Mindre vanligt är det att eleven ska läsa eller tala. Det finns i materialet bara fyra 

direkta uppmaningar till eleven att tala; här ingår ”en kortare muntlig redovisning där ni 

redogör” (Bloggpriset, bilaga 9), ”Varje elev gör sin presentation”, ”Läs upp för varandra 

och jämför” och ”Diskutera och anteckna vad ni kommer fram till” (de tre sista från 

Källkritik och referat). Läsning förekommer i ännu mindre utsträckning. I uppgiften Att 

döda ett barn finns citatet ”Efter att du läst och jobbat med novellen”; och det finns några 

liknande uppmaningar men i övrigt framgår inte elevernas läsning i uppgifterna. Detta 

betyder inte att eleverna inte läser, men det är inte framskrivet i uppgiftskonstruktionerna. 

I Bloggpriset ska eleverna utse en blogg att vinna ett fiktivt pris och motivera detta, 

uppenbarligen måste de då läsa åtminstone ett blogginlägg, rimligen flera. Men den delen 

av uppgiften är inte uttryckt i materialet, utan istället framhävs delarna där eleven ska 

redovisa vad de kommit fram till. Denna tendens är genomgående i materialet. Det är 

möjligt att läsningen framkommit genom muntliga instruktioner, men det ligger utanför 

min undersökning.  

4.1.1 Språket som innehåll 
Gardner (1999) menar att i inlärning kan en förmåga tränas dels genom själva formen för 

inlärningen och dels som stoffet, det eleven ska lära sig. I flera av uppgifterna uppmanas 

eleverna att använda sin språklig-lingvistiska förmåga genom att skriva, tala eller läsa, 

alltså genom att utföra dessa handlingar. Men det finns också uppgifter där eleverna ska 

resonera om dessa förmågor och analysera sina egna eller andras texter. I Bloggpriset till 

exempel ska eleverna ”förklara varför webbplatserna du hittat är bra respektive dåliga” 

och i uppgiften Argumentation Näthat (bilaga 5) ställer läraren en rad frågor till eleverna, 

bland andra ”Hur gör man för att argumentera och vinna?”. I dessa uppgifter blir den 

lingvistiska förmågan inte bara formen för uppgiften utan också innehållet i uppgiften. 
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Det är dock inte vanligt förekommande att teman inom den språklig-lingvistiska 

förmågan står som ämnesinnehåll i uppgiftskonstruktionerna. Av totalt 72 belägg för 

kategorin är bara fem av denna typ.  

4.2 Den visuella och den kroppsliga förmågan 
Det finns en uppgiftskonstruktion i materialet som står ut vad gäller den visuella förmågan 

och den kroppsliga förmågan. Uppgiften Reklamanalys: tidningsannonser (bilaga 6) har 

alla förekomster av dessa två förmågor i hela materialet. Uppgiften handlar om att 

eleverna ska se på reklam i olika medier och analysera denna. De ska sedan konstruera 

en egen reklamannons med hjälp av vad de lärt sig från sina analyser. 

I uppgiften finns sju belägg för kategorin för den spatiala förmågan, och av dessa 

skiljer sig fem från de andra två. Fem av beläggen handlar om att eleven ska resonera om 

reklam och skapa sig en förståelse för bildspråket i reklamen. Det är här alltså fråga om 

en förmåga att se och resonera om komposition och vad som förmedlas i bild snarare än 

om att skapa bilder. Eleverna får frågan ”Vad gör annonsen intressant?” (Reklamanalys: 

tidningsannonser), och för att svara på frågan behöver eleverna analysera bilden och 

reflektera över både motiv och komposition. Genom detta tränas elevernas känsla för 

komposition och de övar upp ett språk för att tala om bilder. Gardner (1983) beskriver 

detta som en del av den visuella förmågan. I uppgiften får eleverna möjlighet att utveckla 

ett språk för att tala om komposition och därmed också resonera om vad som fungerar bra 

och mindre bra för att förmedla budskap via bild. 

De två övriga beläggen för den visuella förmågan återfinns även under den 

kroppsliga förmågan. Citaten ”Gör din egen reklamannons med text och/eller bild och 

försök sälja din produkt” och ’Du får gärna rita/måla, klippa ut en bild osv och göra ett 

litet ”kollage” för att övertyga mig som konsument’ (båda citat från Reklamanalys: 

tidningsannonser) uppmanar eleverna att använda både den visuella förmågan eller och 

den kroppsliga förmågan. Genom att skapa bilder eller kollage visar eleven på känsla för 

bland annat komposition och färgval, båda delar av den spatiala-visuella förmågan, men 

i och med den skapande aspekten använder eleverna också den kroppslig-kinestetiska 

förmågan. För att använda enkla verktyg som sax och pennor behövs en viss kroppslig 

förmåga (om än grundläggande), men för att använda dessa verktyg väl och skapa just 

den bild eleven tänkt sig behöver de visa på en utvecklad finmotorisk förmåga. 

Eleverna kombinerar i den här uppgiften att skapa reklambilder, alltså att nyttja och 

praktiskt öva sin känsla för komposition, med att också att arbeta praktiskt med verktyg 

som papper och penna, tejp och sax. Den elev som har god finmotorik och är skickliga på 
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att manipulera och bearbeta sitt material för att forma det efter egna önskemål har fördel 

i uppgiften. Dessa förmågor både visar och övar eleverna genom att skapa 

reklamannonserna. Samtidigt som de övar på att arbeta med sin finmotorik övar de också 

på att skapa en komposition med hjälp av den bildanalys de formulerat tidigare i samma 

uppgift. 

4.3 De personliga förmågorna: explicita frågor 
I materialet finns 20 belägg vardera för den intrapersonella förmågan som i den 

interpersonella förmågan. Dock kan antalet belägg variera markant inom en 

uppgiftskonstruktion. För både den interpersonella och intrapersonella förmågan finns 

exempel där uppgiften begär att eleven svarar på direkta frågor. Bland annat syns detta i 

uppgiften Argumentation näthat. Denna uppgift begär att eleverna ska resonera om dels 

sina egna känslor och dels andras känslor. I uppgiften ska eleverna se på ett tv-program, 

och uppgiften ställer sedan en rad frågor till eleven. Frågan ”Vilka känslor väcker 

reportaget hos dig?” förutsätter att eleven kan känna igen sina egna känslor men också 

har ett språk för att sätta ord på dessa, och den intrapersonella förmågan används i båda 

dessa fall. På ett liknande sätt behöver eleven nyttja sin intrapersonella förmåga för att 

svara på frågor som ”Kunde du känna igen dig själv på något sätt i bloggen?” 

(Bloggpriset) eller ”Vilka känslor framkallar annonsen?” (Reklamanalys: 

tidningsannonser). 

Det finns också belägg för den interpersonella förmågan i form av frågor till eleven. 

