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Abstract 

The study examines how multimodal texts in the Swedish subject in the upper secondary school is 
assessed. The first two issues investigates through a hermeneutical text interpretation how 
multimodal texts are described in policy documents and how they are reflected in the assessment 
base. The last issue examine how teachers today assess students work with audiovisual elements 
trough interviews with three Swedish teachers. The analysis of policy documents shows an 
inconsistency in how multimodal texts are described and assessed. The inconsistency is causing a 
limitation in how multimodal texts are used in teaching. The results of the interviews confirm this 
and highlights how the design of teaching is largely controlled by the assessment base and its 
interpretation. The study shows how the absence of clear wording in policy documents prevents 
recognition of multi-modal texts in school, at the same time as the National Agency for education 
emphasize its relevance. Furthermore it shows how audiovisual texts have the potential to deepen 
and expand on the content instead of merely act as support to spoken and written text. And finally 
how a multimodal approach contributes to creating an equal education for all students regardless of 
background. 
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1. Inledning 
Svenskämnet är ett språkämne där kommunikation är det centrala, och hur vi 
kommunicerar är under ständig förändring och därför borde språkämnet även vara 
känsligt för denna förändring. Att kombinera text, ljud och bild för att kommunicera 
något är egentligen inget nytt, men i och med digitaliseringen av samhället och 
utveckling av ny teknik har tillgängligheten till nya arenor ökat och förändrat sättet vi 
kommunicerar. De allra flesta vistas dagligen i digitala miljöer och tar del av sociala 
medier vilket har förändrat hur vi interagerar, kommunicerar och sprider kunskap. Förut 
var det talade och skrivna ordet de enda sätt som vi kunde ta del av och förmedla 
kunskap på och också det sätt som vi fortfarande är vana att bedöma någons kunskaper 
utifrån. 

Under min sista praktikperiod i lärarutbildningen deltog jag i läslyftet som är en 
kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare. Där diskuterades 
begreppet multimodalitet och bedömning av elevers multimodala texter. Lärare 
berättade att elever ofta föreslår alternativa redovisningsformer men att de möter dessa 
förslag med skepsis på grund av bedömningssvårigheter. Problematiken förvånade mig 
lika mycket som den intresserade eftersom jag även är blivande bildlärare samt har 
dansat och spelat teater under hela min uppväxt och alltid tänkt att det finns olika 
uttryckssätt att kommunicera ett budskap. Elever ser också meningsbärande element i 
bilder, film, dans och musik på samma sätt som en skriven text men att döma av 
lärarkollegernas hållning var dessa uttryck svåra att erkänna i skolans värld på grund av 
styrdokumentens utformning. Trots att andra typer av texter uppmuntras i läroplanen så 
värderas det talade och skrivna ordet ändå högst eftersom det är det som slutligen mäts i 
bedömningen. 

Att lärare uppmuntras designa sin undervisning ur ett multimodalt perspektiv på lärande 
är en sak, men vad händer när elever producerar multimodala arbeten? Hur värderas och 
bedöms dessa arbeten? 

1.1   Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läroplanen definierar multimodala texter och 
hur det återspeglas i svenskämnets bedömningsunderlag, samt hur detta tillämpas. För 
att söka svar på detta har jag formulerat dessa frågeställningar: 

• Hur beskriver läroplanen multimodala texter? 
• Hur ser bedömningsunderlaget för multimodala elevtexter ut? 
• Hur bedömer lärare elevers multimodala texter?  

�5



2. Forskningsöversikt 
Tidigare forskning på området om multimodal undervisning och bedömning samt 
skolans möte med ny teknik och nya medier är följande områden aktuella. 

2.1   Från ”ett vidgat textbegrepp” till text till multimodala texter 
I styrdokumenten är multimodalitet en vidareutveckling av begreppet ”det vidgade 
textbegreppet” som introducerades i läroplanen 1994 och syftade till att utöka det 
litterära momentet i svenskämnet till att inbegripa auditiva, visuella och audiovisuella 
texter. Det innebar att svenskämnet inte bara var läsning utan också lyssning, 
filmtittande och betraktande av bilder (Skolverket 2016). Begreppets syfte var att 
bredda definitionen av vad en text kunde vara. Det dröjde dock till 2000 innan "ett 
vidgat textbegrepp” explicit skrevs in i läroplanen. Anledningen var att skolan ville vara 
i takt med tiden och utvecklingen (ibid.). En utveckling som kanske snarare borde kallas 
förändring, då ungdomars meningsskapande är intimt förknippat med den tekniska 
utvecklingen (ibid.).  

Nya medier är något som ungdomar använder dagligen, både för konsumtion men även 
produktion. Därför räcker det inte med att bara behärska skriftspråk utan ungdomar 
behöver en slags generell mediekompetens fastställer Skolverket (ibid.). Internet har 
förändrat inte bara tillgången till texter utan även hur vi läser en text. Den traditionella 
pappersburna texten - där meningar fogas till stycken och stycken fogas till en helhet - 
har en tydlig början och ett tydlig slut (Danielsson & Selander 2014: 20). Den typen av 
texter är linjära och tydligt avgränsade, medan digitalt producerade texter ofta bjuder till 
en flexibel läsordning där början och slut inte är lika tydlig, och där innehållet är 
föränderligt. Skolan behöver därför dels lära ut hur spatiala texter, det vill säga icke 
linjära texter, kan läsas och produceras samt hur eleverna kan förhålla sig kritiska till 
olika typer av texter. I den senaste versionen av läroplanen, 2011, har begreppet bytts ut 
till det mer generella begreppet ”text” i läroplanen för svenska som därmed beskriver att 
skönlitteratursundervisningen också bör innehålla fiktioner i andra medieformat 
(Svensson 2014: 153). 

2.2   Multimodal teoribildning 
Att begreppet multimodalitet används i skolsammanhang är en konsekvens av hur 
digitaliseringen förändrat sättet på vilket vi tillgodogör oss information, men även hur 
vi kommunicerar med andra. Text har gått från att vara det enda sättet att överföra 
kunskap till att vara ett av många sätt att överföra kunskap menar forskarna Gunther 
Kress och Theo van Leeuwen (1996: 34). De har varit tongivande inom teoribildningen 
om multimodalitet och utvecklat didaktiska teorier och metoder för ett samhälle i 
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utveckling. Det multimodala perspektiv som presenteras i deras forskning syftar till att 
bryta ner disciplinära gränser mellan text och bild samt sättet vi talar om dem. För att 
bättre förstå hur begreppet vuxit fram beskriver forskarna dess motsats, monomodalitet; 
som innebär ett visst sätt att tala om ett visst uttryck. Till exempel att en vokabulär 
används för att tala om lingvistik, och en annan för att tala om konst, samt att dessa 
olika sätt både har sina styrkor men även svagheter (Kress & Leeuwen 2001: 1). 
Multimodalitet som teori bygger däremot på användning och samverkan av olika 
semiotiska modaliteter för att skapa en produkt. Hur modaliteterna kombineras med 
varandra bidrar till att förstärka, komplettera eller differentiera innehållet (Kress & 
Leeuwen 1996: 20). Författarna använder begreppet modes för att beskriva ett innehåll 
och medium för att beskriva uttrycket. För att särskilja dessa beskriver Kress och 
Leeuwen att modes är semiotiska resurser så länge de bär på diskurser och besitter 
meningspotential. Ett narrativ är ett exempel på ett mode. Medium är verktyg och 
material så länge de används för att uttrycka mening, exempelvis utgör rösten, ett 
musikinstrument eller en kamera olika medium (Kress & Leeuwen 1996: 21-22).  

Vad som uttrycks och hur något tolkas är även beroende på kontext och sammanhang, 
vilket gör att begreppet är nära förbundet med både ett sociokulturellt perspektiv och 
teorier om sociosemiotik (Kress & Leeuwen 1996: 18, 264). Kress och Leeuwen menar 
att barn i yngre årskurser uppmuntras rita och uttrycka sig i bilder och att lärare då 
kommenterar bilderna på samma kommunikativa villkor som en skriven text. De noterar 
även att detta förändras när barnen avancerar i årskurserna, då bilder används mindre 
frekvent och av mer tekniska skäl, till exempel för att illustrera diagram eller kartor. 
Trots detta fortsätter bilder att spela en stor roll utanför skolan, till exempel i nyheter 
och reklam, där layout och design tillsammans bidrar till att bilda en helhet och mening. 
Förmåga att skapa dessa sammansatta texter är därför något som samhället efterfrågar 
men som skolan inte lär ut på en avancerad nivå (Kress & Leeuwen 1996: 15).  

Kress och Leeuwen talar om brist på visuell läskunnighet och att skolan inte har råd att 
producerar visuella analfabeter. De menar att västerländsk utbildningstradition bygger 
på att skriftlig kommunikation är högre värderad än muntlig- och visuell 
kommunikation historiskt sett. De menar även att visuell läskunnighet, som är baserad 
på bilder och andra uttryck, inte är ett hot mot eller tecken på varken en kulturell 
nedgång eller tillbakagång (Kress & Leeuwen 1996: 15). 

2.3   Meningsskapande resurser 
Språkforskaren Kristina Danielsson och pedagogen Staffan Selander (2014: 14) har 
intresserat sig för multimodalt textskapande i skolan och menar att samspelet mellan 
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texters olika delar antingen kan försvåra eller underlätta för läsaren att förstå texten. De 
förklarar att begreppet text har vidgats från att vara skrivna ord på papper eller skärm 
till att innefatta andra meningsskapande resurser, uttrycksätt, såsom talat språk, gester, 
bilder, teckningar, fotografier, grafer osv. (Danielsson & Selander 2014: 17). Att en 
resurs kan ses som en text förutsätter att den motsvarar definitionen av en text, det vill 
säga att den har ett avgränsat budskap som kan förstås i ett specifikt sammanhang 
(ibid.). En text som består av flera olika resurser, eller teckensystem som tillsammans 
bildar en helhet kallas modal (Danielsson & Selander 2014: 18).  

Olika resurser har i sin tur olika möjligheter och begränsningar i meningsskapande 
sammanhang. Val av teckensystem, eller resurs, erbjuder olika typer av menings-
potentialer, möjligheter och begränsningar i olika sammanhang. Valet av presentation 
påverkar tolkningen och får konsekvenser för vad som bedöms och värderas som 
relevant kunskap i ämnet (Danielsson & Selander 2014: 32). Konsekvensen blir därför 
att utformningen av en text och val av semiotiska uttryck blir avgörande för hur eleven 
förstår mötet och meningen med ny kunskap (Danielsson & Selander 2014: 31). De 
tillägger även att den erbjudna meningen inte alltid är densamma som den uppfattade 
meningen samt att lärare ofta saknar kunskap om hur bilder kan bedömas (Danielsson & 
Selander 2014: 40, 35). Författarna menar att lärare som uppmanar sina elever i de 
yngre årskurserna att uttrycka sig med både text och bild sällan kommenterar bilden och 
om lärarna gör det kommenteras de estetiska uttrycken på en basal nivå, tex att bilden 
var ”fin” eller liknande (Danielsson & Selander 2014: 20). 

2.4   Semiotik och sociosemiotik 
När semiotiken beskriver relationen mellan tecken och dess betydelse, går 
sociosemiotiken ett steg lägre och betonar sociala och kulturella konventioners inverkan 
på betydelsen (Danielsson & Selander 2014: 30). Språkforskaren Anders Björkvall  
(2009: 9) skriver om hur text och bild samspelar och hur dessa två semiotiska 
modaliteter kan analyseras. Björkvall tar avstamp i teorin om semiotik, som beskriver 
relationen mellan tecken och betydelse, det vill säga det betecknade respektive det 
betecknande, för att förklara sociosemiotik. Inom sociosemiotiken har tecken bytts ut 
mot resurs, eftersom tecknens relation till betydelsen inte ska uppfattas som statisk och 
given.  