I uppgiften Argumentation näthat ska eleverna svara på frågorna ”Har du skrivit något på 

nätet som någon annan har blivit kränkt av?” och ”Kan du förstå de som använder ett hårt 

språkbruk? Varför/varför inte?” Här begärs att eleven ska försöka sätta sig in i hur 

eventuella egna kommentarer mottagits, alltså hur andra enskilda individer kan ha 

reagerat när eleven skrivit något på internet. Uppgiften begär också att eleven ska sätta 

sig in i andra internetskribenters situation och försöka förstå vad som driver dem för att 

svara på frågorna i uppgiften. I uppgiften Bloggpriset finns liknande frågor. Frågan ”Vad 

tror du att bloggaren vill uppnå?” ber eleven att svara konkret på vad en annan specifik 

individ kan tänkas vilja uppnå. I Grannfejden ska eleverna se på ett avsnitt av en tv-serie 

där två personer bråkar och där efter svara på frågorna ”Vad är det man grälar om?” och 

”Hur går det till när de här människorna blir vänner? Eller blir de inte det och varför?”. 

Eleven ombeds alltså att sätta sig in i hur deltagarna i programmet känner och vilka motiv 

de har. 
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4.4 De personliga förmågorna: implicita uppmaningar 
De personliga förmågorna används även på ett indirekt sätt i materialet, genom implicita 

uppmaningar. De personliga förmågorna kan alltså begäras av eleven utan att det ställs 

någon fråga. I uppgiften Skriva tiggarbrev (bilaga 1) till exempel ska eleven brevledes 

vädja till en fiktiv person och be denne om pengar eftersom han nyligen vunnit en större 

summa på ett lotteri. Trots att det inte uttryckligen står i uppgiften att eleven behöver 

förstå mottagaren av brevet ingår det att försöka lura personen i fråga, och därmed 

använder eleverna den interpersonella förmågan för att försöka förstå hur mottagaren kan 

tänkas resonera och vilken typ av argument som kan få denne att ge upp delar av sina 

tillgångar. Det står uttryckligen i uppgiften att eleven ska skriva ’så att Kalle själv ska 

börja tänka: ”Här måste jag nog bidra med en summa!”’. Där finns också uttryck som 

”Var noga med att hålla Kalle på gott humör” och ’risken finns att något du formulerar 

väcker misstankar om att du ”bara tigger”’. Genomgående i uppgiften behöver eleven 

försöka sätta sig in i mottagarens situation för att manipulera och lura till sig pengar. 

I kategorin finns också flera exempel där eleverna ombeds skriva dagbok. I 

uppgiften Att döda ett barn ska eleverna sätta sig in i en av novellkaraktärernas roll och 

sedan skriva den personens dagboksinlägg om händelsen som utspelar sig i texten. 

Dagboken som genre är redan personlig, men eleverna får även förtydligande 

instruktioner: ”Berätta inte bara om det som har hänt utan hur du tänker på det som 

inträffat vilka känslor som har infunnit sig hos dig och hur händelserna kommer att 

påverka dig”. För att lösa uppgiften behöver eleverna ha en förståelse för rollkaraktären 

men också nyttja sina egna erfarenheter för att sätta ord på de känslor som uppkommer. 

Även i uppgiften Skådespelarens arbete med rollen (bilaga 8) ska eleverna skriva dagbok 

ur någon annans perspektiv. Men här ska eleven dessutom hitta på vad som händer under 

dagen baserat på vad de tror att rollpersonen skulle göra. Eleverna ska bilda sig en 

uppfattning om vem rollpersonen är och vad denne vill, men här aktiveras ändå den 

intrapersonella förmågan eftersom eleverna ska hitta på hela förloppen, och de använder 

sina egna erfarenheter för att fylla ut karaktärsdragen.  

I en annan uppgift, Skarva om din barndom (bilaga 11), ska eleverna skriva en 

novell med ett verkligt barndomsminne som utgångspunkt. Läraren efterfrågar här att 

eleverna ska försöka minnas och dela med sig av de egna erfarenheterna. Läraren 

rekommenderar också att om man inte kommer på något att skriva om ska eleverna be 

sina föräldrar att berätta om när de var mindre. Detta kräver av eleverna att de ska 
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återuppleva sina minnen men också sätta ord på hur de tänker och känner inför det som 

hänt dem. 

5 Diskussion 
Studien visar att de båda personliga förmågorna förekommer långt oftare än övriga 

förmågor i materialet, frånsett den lingvistiska förmågan. Den lingvistiska förmågan är 

väntad i ett språkämne som svenska, men de personliga förmågorna har inte en lika 

självklar roll. I kursplanerna för svenska på gymnasiet förekommer de inte alls 

(Skolverket, 2011), men ändå efterfrågas de ofta i det eleverna skriver. 

Över hälften av de belägg som finns för Gardners olika förmågor i det studerade 

materialet hör till den lingvistiska förmågan. Detta är förväntat eftersom den lingvistiska 

förmågan tydligt ligger i linje med kursplanerna för svenskämnet på gymnasiet 

(Skolverket, 2011). Det hade varit förvånande om eleverna inte uppmanades att använda 

sin lingvistiska förmåga i ett ämne där språk och skrivande är huvudinnehållet. I 

materialet tränas den lingvistiska förmågan på olika sätt, men de flesta av beläggen för 

denna kategori beskriver på olika sätt att eleverna ska skriva. Även i kursplanerna för 

gymnasiet finns olika aspekter av den lingvistiska förmågan inskriven, som att formulera 

sig i tal och i skrift. Läsning förekommer i flera av uppgiftskonstruktionerna, men det 

finns inte många belägg för att eleverna uppmanas läsa. Med denna studie går det inte att 

avgöra varför skrivandet dominerar bland beläggen för den lingvistiska förmågan, men 

värt att notera är att det undersökta materialet är taget ur sin kontext och att andra 

aktiviteter kan ha varit aktuella i undervisningen genom de samtal och instruktioner som 

förekommer exempelvis i klassrummet. Materialet ger en statisk bild av det eleverna ska 

göra för att genomföra uppgiften, och det är möjligt att den språkliga förmågan hade 

framträtt mer varierat i klassrumssituationen. 

Hur många belägg som finns för den språkliga förmågan varierar mellan de olika 

uppgiftskonstruktionerna. Det verkar dock inte bero på hur lång en uppgiftskonstruktion 

är hur många belägg som finns i den. De två uppgifter som tillsammans står för runt 

hälften av beläggen är båda medellånga i relation till de övriga. Däremot skiljer de sig i 

hur läraren tilltalar eleverna. Båda uppgiftskonstruktionerna med många träffar talar 

konkret om vad eleven ska göra och lägger inte något utrymme på att beskriva textgenrer 

eller annan liknande bakgrundsinformation. Det är därför troligt att lärarens språkliga stil 

och tilltal i texterna också påverkar i vilken utsträckning Gardners förmågor syns i 

uppgiftskonstruktionerna.  
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Det är också intressant vilka frågeställningar eleverna arbetar med. I vissa uppgifter 

arbetar eleverna med frågor som rör den lingvistiska förmågan, men ofta är 

ämnesinnehållet skilt från svenskämnet och den lingvistiska förmågan tränas genom 

själva formen för uppgiften. När språket är i fokus både i innehåll och i form är det möjligt 

att den lingvistiska förmågan tränas ännu mer. Parmenius Swärd (2008) visade i sin 

avhandling att flera elever tog relativt liten hänsyn till de skrivtekniska anvisningarna i 

de skrivuppgifter hon undersökte, istället fokuserade de på innehållet. Med det i åtanke 

skulle ett språkfokuserat ämnesinnehåll kunna göra att den lingvistiska förmågan tränas 

ännu tydligare i dessa uppgifter än i övriga. 