Genom att benämna modaliteten som en resurs menar Björkvall (2009: 15) att det 
inbjuder till att se former som olika typer av betydelsepotentialer. Vidare definierar han 
en resurs som det meningsskapande byggmaterial som används vid kommunikation 
samt att när flera resurser används och samverkar skapar de en multimodal text 
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(Björkvall 2009: 13-14). Multimodala texter kan bestå av skrift och bild, tal och musik 
(tex. radioreklam), rörliga bilder och musik (tex. musikvideor), eller rörliga bilder, tal 
och musik (tex. film) (Björkvall 2009: 8). Björkvall betonar att en text alltid är visuell, 
oavsett om den kombinerats med bilder, då den har en materialitet och att den är 
definierande för hur texten tolkas. Texter är skrivna på ett material, har en layout, ett 
typsnitt och stil som alla bär betydelse och bidrar till tolkningen av det som 
kommuniceras (Björkvall 2009: 7-8).  

2.5   Kommunikativa funktioner 
Ur ett sociosemiotiskt perspektiv på kommunikation är all form av betydelseskapande 
socialt motiverat och grundat i människans behov att skapa mening tillsammmans med 
andra. Hur kommunikationssättet ser ut beror på dess funktion (Björkvall 2009: 12). 
Björkvall menar att människor har behov att uttrycka tre typer av betydelser, och 
organiserar dessa utifrån deras funktion. Ideationella funktionen handlar om behovet att 
uttrycka och avbilda olika versioner av verkligheten. Interpersonella funktionen kretsar 
kring social interaktion, frågor och attityder. Slutligen finns den textuella funktionen 
som ser hur de två funktionerna ovan knyts samman på ett meningsfull och motiverat 
sätt för att fungera som texter i kommunikativa sammanhang (Björkvall 2009: 11-12).  

Utifrån dessa tre funktioner visar Björkvall hur det är möjligt analysera det visuellas 
betydelsepotential, bildkomposition och typografi, utifrån samma principer som för 
skrift. Han betonar att det är skillnad i tid och rum mellan verbalspråklig 
kommunikation och kommunikation med bilder. Skrift och tal har en avgörande 
betydelse beroende på i vilken ordning bokstäverna eller orden placeras. Vidare att de 
följer vad han kallar en temporal och sekventiell organisationsprincip. Medan bilder har 
en spatial organisationsprincip då deras betydelse skapas beroende på var något är 
placerat på bildytan och hur de mänskliga blickarna är riktade, inte främst till var i en 
linjär sekvens de finns (Björkvall 2009: 22-23). Björkvall belyser inte hur multimodala 
texter skulle kunna bedömas utan främst hur de kan analyseras utifrån dess 
komposition. Hans resonemang antyder däremot att en bedömning skulle kunna utgå 
ifrån det visuellas funktion. Därtill väger elevens val av de semiotiska resurser som 
finns till hands och är bäst lämpade för syfte, mål och läsare in (Björkvall 2009: 130). 

2.6   Nya medier 
Anette Svensson som har forskat om ungdomars medievanor och multimodala texter 
inom litteraturundervisningen i gymnasieskolan menar att det inte råder någon tvekan 
om att ungdomar idag ägnar en stor del av sin fritid till att både konsumera och 
producera berättelser i olika medieformat. Däremot har multimodala texter inte blivit en 

�9



del av litteraturundervisningen i skolan (Svensson 2014: 143, 153). Av de fem lärare 
hon intervjuat i sin studie drar hon slutsatsen att frånvaron av multimodala medieformat 
är stor. Vidare att när audivisuella format, till exempel film, används så är det för att 
engagera och väcka intresse hos eleverna framför formatets litterära värden. Auditiva 
format, ljudböcker, används endast för att ersätta tryckta fiktioner för elever som har 
svårt att läsa (Svensson 2014: 152).  

Det finns en tvetydighet hos de intervjuade lärarna då de berättar att de inte använder 
auditiva, visuella och audiovisuella texter i särskilt stor utsträckning. Detta pågrund av 
att lärarna inte anser att formatet har någon påverkan på elevernas resultat. Lärarna 
menar att de elever som presterar bra gör det oavsett vilket material läraren använder. 
Svensson menar att resonemanget är problematiskt eftersom anledningen till att de inte 
använder multimodala texter kanske är anledningen till att de inte ser någon positiv 
effekt på elevernas prestationer. Hon spekulerar likaså i om det i skolan går att bygga 
vidare på den stora film-, spel-, och tv-seriekunskap eleverna besitter för att påverka de 
elever som inte redan är motiverade eller presterar bra oavsett format (Svensson 2014: 
153). Lärarna i studien uttrycker också stor oro över att eleverna inte läser böcker, 
eftersom eleverna riskerar att gå miste om litterära värderingar. På samma sätt som 
elever som inte läser böcker går miste om de analys- och tolkingsfärdigheter som tränas 
då läsaren är den första uttolkaren av texten (ibid.). Oron över att värderingar och 
kunskaper går om intet beroende på format menar Svensson vittnar om att boken sätts 
som norm. Andra format ses då enbart som substitut, eller sämre versioner, till boken, 
snarare än som fiktioner med egna unika värden (ibid.).  

Svenssons studie belyser även många lärares dilemma: kampen mellan den traditionella 
tryckta litteraturen och moderna medieformat. Vidare balansgången mellan att förmedla 
saker från förr så att dess värden inte går förlorade, respektive att vara moderna och 
använda de format som eleverna möter och kommer att möta. Frågan blir menar 
Svensson (2014: 151), om nya format ersätter de värden som lärarna befarar gå 
förlorade eller endast tillför nya. Hon lyfter även frågan om huruvida lärare skulle 
kunna ställa högre krav på elevernas engagemang och analysförmåga när det gäller 
filmatiserade fiktioner eftersom eleverna är vana vid film och själva ställer höga krav på 
filmerna (Svensson 2014: 149).  

2.7   Bedömning styr undervisning 
I skolan syftar bedömning till att samla in information om elevernas kunskaper och 
utifrån informationen dra slutsatser för olika syften. Betyg är baserade på hur läraren 
mäter elevens prestationer och kunskaper i förhållande till läromålen. Betygssystemet i 
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gymnasieskolan är målstyrt och innebär att eleverna ska nå särskilda kunskapskrav för 
att erhålla ett visst betyg. Pedagogerna Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2012: 
47) menar att detta påverkar inte bara lärarens val av innehåll och metoder, utan även 
elevernas syn på sitt lärande. De fortsätter förklara att betygen påverkar elevernas 
motivation i skolarbetet och kan fungera både sporrande och hämmande kring lusten att 
lära. De framhåller att läraren genom sin myndighetsutövning har makt att disciplinera 
eleverna att anpassa sig till lärarens och skolans krav (ibid.). Lärarens tolkning av 
styrdokumenten och värdering av vad som är relevant kunskap samt hur kunskapen ska 
uttryckas och bedömas påverkar därför vad eleven väljer att uttrycka och hur. Forskaren 
John Hatties metaanalys om påverkansfaktorer kring undervisning och lärande visar att 
tydlighet i undervisningen är en faktor med stora effekter. Med tydlighet menas lärarens 
förmåga att klargöra mål och kriterier för måluppfyllelse genom förklaringar, exempel 
och handledd övning och bedömning av elevernas lärande (Håkansson 2011: 29). 

2.8   Gammal bedömningskultur 
Ett problem som kan uppstå i bedömning av multimodala elevarbeten är frågor som rör 
plagiat och ägarskap. Forskarna Anne Burke och Roberta F. Hammett jämför 
multimodalt textskapande i skolan med musikbranchens ”sampling”, där en känd del av 
ett originalverk lånas, omarbetas och blir till ny musik. De menar att denna 
hybridartifakt betraktas som ny och lika värdefull som originalet enligt ungdomar, men 
att lärare kanske inte delar samma uppfattning (Burke & Hammett 2009: 3). De anser att 
bedömningskulturen i skolan behöver förändras, då den för närvarande är för 
målinriktad och inte ser till processen. Det gör att värdefulla element, till exempel 
tolkning och komposition, i multimodala elevarbeten inte bedöms på rätt sätt (Burke & 
Hammett 2009: 7). De föreslår att lärare börjar revaluera vilka typer av kommunikativa 
representationer de tar in i klassrummet, samt acceptera och respektera lärande som sker 
utanför klassrummets kontext. Burke och Hammett betonar att bedömning av läs- och 
skrivkunnighet i den digitala eran kommer att gå smidigare för yngre lärare, då de är 
”digital natives” det vill säga födda in i tekniken. Samtidigt som det finns ett glapp 
mellan texter de möter på fritiden och de texter som är vanliga i skolsammanhang 
(Burke & Hammett 2009: 8). 

2.9   Bristande bedömningsunderlag 
Forskaren Anna-Lena Godhe har också intresserat sig för digitaliseringen av skolan i 
relation till språkundervisningen, och skriver om hennes studie i en artikel för 
Lärportalen på Skolverkets hemsida. Hennes fokus är hur multimodala texter skapas 
och bedöms inom svenskundervisningen på gymnasienivå. Hon kommer fram till att 
lärares bedömning av elevers multimodala arbeten inte heller bedöms utifrån 
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kunskapskraven. Detta på grund av att både lärarna och eleverna anser det svårt att 
relatera uppgiften till styrdokumentens formuleringar (Godhe 2016: 4). Hon fann även 
att elevernas uppfattning av multimodala texter skiljer sig från lärarnas uppfattning. 
Detta på grund av att eleverna såg olika uttryckssätt som meningsbärande, medan 
lärarna gjorde uppdelningen att innehållet uttrycks i tal och skrift, medan bilder och ljud 
endast ses som illustrationer (ibid.). Liknande studier har visat på likartade resultat 
(exempelvis Kjällander 2011: 157) och illustrerar hur det är problematiskt att 
uppmuntra elever att använda uttrycksätt som inte värdesätts eller bedöms. Vidare hur 
det i förlängningen leder till att elever inte kommer lägga tid och kraft på något som 
ändå inte räknas lika i bedömningen (Godhe 2016: 4). 

2.10 Bedömning av kreativa processer 
Forskaren Eva Bearne (2009: 19) tror att bedömning av multimodala texter i framtiden 
kommer vara mer fokuserade på processen för lärande i stället för bedömning av 
lärande. Hon ser även problem i hur läroplaner utformas och vad regeringar väljer att 
fästa vikt vid, ofta begär regeringar att ”grundläggande läs- och skrivförmågor” testas 
för att fungera som ett mått på nationell standard (se även Magnusson 2014: 37). Bearne 
betonar att detta går stick i stäv med hur resten av världen värderar kunskap. Hon menar 
att kunskap är mångskiftande och under ständig förändring och att vi snarare borde 
uppmuntra elever att vara flexibla, kreativa och samarbetsvilliga med en pedagogik som 
ser mångfalden av hur en text kan se ut (Bearne 2009: 17). Hon efterlyser fler exempel 
på ramverk för hur lärare kan beskriva multimodala texter och verktyg för elever att 
kritiskt granska och analysera texter de möter och skapar (Bearne 2009:20).  

Forskaren Gunilla Welwert menar att vår tids kulturella utryck präglas av begreppet 
cross-over, alltså en kulturstil där flera oberoende stilar möts, både i uttryck och 
innehåll. Hennes definition av multimodalitet handlar om hur olika medieringar är 
inbäddade i varandra och tillsammans bildar en ny språklighet (Welwert 2013: 183). 
Hon pläderar för att skolan behöver utveckla ungdomars förmåga att vara kreativa. 
Detta inte bara för att det är en efterfrågad kompetens i dagens samhälle, utan även för 
att kreativa kompetenser ger eleverna möjlighet att skapa nya kopplingar mellan såväl 
skolämnen som kunskapsområden, och utveckla nya kombinationer när det gäller 
arbetsmetoder och presentationsformer (Welwert 2013: 182). Gällande bedömning av 
kreativa gestaltningar resonerar hon att dokumentation av processen och reflektion 
kring bilden är grunden till kvalitetsbedömningen (Welwert 2013: 186, 189). Vidare 
menar Welwert att lärare som lägger tid på att betrakta, tolka och analysera elevens val 
av bilder gör att eleven blir sedd och bekräftad samt lär sig argumentera för sina val. 
Hon tillägger att olikheter i tolkningar och tyckande enbart är positivt, då oliktänkande 

�12



breddar associationerna och ökar förståelsen för varandra och varandras åsikter 
(Welwert 2013: 90). 