De övriga förmågorna (den musikaliska förmågan, logiska förmågan, 

naturförmågan, kroppsliga förmågan och den visuella förmågan) går däremot  inte att se 

i kursplanerna för svenskämnet. Det är inte lika självklart att dessa ska eller kan ingå som 

en del i svenskundervisningen. Som väntat visar studien att den matematisk-logiska 

förmågan, den musikaliska förmågan och naturförmågan inte förekommer i 

uppgiftskonstruktionerna. Även den visuella och den kroppsliga förmågan är ovanlig i 

materialet, även om den här studien visar att de trots allt förekommer i en uppgift. 

Uppgiften de förekommer i handlar dock om att tillämpa vad eleverna lärt sig i en tidigare 

analys, snarare än att träna finmotorik. Arbetssättet tycks här visa att läraren efterfrågar 

förmågor hos eleverna som inte framkommer i kursplanerna. Så som uppgiften är 

formulerad ”Gör en egen reklamannons med text och/eller bild” är det dock möjligt för 

eleven att färdigställa uppgiften utan den kroppsliga förmågan. 

Parmenius Swärd (2008) beskriver i sin avhandling att eleverna ofta lägger större 

vikt vid innehållet i det de skriver än de gör vid formatet. Därför kan det tyckas konstigt 

att det i så många av uppgiftskonstruktionerna finns ett ämnesinnehåll som tränar de 

personliga förmågorna istället för den lingvistiska. Det är inte självklart att dessa ska 

förekomma i svenskundervisningen, och det finns inte belägg för dem i kursplanerna. 

Dock finns det exempel i skolans övergripande mål för gymnasiet (Skolverket, 2011) på 

mål som motsvaras av Gardners (1983) personliga förmågor. Exempelvis ska eleverna få 

möjlighet att reflektera över sitt lärande och känna tillit till sin egen förmåga. 

Undervisningen ska också utnyttja elevernas tidigare erfarenheter. De belägg som finns 

för de personliga förmågorna kan sägas svara mot dessa övergripande mål. När en 

uppgiftskonstruktion till exempel frågar eleven vad denne tycker om något eller hur den 

känner inför specifika företeelser skulle det kunna vara ett sätt att knyta elevens 

erfarenheter till undervisningen. I uppgiften Skådespelarens arbete med rollen ska 
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eleverna skriva dagbok ur en rollpersons perspektiv under en vecka. Detta kan ses som 

ett sätt att träna skrivförmågan och genren dagbok. Men det kräver också av eleven att 

försöka sätta sig in i rollpersonens situation, och att nyttja sin egen erfarenhet och 

känsloregister. Detta svarar alltså mot både de personliga förmågorna och mot skolans 

övergripande mål. Skolans övergripande mål bör förstås genomsyra all undervisning, men 

denna studie har inte undersökt huruvida andra skolämnen också behandlar de personliga 

förmågorna. Men en orsak till att de förekommer relativt ofta i materialet skulle kunna 

vara att svenskämnet är skolans största ämne, där eleverna har mest tid. Det är också 

tydligt i materialet att eleverna producerar mycket, och att detta skapar utrymme för att 

behandla flera olika teman. 

Matsumura et al. (2015) visar i sin studie att elever som främst skriver enkla texter 

ofta har svårt att skriva analytiska texter. Min undersökning visar att de undersökta 

uppgiftskonstruktionerna begär att eleverna ofta ska uttrycka egna åsikter eller beskriva 

upplevda eller påhittade förlopp. Det förekommer sällan att eleverna tränas i att skriva 

jämförande texter eller texter som kräver någon djupare analys. Om eleverna inte tränas 

i detta riskerar de att få svårigheter vid eventuella fortsatta studier. Men även de elever 

som inte studerar vidare på universitet eller högskola ska få förutsättningar att exempelvis 

”arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 2011 s. 161). Mina resultat visar att de personliga 

förmågorna är vanligare som innehåll i uppgifterna än den språkliga eller analytiska 

förmågan. I relation till Matsumura et al. (2015) antyder detta att uppgifterna inte har 

bidragit till att hjälpa eleverna utveckla sin kompetens i att formulera analyserande texter. 

Uppgiftskonstruktionernas fokus på de personliga förmågorna premierar elever som har 

stor förmåga i de personliga intelligenserna, medan de elever som har en svagare 

intrapersonell och interpersonell förmåga kan ha svårare att sätta ord på sina minnen och 

känslor, kanske också svårt att känna tillit för läraren. Dessa elever riskerar att missgynnas 

i uppgifterna eftersom de inte har lika lätt att dela med sig av sina egna erfarenheter, och 

heller inte borde avkrävas det eftersom detta inte är del av svenskämnet. Det är också 

oklart huruvida lärare har kompetens att möta de saker eleverna uppmanas dela med sig 

av. När eleverna exempelvis ska skriva en novell med utgångspunkt i ett barndomsminne 

är det möjligt att lärarna får mer information om eleverna än de är beredda på. De elever 

som har haft en riktigt svår barndom kan tvingas återuppleva saker som läraren inte kan 

hantera; i dessa lägen blir det extra viktigt att skolan har ett system för att möta dessa 

elever. 
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Den här studien har visat att de undersökta uppgiftskonstruktionerna inte bara 

svarar mot de kursplaner som finns för svenskämnet utan även mot skolans övergripande 

mål. Genom att kräva inte bara språklig skicklighet utan även de personliga förmågorna 

tar svenskämnet ansvar för skolans övergripande mål, men riskerar samtidigt att elevernas 

språkliga förmåga blir åsidosatt. Som vidare forskning skulle det vara intressant att se 

vilka effekter detta får. Till dess behövs fortsatt diskussion i verksamheterna om hur 

skolans övergripande mål på bästa sätt kan realiseras. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

SKRIVA TIGGARBREV! 

SCENARIO:  

Kalle Karlsson har vunnit en stor summa pengar på ett lotteri. Det är så mycket pengar att det till och med 
har skrivits i tidningar om den stora vinsten. I intervjun antyds att Kalle, som är en enkel person, kan tänka 
sig att skänka bort pengar. Han tycker att det är mer än nog: han har ingen familj, inga särskilda drömmar 
om att resa eller köpa saker etc. 

UPPGIFT: 

Du vill komma över pengar från Kalle Karlsson. I vanliga fall skulle du inte tigga – det är under din 
värdighet och känns lite omoraliskt – men nu är situationen sådan att du behöver pengar. Därför måste du 
skriva ett trovärdigt tiggarbrev. 

DISPOSITION 

https://howardgardner.com/


Inledning: presentera dig som en påhittad person. Tänk på att skapa en trevlig stämning för att Kalle ska 
vilja läsa hela ditt brev! Gratulera till vinsten på lotteriet etc. 