2.11 Multimodal pedagogik för likvärdig bedömning 
Läraren Charlotte Georén Sprung argumenterar bland annat för att bedömning i enbart 
talat och skrivet språk är olämpligt ur ett likvärdighetsperspektiv, eftersom förmågorna 
att diskutera, analysera, resonera och granska som betonas i läroplanen missgynnar 
elever med luckor i det svenska språket och elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon 
tror att elever absolut kan ha dess förmågor men inte får uttryck att visa dem, då tal och 
skrift är de verktyg som främst används i skolan. Hon menar att elever behöver erbjudas 
fler verktyg (Georén Sprung 2016: 41-42). Sprung diskuterar verktyg och inte 
modaliteter, men använder begreppet på samma sätt som andra forskare tillämpar 
begreppet modaliteter, tex: ”Det behövs fler verktyg och dem måste eleverna få 
möjlighet att arbeta med i samma utsträckning som med tal och skrift” (Georén Sprung 
2016: 41) Hon argumenterar för att alla elever gagnas av en multimodal pedagogik där 
de får öva och visa sina förmågor i fler uttrycksätt, inte minst de elever som strävar efter 
att lära sig svenska som ett andra språk. Samt att lärare som enbart låter sina elever öva 
på sina förmågor via verktyg som vissa elever inte hanterar riskerar att dessa elever går 
miste om värdefulla utvecklingsmöjligheter (Georén Sprung: 2016: 42).  

Forskaren Petra Magnusson (2014: 105) bekräftar detta i avhandlingen Menings-
skapandets möjligheter - Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan, där hon 
förklarar att flera olika uttrycksformer i undervisningen ökar möjligheterna att ge alla 
elever en likvärdig utbildning oavsett deras sociala och ekonomiska bakgrund 
(Magnusson 2014: 105). Vidare att detta kan ske genom att betrakta allt 
meningsskapande utifrån en övergripande teori som ger utrymme och status till flera 
teckenvärldar (Magnusson 2014: 37). 

2.12 Bedömning och svenskämnet 
Ämnestradition och social kontext påverkar valen av förmedlingssätt och i 
förlängningen även bedömning av kunskap. Danielsson och Selander (2014: 66) skriver 
till exempel om hur bildens relation till skriven text skiljer sig mellan olika discipliner i 
skolans värld och förändras beroende på vilken årskurs man undersöker. Anna-Lena 
Godhe (2016: 5) skriver också om hur skolans olika ämnestraditioner påverkar hur 
multimodala texter bedöms och menar att bilder och ljud traditionellt sett inte ingått i 
ämnet svenska och därför är både lärare och elever osäkra på både vad som ska 
bedömas och hur. Danielsson och Selander (2014: 40) menar att det dels handlar om 
olika ämnens diskurser, dels ämnestraditioner kring hur multimodala inslag används och 
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värderas i sammanhanget. Fast att det främst handlar om att lärare gärna vill men saknar 
verktygen för att uppmärksamma multimodala aspekter och därför inte riktigt vet hur de 
ska närma sig dessa. Konsekvensen blir då att multimodala texter inom svenskämnet 
inte heller kan bedömas på ett adekvat och rättvist sätt. 

2.13 Behovet av ett metaspråk 
Magnusson (2014: 191) menar att det även behövs ett metaspråk för att kunna tala om 
och analysera olika modaliteters meningsskapande villkor och möjligheter. Danielsson 
och Selander (2014: 23) föreslår att lärare först behöver utveckla en större förståelse för 
multimodala texter och sen utveckla bedömningskriterier som ger rättvisa åt dessa 
texter. De föreslår att lärare utgår från hur dagens digitala texter är konstruerade, dvs. 
sammansatta av olika delelement, och visar eleverna hur de är uppbyggda samt hur man 
kan förstå informationsstrukturen (Danielsson & Selander 2014: 23).  

Danielsson och Selander (2014: 68) presenterar en modell för bedömning av 
multimodala elevtexter och där betonas textens övergripande struktur, elevens val av 
semiotisk modalitet i relation till innehåll samt hur modaliteterna samspelar med 
varandra. Förenklat kan man säga att bedömningen bygger på att se till vilket medium 
och med vilken semiotisk modalitet innehållet uttrycks (Danielsson & Selander 2014: 
22). Som lärare är det väsentligt att kunna urskilja hur information presenteras och 
förstå att olika individer kan använda sig av olika medier och semiotiska modaliteter för 
att visa vad de lärt sig (ibid.). När eleven komponerar sin multimodala text tas en mängd 
viktiga val som alla är avgörande för situationen och bedömningen av kunskap. Eleven 
behöver bestämma vilken modalitet som ska uttrycka vilket innehåll, om modaliteterna 
ska komplettera eller överlappa varandra samt hur de ska placeras i relation till 
varandra.  

Bedömning i en digital värld kan bli problematiskt eftersom skrivande snarare blir en 
komponering av texter där den egna produktionen förs samman med andras alster. 
Danielsson och Selander (2014: 67) menar att det är lika lätt som att hitta bilder och text 
som det är svårt att veta varifrån bilden eller texten ursprungligen kommer ifrån. Vidare 
att det är här svårigheten i att bedöma elevens förståelse och kunskap uppstår. De menar 
att det behöver utvecklas kriterier för bedömning utifrån den kommunikativa situationen 
där texter skapas och används (ibid.). Vid bedömning av text behöver läraren därför ta 
hänsyn till vilken situation och vilka förutsättningar som fanns då eleven producerade 
texten (Danielsson & Selander 2014: 68). Faktorer som till exempel hur läraren 
presenterade kunskapsinnehållet, syftet och mottagaren till texten samt förväntningarna 
på texten påverkar elevens förutsättningar och resultat. En text som i första hand har 
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läraren som mottagare och syftet att redovisa ämnesinnehållet i relation till 
kunskapskrav ter sig självklart olikt en text vars syfte är att visa eller berätta något för 
klasskamrater (ibid). Lika viktigt är det att den som producerar texten är medveten om 
olika representationsformers möjligheter och begränsningar för att kunna göra ett 
medvetet val (Danielsson & Selander 2014: 70).  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3.   Material och metod 
Nedan presenteras det material och urval som ligger till grund för studien samt metod 
och dess styrkor och svagheter. 

3.1  Material 
Materialet består av två olika delar, den första utgör läroplanerna för svenskämnets tre 
kurser inklusive deras kunskapskrav samt Skolverkets tillhörande kommentarer. Den 
andra är inspelningar och transkriberingar av tre intervjuer med lärare som alla 
undervisar i svenskämnet på en gymnasieskola. 

3.2  Urval 

3.2.1 Urval av material  
Svenskämnet innehåller sex kursplaner totalt, Svenska 1, 2 och 3 samt kursplaner i 
litteratur, retorik och skrivande. Analysen i denna studie är begränsad till att belysa 
enbart svenskämnets första tre kurser eftersom resterande kurser är valbara och deras 
innehåll bygger på kunskap från de tidigare kurserna. Urvalet redogör för de passager i 
kursplanerna som innehåller nyckelorden: text, texter, texttyp, andra typer av texter, 
medier, information, skönlitteratur, källor, kommunikation, muntlig, skriftlig, tal, 
framställning, film samt producera. Eftersom ämnet är multimodalitet har delar om 
svenska språkets grammatiska uppbyggnad och språkförhållanden i norden uteslutits, då 
de faller utanför studiens relevans. 

3.2.2 Urval av informanter 

Urvalet av lärare som intervjuats har baserats på ett par faktorer. Ett grundläggande 
kriterium var att lärarna skulle undervisa i svenskämnet och själva använda bilder och 
ljud i sin undervisning. Därutöver ville jag att de skulle ha olika lång erfarenhet i yrket 
för att dels få en spridning i undervisningserfarenhet, dels också för att förhoppningsvis 
få ta del av olika förhållningssätt till styrdokumentens förändring. Det som 
informanterna har gemensamt är att de jobbar på samma skola och har alla deltagit i 
Läslyftet. Läslyftet är Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och 
skrivdidaktik för lärare, och bygger på ett kollegialt lärande som sker lokalt. I läslyftet 
ingår ett moment om multimodalt textskapande och bedömning vilket innebär att 
informanterna är införstådda med begreppet och har funderat på bedömning av dylika 
elevarbeten innan intervjuerna genomfördes. Sociologen Jan Trost (2010: 54-55) menar 
att det är en fördel att informanterna redan är insatta i ämnet, då deras kompetens 
gagnar diskussionen och intervjusamtalet. 
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3.3  Metod 
En hermeneutisk metod har används för att söka svar på frågeställningarna och 
materialet har analyserats kvalitativt. En hermeneutisk texttolkning handlar om att 
komma fram till en valid tolkning av betydelsen i en text. Genom att studera textens 
delar för att hitta textens helhet, och genom textens helhet tolka textens enskilda delar 
ges en cirkularitet som kallas den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann 2014: 
252). Metoden brukar dock oftare beskrivas som en spiral som möjliggör för en allt 
djupare förståelse av meningen. Tolkningen är avslutad och valid då man hittat ett 
sammanhang i texten utan logiska motsägelser då metoden inte tillämpas genom att 
följa steg för steg (Kvale & Brinkmann 2014: 253). 

3.3.1 Metod för analys av styrdokument 
Metodologiskt har närläsning av läroplanens syfte- och målbeskrivning med fokus på 
stycken som innehåller nyckelorden tillämpats för att klargöra hur orden används och 
vad de syftar till. Därefter jämförs resultatet med kommentarerna till läroplanens syftes-
och målbeskrivningar för att undersöka hur nyckelorden, eller begreppen, definieras och 
avses att tolkas. 

3.3.2 Metod för analys av intervjuer 

En semistrukturerad intervjuform som metod har används för att söka svar på 
frågeställningen om hur lärare bedömer elevers multimodala arbeten. Motiveringen till 
att göra intervjuer med lärare var att få en bredare uppfattning om hur multimodala 
inslag används i skolan och hur dessa inslag skulle kunna bedömas. Intervjuerna har 
därför haft ett explorativt syfte, vilket skiljer dem från hypotesprövande intervjuer. 
Explorativa intervjuer är öppna till sin struktur, då de syftar till att introducera området 
som ska kartläggas eller problemet som ska exponeras för att söka ny information och 
nya infallsvinklar på ämnet (Kvale & Brinkmann 2014: 148). En hypotesprövande 
intervjuansats används vanligen för att jämföra skillnader mellan två grupper och 
behöver därför en tydligare struktur. Medan intervjuer som prövar antaganden inte har 
samma krav på en strukturerad utformning (ibid.). Då intervjuerna var explorativa i sin 
ansats och syftade till att fånga informantens hela tankekedja var jag mån om att inte 
ställa flera frågor i en fråga eller avbryta informanten (Trost 2010: 85, 96). Därför 
konstruerades en öppen intervjuguide som fångade in fyra huvudområden som var av 
särskilt intresse och som tillsammans kunde skapa en bild av hur lärarna bedömde 
elevers multimodala arbeten (Trost 2010: 84).  

Det första området som intervjuerna berörde var hur lärarna själva använde bild och ljud 
i sin undervisning. Efterföljande område innehöll frågor om hur och när lärarna tillät 
eleverna att använda bild och ljud i sina arbeten. Det tredje området undersökte hur 
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lärarna bedömde elevarbeten som innehöll bild och ljud. Det sista och fjärde området 
behandlade hur lärarna förhöll sig till styrdokumenten. Utöver de fyra huvudfrågorna 
hade även en del följdfrågor förberetts och användes vid behov under samtalets gång (se 
bilaga 1). Modaliterna bild och ljud har under intervjuerna fått exemplifiera 
multimodala texttyper och andra audiovisuella förmedlingsformer såsom film och 
musik.  

Alla tre intervjuer genomfördes under en och samma dag och genererade i genomsnitt 
25 minuter inspelat material. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet och efter ett 
antal genomläsningar sorterades varje informants svar in under de fyra områden som 
nämnts ovan. Därefter sammanfattades varje intervju för att tydliggöra strukturen och 
skapa en klarare bild över likheter och skillnader. 