Berättelse: nu gäller det att du målar upp en bild av den situation du befinner dig i. Vad du än berättar 
om, ska det syfta till att skapa sympati och medkänsla med hur du har det. Inga problem är för små, inga 
sjukdomar är för lindriga, inga ändamål du har med pengarna är för futtiga – bre på ordentligt! De behov 
som du berättar om kan gälla dig, eller någon närstående person i familjen etc. Denna del ska ge en 
bakgrund till själva tiggandet – och till varför du självklart ska få pengar av Kalle! 

Tes/huvudskäl till att du skriver: när du har gett bakgrunden i din ”berättelse” är det dags att skriva det du 
vill med ditt brev. Ja, du vill tigga pengar, men du måste göra det på ett ”snyggt” sätt, helst så att Kalle 
själv ska börja tänka: ”Här måste jag nog bidra med en summa”! Hur mycket har du tänkt dig? Var noga 
med att hålla Kalle på gott humör. 

Stödargument: den här delen är till för att stödja huvudskälet till ditt brev – det vill säga att du tigger! Du 
kan upprepa och förtydliga något som du redan har nämnt i ”berättelsen”, men du ska även försöka att 
lägga till något ytterligare argument till varför just din sak är särskilt behjärtansvärd. 

Motargument: tänk efter, vad skulle det kunna finnas för kritik eller invändning mot det du hittills har 
skrivit? Det är säkert många som vill ha pengar av Kalle och risken finns att något du formulerar väcker 
misstankar om att du ”bara tigger”! Skriv om det och bemöt detta motargument. 

Avslutning: sammanfatta ditt brev och avsluta i en artig ton där du kanske återanknyter till inledningen. 
Allra sist skriver du ”Med vänliga hälsningar” samt ditt påhittade namn. 

OBS: SKRIV DITT RIKTIGA NAMN PÅ BREVET SÅ ATT JAG VET ATT DET ÄR DU 
SOM 

SKRIVIT! 

Bilagor

Bilaga 1.
SKRIVA TIGGARBREV! 

SCENARIO: 

Kalle Karlsson har vunnit en stor summa pengar på ett lotteri. Det är så mycket pengar att det till och med har 
skrivits i tidningar om den stora vinsten. I intervjun antyds att Kalle, som är en enkel person, kan tänka sig att 
skänka bort pengar. Han tycker att det är mer än nog: han har ingen familj, inga särskilda drömmar om att 
resa eller köpa saker etc.

UPPGIFT: 

Du vill komma över pengar från Kalle Karlsson. I vanliga fall skulle du inte tigga – det är under din 
värdighet och känns lite omoraliskt – men nu är situationen sådan att du behöver pengar. Därför måste du 
skriva ett trovärdigt tiggarbrev.

DISPOSITION
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Att döda ett barn 

Efter att du har läst och jobbat med novellen Att döda ett barn ska du skriva två olika uppgifter. För att 
skriva dessa krävs att du anpassar din stil till uppgiften. 

1. Nyhetsartikel

En nyhetsartikel ska sakligt skildra dagsaktuell information om en händelse eller en person. Redogörelsen 
ska vara så objektiv och korrekt som möjligt, däremot bör det inte finnas några personliga kommentarer 
eller värdeladdade ord utan läsarna ska själva kunna ta ställning och tycka till. 

Nyhetsartikeln har rubrik och ofta en bild med bildtext. Många artiklar har även en faktaruta eller tabell i 
anslutning till texten. 

En nyhetsartikel är ganska kortfattad, klar och konkret, dessutom svarar den ganska utförligt på de sex 
journalistiska frågorna: 

•Vad? Berättar vad som hände eller sammanfattar det viktigaste.
•Var? Beskriver platsen.
• När? Anger tidpunkt.
•Vem? Talar om vilka personer som var inblandade eller vem artikeln handlar om. Eventuellt har
journalisten spränga in några rader med frågor och svar eller kort sammanfatta material från personer den
har intervjuat.
• Hur? Berättar hur det gick till och vad händelsen ledde till.
•Varför? Förklarar händelsen.

I de flesta tidningar inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Den korta ingressen ska göra läsaren nyfiken, 
den ska helst inte vara mer än 2-3 meningar. Ingressen svarar ofta på två eller tre av huvudfrågorna. 

Uppgift: 
Skriv en nyhetsartikel om den händelse som utspelar sig i novellen Att döda ett barn. Artikeln ska vara 
skriven så att den skulle kunna publiceras i en dagstidning. Tänk på att vara objektiv och saklig och att 
svara på så många av de journalistiska frågorna som möjligt. Om någon information saknas i novellen 
(t.ex. om det är en flicka eller pojke som dödas eller var olyckan utspelar sig) så får du själv bestämma 
hur det ska vara. 

2. Dagbok
Läs novellen Att döda ett barn och sätt dig in i antingen förarens eller förarens flickväns situation. Skriv
därefter denne persons dagboksinlägg där du reflekterar händelserna i novellen. Berätta inte bara om det
som har hänt utan hur du tänker på det som inträffat, vilka känslor som har infunnit sig hos dig och hur
händelserna kommer att påverka dig.

1-2 dataskrivna sidor, 1½ radavstånd

Kunskapskrav 

E – Din text är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till situationen (dagbok/artikel). 
Språket är i huvudsak korrekt och du skiljer på talat och skrivet språk. Du visar att du förstått novellen 
och du kan formulera egna tankar det du läst. 

C – Din text har en tydlig disposition samt är anpassad till situationen. Du skriver i huvudsak korrekt där 
tankegången klart framgår, ditt språk är varierat och delvis välformulerat. Du visar att du förstått novellen 
och i din text lyfter du fram det viktigaste. 

A – Din text är väldisponerad och anpassad till situationen. Du är träffsäker i ditt språkliga uttryck och du 

skriver engagerande och berörande. Du lyfter fram huvudtanken i den lästa novellen och ger nya, relevanta 

perspektiv. 



Bilaga 3 

GRANNFEJDEN 

Gå in på webbtv.se.  
Där letar du reda på Grannfejden som går i TV3. 
Titta på två avsnitt och besvara sen frågorna. 

1. Beskriv de personer – en och en - som håller på att grälar:
• Namn
• Ålder
• Familje-/ släktrelation
• Utseende
• vad du tycker om de här människorna en och en
• var och hur bor de

2. Vad är det man grälar om?

3. Vad är din egen åsikt om hur grälet uppstått och vad det gäller?

4. Hur går det till när de här människorna blir vänner? Eller blir de inte det och varför?

5. Varför tror du att det här är ett populärt program?
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Källkritik och referat 
I detta arbetsområde får du arbeta med faktatexter. Du får lära dig att välja och granska källor samt att 
sammanställa och sammanfatta fakta på rätt sätt genom referat, källhänvisningar och citat. Vi kommer att 
ha noggranna genomgångar av hur det går till. I detta dokument finns all information du behöver, men 
fråga om det är något du inte förstår. 
Vad bedöms och hur? 

I följande situationer kommer jag att bedöma dina kunskaper: 
1. Muntlig redovisning
2. Gemensamma muntliga diskussioner
3. Skriftliga uppgifter enskilt och i par
4. Referatprov

Jag kommer att bedöma dina kunskaper efter följande förmågor: 
• Du värderar och granskar kritiskt källor med säkerhet
• Du uttrycker i diskussioner dina egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt och med säkerhet
• Du läser, reflekterar över och sammanfattar texter
• Du lyfter fram huvudtanken och ger nya, relevanta perspektiv på det du har läst
• Du anpassar ditt språk till situationen
• Ditt språk är ledigt, varierat och innehåller goda formuleringar
• Du citerar och refererar i stort sett på ett korrekt sätt

Övningar i källkritik 

Väv in en lögn.  

Leta rätt på en artikel/nyhet/notis och förbered en muntlig sammanfattning av innehållet. Håll dig till de 
fakta som finns i texten men väv dessutom in en någorlunda trovärdig lögn. Varje elev gör sin 
presentation, med korrekt källhänvisning, och övriga i klassen ska försöka gissa vad som inte är sant. 
Bra och dåliga källor 

1. Arbeta gärna två och två. Ge er ut och surfa på Internet och leta reda på två exempel på bra
och två exempel på dåliga informationskällor om ett av nedanstående ämnen. Skriv upp
adresserna och förklara varför webbplatserna du hittat är bra respektive dåliga.

• strålning från elektronisk utrustning
• islam
• kärnkraft

2. Gå in på
• Vilket är ert spontana intryck av sidan? Rörigt, färgglatt, sterilt, osv.
• Vad är syftet? Vad vill man? Är syftet tydligt, otydligt eller maskerat?
• Tror ni på materialet? Verkar det vara sant? Varför/varför inte?
• Ser ni tydligt vem som är utgivare? Vad vet ni om utgivaren?
• När har materialet på sidan publicerats eller uppdaterats senast?

Gå in på  och gör samma sak som ovan. 
Diskutera och anteckna vad ni kommer fram till! 

Öva på att sammanfatta i ett referat 

Sammanfatta en film 

Skapa ett nytt dokument som du kallar Referat. Jobba två och två. Tänk på en film som ni har sett båda 
två. Skriv var och en fem rubriker som beskriver de fem viktigaste händelserna. Fyll på med kort 
information under varje rubrik. Läs upp för varandra och jämför. 
Sammanfatta en artikel. 

Artikeln här nedan innehåller drygt 150 ord. Korta ned den till en tredjedel, alltså ca 50 ord. Arbeta så 
här: 

· Läs texten noga.
· Välj ut och anteckna stödord på ett separat papper.
· Skriv en sammanhängande sammanfattning på cirka 50 ord.

Under torsdagen skulle ett ärende om grova vapenbrott avgöras i tingsrätten i Halmstad. 
Eftersom det fanns kopplingar till organiserad brottslighet i fallet, beslutade polisen om utökad 
säkerhetskontroll runt domstolsbyggnaden och på den närliggande Södra Vägen. 



Detta drabbade den kvinnliga domare, som var tänkt att sitta som ordförande i rättegången. 
Hon fick blåsa i polisens sållningsinstrument. Förvånat kunde poliserna konstatera att kvinnan 
hade en alkoholhalt i utandningsluften som passerade gränsen för rattfylleri. Enligt uppgift till 
GP visade mätaren 0,4 promille. 
En timme senare, klockan 10.30, meddelade tingsrättens chef, lagman Jan Warén, i högtalarna 
att rättegången var inställd. 
"Med hänsyn till säkerhetsläget inför förhandlingen har jag fattat beslutet att ytterligare 
undersökningar bör göras för att säkerheten vid förhandlingen ska kunna tillgodoses", sade 
Warén enligt Hallands Nyheter. 
På Hallandspostens fråga om hur det kunde hända, svarar kvinnan: 

Det måste ha blivit lite för mycket i går (onsdag). 
Hon fortsätter: 

Klart att det inte är roligt. Det är förfärligt. Det ska inte hända igen. 

Öva på referatmarkörer och citat 

Välj och läs två av de länkade artiklarna: 

• Datorspel på gott och ont, s 11:
• Två och en halv dag i säljbranschen, s 3:
• De tre sista styckena ur artikeln:
•

1. Skriv förslag på hur du skulle kunna inleda ett referat på de två texterna. De ska inte
vara längre än ett par meningar. De ska innehålla varsin fullständig källhänvisning.

2. Ge exempel på de båda texterna med hjälp av citat, ett kort citat från den ena och ett
blockcitat från den andra texten.

Skriv ett eget referat 

Sammanställ tre filmrecensioner 

Leta rätt på tre recensioner av samma film. Börja med en källförteckning. Skriv i Drivemappen. Kalla 
dokumentet för filmens namn. 

1. Planera genom att jämföra olika teman, t.ex. skådespelarnas insats, hur miljön
beskrivs, betyget på filmen (och vad det beror på). Tänk igenom och gör en kladd på
ett papper.

2. Skriv först en inledning där du presenterar recensionerna och gör källhänvisningar till
dem. Därefter talar du om att du ska undersöka hur man har upplevt filmen med hjälp
av tre olika recensioner.

3. Sedan kommer avhandlingen i din text. Detta är det längsta stycket i texten. Här utgår
du från dina teman och skriver ner din jämförelse mellan de olika recensionerna. Varje
gång du nämner en författare måste du referera med efternamnet, så vi vet vem du
menar. Använd gärna citat. Se exemplen ovan.

4. Till sist skriver du en avslutning där du sammanfattar allt som du har kommit fram till.
5. Tänk på att skriva på korrekt svenska och dela in texten i stycken!

Om du nu har följt instruktionen, har du skrivit en utredande text. Bravo! Kolla att du har alla 
referatmarkörer och citat rätt, så att du har ordning på tekniken före provet. 

Referatprov 

Vid provet får du en text som du ska sammanfatta så att det huvudsakliga innehållet framgår tydligt. Du 
ska göra korrekta referatmarkeringar i varje stycke och även infoga ett citat på rätt sätt. Du kommer att få 
instruktioner på ett papper om detta som du ska följa noggrant. Du ska skriva i word, och lämna in din 
text i en inlämningsmapp i Fronter. Provet är lite lättare än recensionsuppgiften, för nu ska du klara dig på 
egen hand. 
Här ser du hur du skriver referat med referatmarkörer, källhänvisningar och citat i en Googlepresentation. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fnojesbladet%2Ffilm%2Frecensioner%2Farticle11572068.ab&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQe0YDDznUIrUMVKWBd6yPWttRxQ


‐ Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Planering 

1. Titta på Uppdrag granskning

http://www.svtplay.se/video/995361/del--‐4

Frågeställning till reportaget: 

1) Vilka känslor väcker reportaget hos dig?

2) Har du skrivit något på nätet som någon annan har blivit kränkt av?

3) Har du blivit kränkt av någon på nätet? Vad hände?

4) Reportaget vinklar innehållet så att kvinnorna är de största offrena. Vad anser du om det? På

vilket sätt är kvinnor mer utsatta än män?

5) vad anser du om Internet och språkbruk? Vilka lagar bör vi ha?

6) Vi kommer att börja jobba med argumentation. Kommer du på några rubrikämnen inom ämnet

argumentation och internet?