3.4  Styrkor och svagheter 
En anmärkning på urvalet av informanter utgör faktum att lärarna hade en förförståelse 
av multimodala texter och att resultatet då inte speglar hur lärare generellt förhåller sig 
till sammansatta texter. Emellertid gör inte denna studie anspråk på att spegla hur en hel 
lärarkår generellt förhåller sig till sammansatta texter. Det som studien visar är hur 
urvalet av lärare förhåller sig till begreppet och hur de använder det i undervisningen, 
samt hur de bedömer elevernas användning. Förförståelsen var däremot till en fördel för 
intervjuerna som både blev kärnfulla och lätta att överskåda. Dessutom behövdes ingen 
vidare introduktion till uppsatsens fokus eller förklaring av vad multimodala texter var 
innan intervjuerna.  

Intervju som metod är något begränsad när det kommer till att säkerställa hur lärarna i 
fråga faktiskt bedömer elevernas arbeten, eftersom metoden visar vad informanten säger 
att den gör, men inte säkerställer vad personen faktiskt gör. En alternativ metod kunde 
vara att använda observationer eller till exempel analysera redan betygsatta elevarbeten. 
Vidare ger intervjuresultatet inte en bild av hur lärare som grupp bedömer multimodala 
arbeten utan visar tre exempel på hur lärare arbetar med multimodalitet i 
undervisningen och berättar något om hur lärare kan förhålla sig till multimodalitet och 
bedömning.  

En svaghet i metoden kan vara att de semistukturerade frågorna ibland var lite för öppna 
i sina formuleringar, vissa frågor skulle med fördel ha kunna formulerats mer direkt. 
Det hade till exempel varit intressant att fråga om lärarna fäste större vikt vid 
bedömningskriteriet om mottagaranpassning eller vid kriteriet för användandet av 
presentationstekniska hjälpmedel vid bedömning av elevernas användning av bilder och 
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ljud. Sedan är slutprodukten av ett samtal eller intervju alltid en social konstruktion där 
den som frågar och den som svarar båda ingår i en kontext och påverkar det som sägs. 
Det viktiga är därför inte hur frågorna ställs, huruvida de är ledande eller inte, utan det 
viktiga är vart de leder och hur de bidrar till att skapa ny kunskap (Kvale & Brinkmann 
2014: 215, 233). På grund av anonymisering av informanterna är inte transkriberingarna 
tillgängliga som bilagor, istället har reliabiliteten stärkts genom citeringar av 
informanternas svar.  

�19



4.   Resultatredovisning och analys av styrdokumenten 
Läroplanen för gymnasiet är uppdelad i tre delar: skolans värdegrund, uppgifter, 
övergripande mål och riktlinjer, examensmål för de nationella programmen följt av 
ämnesplaner och kursplaner för de gymnasiegemensamma ämnena och program-
specifika ämnen kompletterade med kunskapskrav för de olika kurserna. 
Ämnesplanerna är indelade i delar som beskriver syfte, vad eleverna ska utveckla, 
centralt innehåll i de olika kurserna samt kunskapskrav. Till läroplanen för 
gymnasieskolan 2011 finns dessutom kommentarer från Skolverket som förtydligar 
begrepp i ämnets syfte och mål. 

4.1  Ämnets syfte 
I ämnesplanen för svenska står det inledningsvis att ämnets kärna består av språk och 
litteratur, att språket är det redskap vi använder för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling. Vidare att människan lär känna sig själv, andra och sin omgivning 
med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier. Vad 
nyckelorden texter av olika slag och olika typer av medier innebär finns tydligare 
förklarat i kommentarerna där det står att begreppet text primärt används för skrivna 
texter, men att även multimediala texter innefattas. Värt att belysa är att Skolverket valt 
att använda begreppet multimediala texter och inte multimodala texter, men den 
förklaring som följer liknar tidigare beskrivningar av begreppet: ”texter som kombinerar 
till exempel skriven text, bild och ljud” (Lgy11).  

Vidare förklaras att det vidgade textbegreppet tagits bort och istället har preciseringar 
gjorts om vilken typ av text som avses. Det förtydligas att text utanför ämnesplanen 
ibland används på ett sätt som innefattar muntlig framställning men att ämnesplanen för 
svenska använder formuleringen muntlig framställning där så menas. Kommentarerna 
tydliggör även att innebörden bakom formuleringen ”typ av text” inte handlar om 
litterära genrer utan används för att beskriva texttyper utifrån den mer övergripande och 
allmänna betydelsen. Det framgår att formuleringen ”andra typer av texter” främst 
syftar på sakprosa, där informationen är överordnad det estetiska uttrycket. 
Formuleringen ”olika typer av medier” förklaras via kommentarerna under sista 
rubriken Film och andra medier. Där likställs filmens, teaterns och andra mediers 
berättande med det skönlitterära berättandet vilket fastslår dess givna plats i 
svenskundervisningen. Här föreslås att eleverna till exempel kan studera hur budskap 
byggs upp och berättelser drivs framåt i sammansatta uttrycksformer.  

Sammansatta uttrycksformer tolkas utifrån definitionen ovan som kombinationen av 
olika medier, det vill säga olika multimodala texter. I beskrivningen av ämnets syfte står 
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det att eleverna ska utveckla förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och 
arbeta med både skönlitterära texter och andra typer av texter. Undervisningen ska även 
utveckla elevernas förmåga att använda dessa texter samt film och andra medier som 
källa till självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Dessutom ska undervisningen även utmana till nya tankesätt 
och perspektiv samt ge kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt 
granskar information från olika källor. Vilka typer av källor är ej specificerat eller 
förklarat närmare varken här eller i kommentarerna, därför tolkas det som att även 
multimodala källor är inkluderade. Förutom att vidga personliga uppfattningar ska 
undervisningen också bygga upp elevernas tillit till den egna språkförmågan och ge dem 
språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv samt kunskap om skriftlig och 
muntlig kommunikation som behövs för såväl arbetslivet som vidare studier.  