 Kan du förstå de som använder ett hårt språkbruk? Varför/varför inte? 

2. Argumentationsteknik

Vad är argumentation? Hur gör man för att argumentera och vinna? Vad är tes, argument och

motargument?

3. Bli inspirerad till att hitta din tes

Förslag på argumentationsämnen: 

Internet – ordet är fritt 

Skärp lagen angående Internetförtal 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/krav--‐pa --‐hardare --‐lagar --‐mot --‐nathat  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nathat--‐ar --‐ofta --‐flera --‐brott  

Näthat – inte en könsfråga 

http://debatt.svt.se/2013/02/07/det--‐medieeliten --‐kallar --‐nathat --‐ar --‐egentligen --‐ett --‐vral --‐

av--‐maktloshet/  

Näthat – en könsfråga 

http://www.svt.se/ug/reportrarna--‐om --‐nathatet --‐kvinnor --‐drabbas --‐dubbelt  

http://www.sydsvenskan.se/kultur--‐ --‐nojen/inte --‐bara --‐forlorare --‐som --‐hatar --‐/ 

Näthat – en åldersfråga/Näthat unga mest drabbade 

http://www.dn.se/kultur--‐noje/nathatet --‐storst --‐bland --‐unga  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15948322.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15959115.ab 

http://blondinbella.se/2013/02/06/min--‐story --‐nathatet/ 

http://play.radio1.se/catchup/7127 

Bilaga 5
Argumentation 
Näthat 

Delar ur centrala innehållet i Sv1: 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/nathat--%E2%80%90ar--%E2%80%90ofta--%E2%80%90flera--%E2%80%90brott


Anonymitet ökar näthatet 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ogonkontakt--‐minskar --‐nathat  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15948322.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15959115.ab 

Näthat – ett hot mot yttrandefriheten 

http://www.journalisten.se/debatt/och--‐du --‐ska --‐nathat --‐doden --‐do

Nathat – så vänder vi trenden 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/sa--‐har --‐later --‐natkarlek  

4. Påbörja din argumenterande text

Bestäm din tes

Tänk igenom vilka argument som bäst stöder din tes (använd gärna mind map). Tre argument räcker.

Kom på några motargument (argument som inte håller med din tes). Tänk igenom hur du kan bemöta

dem.

Gör din disposition 

Din tes bör komma tidigt i din argumentation. 

Ordna dina argument i en bra ordning. Sätt ett bra, tydligt argument först. Fortsätt med ett andra 

argument och avsluta med det starkaste och bästa argumentet. 

Placera det eller de motargument som du tänker ta upp mellan dina egna argument. Kom ihåg att 

aldrig avsluta med ett motargument. 

Upprepa tesen i slutet. 

Tips från: Svenska impulser 1 
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Reklamanalys: tidningsannonser. 

Uppgift 1:  

Skriv en text där du funderar på följande frågor: 

Vad är utmärkande för bra reklam enligt dig? Vad får dig att vilja köpa något eller bli intresserad av 

något? 

Vad är utmärkande för dålig reklam enligt dig? Vad får dig att ta avstånd från en produkt eller bli 

ointresserad av något?  

Hur skiljer sig tv-reklam från radioreklam? Fundera på hur radioreklam brukar vara upplagt och jämför 

med tv-reklam.  

Uppgift 2:  

Du ska välja ut minst en (är du snabb så kan du ta två) annons från en tidning som du sedan analyserar. 

Välj en eller flera analysmodeller som använder på annonsen.  

Analysmodell 1: Bildanalys 

Beskriv vad du ser (denotation):  

Vad är det som skildras?  

Vad ser du i annonsen; människor, saker, miljöer?  

Hur ser t.ex. människorna eller sakerna på bilden ut? Lyckliga? Intellektuella? Glada? Ledsna? Osv. 

Hur är bilden tagen; färgval, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa?  

Var fastnar din blick på bilden?  

Beskriv vad du tolkar in i (konnotation):  

Vad gör annonsen intressant?  

Vilka associationer (hur du tänker, kopplar, känner för något) får du när du ser bilden?  

Vilka känslor framkallar annonsen? Vilka värderingar förmedlar annonsen enligt dig och varför? 

Analysmodell 2: retorikanalys (ethos, logos och pathos)  

När man håller tal brukar man tänka på dessa tre begrepp. Fundera på om du kan använda dem för att 

analysera din annons?  

ETHOS – Handlar om att du som person eller reklammakare bygger upp ett förtroende i det som 

sägs/säljs. Ofta sker detta genom att framstå som trovärdig så att du litar på personen/reklammakaren. 



LOGOS – Förnuftsargument. Logos hänvisar till förnuft och fakta. Att hänvisa till fakta, förnuft och 

”verkliga situationer” skapar starka och trovärdiga argument och gör kanske att du köper ”budskapet”. 

PATHOS – Handlar om att väcka känslor hos dig eller i ett större sammanhang. Tänk t.ex. på Rädda 

Barnen-reklamfilmer där du först får se barn som lider och sedan hör du ”om du skänker 50 kr kan du 

rädda en hel familj”  

Uppgift 3:  

Nu när du analyserat minst en annons kan du säkert göra en egen reklamtext eller en idé om hur en 

produkt kan säljas.  

Gör en egen reklamannons med text och/eller bild och försök sälja din produkt. Du kan även göra en slags 

idémall för hur en tänkt reklamfilm eller radioreklam skulle kunna se ut.  

Du får gärna rita/måla, klippa ut en bild osv och göra ett litet ”kollage” för att övertyga mig som konsument. 
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En modern klassiker - eller inte? 

Begreppet ”klassiker” används ibland om böcker som många har läst, som behandlar frågor som inte är 

bundna till en speciell tid och som behåller sin aktualitet genom åren. Äldre böcker som blivit klassiker är 

inte så svåra att peka ut – men vilka av de nyare böckerna kommer att räknas som klassiker om 50 eller 

100 år? 

En blogg som heter Bokmalen har startat ett tema där man söker efter ”moderna klassiker”, och bloggen 

söker också nya skribenter. Bloggens redaktör efterlyser inlägg som är välformulerade och tänkvärda. Du 

bestämmer dig för att skriva ett inlägg om en bok du har läst.  

Skriv ditt blogginlägg. Presentera din bok (titel, författare, utgivningsår) och vad som gjorde att du 

tänkte att den här boken kanske skulle kunna vara/bli en ”modern klassiker” och därför valde du att läsa 

den. Ta ställning om du nu, efter att ha läst boken, tycker att den håller ”klassiker-klass”. Argumentera 

utförligt för din åsikt genom att ge exempel från din läsning.  

Rubrik: En modern klassiker? (eller något klatchigare om du vill. Fånga läsaren?) 
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SKÅDESPELARENS ARBETE MED ROLLEN 

Uppgift: Du ska skriva dagbok som din roll för en vecka. (Det ska vara c. en 1/2 A4 per dag skrivet i 

Times New Roman 12.)  

Man måste bekanta sig med rollen, vilket sker genom en noggrann utför rollanalys. Utgångspunkten blir 

rollen, sådan den framträder i dramat. De finns fyra sätt att söka efter grundläggande drag, information 

om rollens karaktär.  

1. Rollen beskriver sig själv.

2. Rollen beskrivs av andra personer.

3. Rollen förråder sig genom sitt eget uppträdande.

4. Personen förråds genom andras uppträdande.

Ett drama omfattar i regel en ganska kort period i en människas liv. För att en rollgestalt ska verka äkta 

under den period som dramat omfattar, måste naturligtvis en rad händelser och andra faktorer som ligger 

utanför dramat, inverka på personens beteende i olika sammanhang. Ibland kan man finna någon 

utgångspunkt i texten, men för det mesta måste skådespelaren använda sin fantasi och bygga upp 

företeelser som ligger utanför dramat.  

Det är inte bara händelser som inverkar på en människa beteende. Andra faktorer som kan spela roll är. 

ROLLENS URSPRUNG  

Ålder.  

Föräldrar, syskon, kamrater. 

Bostadsförhållande,  

ekonomi,  

utbildning.  

ROLLENS SOCIALA BAKGRUND 

Civilstånd.  

Arbetsförhållande.  

Ekonomisk ställning.  

Politiska och religiösa åsikter.  

Förtroende uppdrag och liknande. 

ROLLENS ATTITYDER 

Vanor och ovanor.  

Utseende, klädsel.  



Hållning, gång, gester.  

Sympatier och antipatier. 

Försök bilda dig en uppfattning om vem din roll är och skriv ner detta. Försök också ta reda på vad din 

roll vill. Detta kan skifta under pjäsens gång.  

VAD VILL JAG? 

MÅL – Att vara ensam med den jag älskar 

Frågan vad jag vill? Måste besvaras om och om igen. I varje scen finner man delmål. Viljan är 

människans motor. Men en motor behöver bränsle för att arbete. Viljans bränsle är våra motiv, 

önskningar och känslor. För att upptäcka rollens motiv och önskningar som ligger bakom viljan måste du 

fråga texten och dig själv:  

VARFÖR VILL JAG DET? 

MOTIV – Förälskad 

Varför står sällan klart uttalat i texten. När jag besvarar denna fråga tolkar jag därför in motiv jag finner 

troliga. Ofta är det motiv jag känner igen ifrån mitt eget sätt att tänka.  denna fråga kan de uppstå 

diskussioner. De motiv jag tar fram kan ju inte sägas vara sanna eller falska. De är bara mer eller mindre 

trovärdiga och intressanta att använda för den sceniska gestaltningen.  

VILKA MEDEL ANVÄNDER JAG FÖR ATT NÅ MITT MÅL? 

MEDEL – Fråga om jag får följa henne hem efter skolan. 

Vad gör jag för att nå mitt mål finner jag genom att använda det magiska ordet OM. Om jag är i rollens 

situation och vill detta, vad gör jag då? Denna fråga använder skådespelaren vanligen intuitivt för att 

finna rollens handling. Vill jag medvetet formulera vilka handlingar jag använder frågar jag istället: Vilka 

medel använder jag för att nå mitt mål. Mina medel, mina handlingar formulerar jag i aktiva verb. Jag 

lurar, tvingar lockar, förleder, vädjar, kräver, mutar etc.  

Rollens Vilja ___________________________________________________ 

Hinder 1  Hinder 2   Hinder 3  Hinder 
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Bloggpriset 

Du ska tillsammans med två stycken klasskompisar utse en vinnarblogg i en viss 
kategori. Kategorin bestämmer ni i gruppen själva. Det kan vara exempelvis: 
Den roligaste bloggen 
Den mest patetiska bloggen 
Den mest tankvärda bloggen 
Den snyggaste bloggen 
Den mest genomtänkta bloggen 
Den mest igenkännade bloggen 
Eller en kategori som ni själva formulerar. 

Enas i gruppen vilken blogg ni ska välja. Besvara sedan följande frågor: 

1) Vem/Vilka är det som skriver bloggen?
2) Hur ofta uppdateras den?
3) Vad handlar inläggen vanligen om?
4) Vilken sorts information finns förutom bloggarens inlägg?
5) Är det många kommentarer från läsare? Vad handlar de om? Speglar de på något sätt bloggens
innehåll? Hur?
6) Ger bloggens titel någon leddtråd till vad bloggen handlar om? Hur? Är den bra/dålig? Motivera.
7) Vilket är bloggens budskap? Vad tror du att bloggaren vill uppnå? Vad är syftet med bloggen?
8) Vilka konsekvenser kan budskapet få?
9) Vad lär du dig/vilka slutsatser kan du dra av bloggen?
10) Påverkas läsaren i den riktning som bloggaren önskar? Varför/varför inte?
11) Kunde du känna igen dig själv på något sätt i bloggen? Hur?
12) Vad får du ut av att läsa bloggen?
13) Vad gör den här bloggen bättre än andra inom samma kategori?
14) Hur är språket och stilen i bloggen? Försök beskriva bloggarens sätt att
använda språket med hjälp av följande motsatspar:
a) Använder bloggaren ett talat eller ett skrivet språk?
b) Är orden målande och färgstarka eller bleka, torra och färglösa?
c) Är det som bloggaren skildrar konkret och lätt att föreställa sig eller ärdet abstrakt och allmänt?
d) Är meningarna korta och enkla eller långa och invecklade?
e) Är sättet att skriva (stilen) energisk, livlig och medryckande eller trög och livlös?
f) Är stilen engagerad och känsloladdad eller neutral och saklig?
15) Tillsist vill jag att ni formulerar en genomtänkt vinnarmotivering utifrån er valda
kategori. Motivera med slagkraftiga ord varför er utvalda blogg är en vinnare.

Detta ska lämnas in till mig dataskriven: 12 punkter, Times New Roman och 1,5 
radavstånd. 

Förbered också en kortare muntlig redovisning där ni redogör för det ni anser vara 
det viktigaste om er blogg samt att vi får ta del av er vinnarmotivering (fråga 15). 
Lycka till! /Hanna 
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Skriv ett referat (gruppuppgift) till fre 13/12 

Scenario 
Du arbetar på Justitiedepartementet. Justitieminister Beatrice Ask har varit bortrest och mycket upptagen 
den senaste tiden. Därför har hon inte hunnit hänga med i den debatt som har uppstått i vården av Thomas 
Quick/Sture Bergwall och den psykoterapeut som beskylls för att ha fått honom att minnas sådant som 
inte har hänt. De morddomar Bergwall har fått har vilat på dessa förmodat falska minnen. Ask behöver 
snabbt kunna sätta sig in i debatten och du och några arbetskamrater får i uppdrag att skriva ett referat på 
ca 2000 tecken. Rubrik: "Kontroversen  Margit Norell" 

Deadline: Fredag 13 dec ska vi gå igenom referaten i helklass. Då måste de alltså vara klara. Ni får jobba 
med detta på torsdagens lektion. 

Så här går det till 
1. Vi tittar tillsammans på dokumentären (59 min) "Kvinnan bakom Quick" av Dan Josefsson och Jenny
Küttim. Ni skriver stödord under tiden. Vi sammanfattar tillsammans det viktigaste.

2.Vi talar om hur man skriver ett referat och hur man använder referatmarkörer.

3. Vi gör gruppindelning.

4. Arbete i grupp: Nedan finns länkar till två tidningsartiklar. Läs igenom dem noga och skriv i punktform
vilka de två skribenternas huvudpunkter är. Ni kan välja om alla i gruppen ska läsa båda eller om ni delar
upp det.

5. Börja nu att skriva referatet, i ett drivedokument:

a) Beskriv kort vilken tes Josefsson och Küttim driver i "Kvinnan bakom Quick". Ta vår gemensamma
sammanfattning av det viktigaste till hjälp.

b) Sammanfatta Yrsa Stenius synpunkter på det Josefsson och Küttim fört fram, samt Josefssons svar.
Var noga med att använda referatmarkörer.

6. Dela dokumentet med mig. Döp det enligt modellen "Kontroversen  Margit Norell Grupp x".

Till er hjälp har ni genomgången av referatskrivande samt listan med referatmarkörer i Lilla lathunden 
2013 (finns i filarkivet på kurshemsidan). 

Källor att skriva utifrån 

Yrsa Stenius: 

Jan Josefsson: 
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Skarva om din barndom 

Du ska skriva en novell. Tanken är att du ska utgå från ett riktigt barndomsminne, men att du ska vrida till 

det. Kanske göra det lite mer drastiskt för att det ska bli spännande/roligt/sorgligt/berörande. Berättelsen 

ska alltså inte vara "sann", utan vara skönlitteratur (något påhittat). Ungefär som Tonys Kvinnor i nöd. 

Berättelsen ska ha en ramberättelse, alltså ett sammanhang där historien berättas. I Kvinnor i nöd är det ju 

brevväxlingen med Mi som gör att läsaren får ta del av Kirks barndomsminnen. Ett annat exempel skulle 

kunna vara att jaget sitter vid en lägereld och berättar barndomshistorier. Du kan säkert komma på något 

som passar din historia. 

Om du hinner, skriv rent novellen datorn och ta med till skolan (den behöver inte vara utskriven, bara du 
har med den digitalt). Du ska inte mejla den till mig - du ska få arbeta vidare med den. 

Stor skrivglädje önskar jag dig! Kom ihåg: Att köra fast är helt normalt! Ta en paus, bolla med 

någon, be dina föräldrar berätta om när du var barn … 
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Vad är en klassiker? 

Så här skriver Wikipedia: ”skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis 

Gullivers resor, och anses vara god litteratur. ” 

Till det kan vi kanske lägga till att en klassiker är en skönlitterär berättelse, dikt eller dramatik, som 

kan anses vara en god representant för en speciell inriktning under en viss tid. Och/eller; att verket 

(litteraturen) i sig har så många goda kvaliteter att den anses vara viktig för mänskligheten att bevara. 

Dessutom är berättelser från andra tider än vår egen också att öppna en dörr in i historien, ett sätt att förstå 

och känna med människor från en annan tid. Och det är spännande på riktigt! Hur tänkte antikens kvinnor 

om kärlek? Hur såg den medeltida mannen på döden? 

Dessutom hör klassikerna till det som vi brukar kalla för vårt gemensamma kulturarv, ett sätt att bygga 

gemensamma referenser och betydelser. 

Jaha, om vi har rett ut det ;-) så är det dags att börja läsa och jobba. 

Val av klassiker och epok 

Börja med att gå igenom en översikt av de olika epokerna inom litteraturhistorien och samtidigt fundera 

över vilken klassiker du vill läsa och/eller vilken tid/författare du vill läsa om. 

Det kan vara någon bok som du tänkt länge att den där borde man ju ha läst… Dracula, Svindlande höjder 

eller Romeo och Julia. Eller också är du nyfiken på grekiska antiken vill se hur de berättade där: ett drama 

eller kanske lyrik? Eller är det en särskild författare du funderar över: Mando Diao tolkade Fröding och 

nu tänker du passa på att också läsa en diktsamling, eller Selma Lagerlöf – varför finns hon på våra 20-

lappar, bäst jag läser Nils Holgerssons… eller…? Det vill säga: 

Du ska alltså välja en så kallad ”klassiker” att läsa. 

I ditt val kan du hämta inspiration från  och serien . Du har också en bra genomgång av de olika epokerna 

och litteraturen/klassikerna på 

Vill du ha en lista på klassiker indelat efter epok hittar du en 

Alla materiallänkar hittar du 

Uppgiften som pdf: 

Uppgiften består av två delar 

att berätta om den klassiker du läst 

att berätta om författaren och den epok som författaren verkade i. 

Arbetets olika delar 

Du ska 



 skriva en rubrik och inledning där du presenterar ditt arbete: vad du gjort och vad du tyckt varit

intressant

 presentera bokens innehåll

 presentera författaren

 presentera den epok som författaren tillhör (antiken, medletiden… osv)

 presentera dina egna tankar om innehållet och formen (form: språk, sätt boken är skriven på,

ingår boken i någon genre… )

 ange vilka källor du använt (dvs ange var du hittat fakta)

Du får exempel på hur ett färdigt arbete kan se ut. Observera att det är tidigare elevarbeten och ska 

fungera som just exempel, det går självklart att variera framställningsformen. Ett exempel med fokus på 

författaren och ett med lite mer fokus på analysen av boken 

Här hittar du ett lite mer omfattande arbete och ett exempel på vad de gör i svenska2-kursen: 

Datum att komma ihåg 

1 februari – Senast 1 februari vill jag att du meddelar mig vilken klassiker och författare du väljer. Du 

vet själv bäst hur snabbt du läser och arbetar och när du behöver komma igång. Söndag 1 februari är sista 

datum, inte första ,-) 

1 mars - inlämning av arbetet. 

2 mars - vi läser varandras. I vecka 10 med start måndag, ska vi alla läsa varandras arbeten och ställa 

frågor till dem, på så sätt får du också lära dig mer om andra författare och epoker. 

Litteraturhistorien blir en djupdykning i en epok, en klassiker och en författare, (den här uppgiften) och 

ett ytsim över hela litteraturhistorien… (översikten och läsningen av varandras arbeten) 

 ”Fred är detsamma för landet som sundhet är för kroppen.” Selma Lagerlöf 

 ”Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting” – Oscar Wilde 
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Artikel "Om jag fick vända tiden" Deadline ti 27/8 

Dagstidningen du jobbar på har en artikelserie som handlar om viktiga tillfällen i livet. Du får i uppdrag 
att göra en intervju med en person om till vilken tidpunkt i livet denna skulle vilja återvända och vad 
hen i så fall skulle göra. Det kan handla om att återuppleva något roligt eller att ställa något till rätta / göra 
något annorlunda / göra ett annat val.  

Intervjua en klasskamrat och skriv artikeln. Kom ihåg artikelns olika delar: Rubrik, ingress, brödtext, 
pratminus och byline. För att det ska bli en levande och läsvärd artikel är det viktigt att samla bra 
pratminus.  

Om du har tillgång till dator och internet: Skriv rent din artikel och mejla mig senast 27/8. Skriv annars 
rent på papper och lägg i mitt fack. 

Vi kommer att läsa artiklarna i smågrupper och ge respons. 
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