Kommentarerna som relateras till språklig förmåga återfinns under dokumentets rubrik 
Språkriktighet. Där förtydligas att termen syftar på delar som kan anses vara riktiga 
eller felaktiga rent grammatiskt, till exempel meningsuppbyggnad, skiljetecken och 
stavning. Samspelet mellan delarna har också stor betydelse för att språket ska fungera i 
sitt sammanhang, det handlar inte bara om att texten följer normer för språkriktighet. 
Styrdokumentet för ämnet lägger stor vikt vid ”den kommunikativa kvaliteten och den 
globala textstrukturen i stort” (Lgy11) och detta görs gällande implicit för de passager 
där anpassning till ämne, syfte, mottagare och kommunikationssituation förs på tal. 
Eleverna ska få rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. De ska arbeta med att 
värdera och granska både egna och andras framställningar såväl muntliga som skriftliga. 
Slutligen står det att eleverna ska få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer 
av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen. 

4.2  Förmågor och kunskaper 
De förmågor och kunskaper som eleverna genom undervisning ska få förutsättningar att 
utveckla är formulerade i nio punkter varav sju talar om textproduktion på ett eller annat 
sätt. Första punkten handlar om att eleverna ska kunna tala inför andra på ett sätt som är 
anpassat för kommunikationssituationen. Den andra handlar om språkriktighet i text, 
där ska eleverna utforma muntliga framställningar och text som fungerar väl i sitt 
sammanhang. Tredje punkten handlar om den retoriska arbetsprocessen, där ska 
eleverna få kunskap om hur man planerar och genomför muntlig och skriftlig 
framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 
Enligt fjärde punkten ska eleverna läsa, reflektera, granska och arbeta med texter samt 
producera egna texter utifrån det lästa. Femte punkten handlar om skönlitteratur, och 
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hur den ska ge eleverna kunskap men också förmåga att sätta in olika skönlitterära verk 
och författare i ett sammanhang. Sjätte punkten talar explicit om andra medier då den 
fastställer att eleverna ska ges kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska 
drag i dels skönlitteratur och dels i film och andra medier. Sjunde och sista punkten 
beskriver textproduktion med utgångspunkt från skönlitteraturen men utan kravet att 
kritiskt granska det lästa. 

4.3 Sammanfattning av svenskämnets kurser och dess fördelning av 
innehåll 
Till skillnad från tidigare läroplan, Gy 2000, läser många elever nu bara en kurs i 
svenska. Till exempel läser elever som valt ett yrkesprogram bara Svenska 1, medan 
elever som valt ett högskoleförberedande program läser, utöver Svenska 1, även 
Svenska 2 och Svenska 3. Det får konsekvenser för både upplägget och fördelningen av 
innehållet mellan kurserna, vilket leder till att ett stort innehåll trängs in i Svenska 1. 
Skolverket skriver i läroplanens kommentarer att tyngdpunkten för Svenska 1 ligger på 
muntlig och skriftlig kommunikation, där anpassning till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation är viktig. I kursen ska det även ingå kunskap om språklig 
variation av olika slag och språksociologi. Skälet till detta är demokratiskt men även 
jämlikhetsmässigt, då man vill att elever ska bli varse och reflektera över språkets roll 
vid möten med andra människor. (Lgy11: Alla kommentarer)  

En annan skillnad från föregående läroplan är att litteraturläsning är mer betonad i den 
nuvarande, också här på grund av att flera elever enbart läser en kurs i svenskämnet. 
Därför har det centrala innehållet följande upplägg i de olika kurserna: I kursen Svenska 
1 fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum. I kursen Svenska 2 fokuseras litteratur i 
ett samhällsperspektiv. Kursen Svenska 3 har ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv 
som en del i en högskolekompetens.  

Kommentarerna förtydligar även att ”Val av skönlitterära verk och författarskap som 
studeras är inte reglerat.” Det råder med andra ord ingen uttalad litterär kanon vilket 
förtydligas ytterligare av nästa citat. ”Det finns möjlighet att anpassa urval av litteratur 
och författare till elevernas intresse, program och inriktningar”. Detta innebär även att 
elevernas intresse kan få styra textvalet (Lgy11:  Alla kommentarer). 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5.   Resultatredovisning och analys av bedömningsunderlaget 
Nedan följer en redogörelse för hur kunskapskriterierna är uppbyggda och hur de olika 
kunskapsnivåerna beskrivs i svenskämnets tre kurser. Strukturen i kunskapskraven 
uttrycker med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen. 
Ordningen i kunskapskraven liknar ordningsföljden i beskrivningen för målen och 
därför följer presentationen samma struktur som i föregående stycke. För att göra 
redovisningen av bedömingsunderlaget överskådlig beskrivs lägsta godkända nivån, 
dvs. kraven för betyget E, respektive högsta nivån, kraven för betyget A. 
Betygsnivåerna mellan dessa beskriver en progression som är mindre signifikant i 
sammanhanget och som utelämnats på grund av utrymmesskäl. 

5.1  Kunskapskrav för Svenska 1 
Första delen beskriver elevens förmåga att tala inför andra utifrån kommunikations-
situationen och i Svenska 1 bedöms elevens förmåga att förmedla tankar och åsikter på 
ett sammanhängande och begripligt sätt med viss säkerhet på lägsta godkända nivån. 
Högsta nivån förordar att eleven på ett nyanserat sätt presenterar ett innehåll som är väl 
disponerat. Språket ska på godkänd nivå vara delvis anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. För högsta betyg ska eleven förutom anpassningen dessutom 
ha god åhörarkontakt och använda ett språk som är ledigt. Presentationstekniskt 
hjälpmedel, ”inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard, 
blädderblock och liknande” är ett krav för att uppnå en godkänd nivå och det behöver 
användas med viss säkerhet (Lgy11: Kommentar till Svenska 1). För högre betyg ska 
användningen ske med säkerhet, vara väl integrerat och samtidigt stödja och tydliggöra. 
Vad som ska tydliggöras, om det är framställningen eller innehållet som ska stödjas och 
tydliggöras framgår i kursen kommentarer:  

Den aktuella punkten i det centrala innehållet syftar inte främst på kunskaper om tekniken, 
utan hur tekniska hjälpmedel på bästa sätt integreras i framställning, så att de blir till ett 
stöd för det innehåll som ska förmedlas, inte en ren utsmyckning. (Lgy11: Kommentar till 
Svenska 1)  

Tolkningen av detta blir således att tekniken ska stödja innehållet, och att uttryckets 
estetiska karaktär inte är betygsgrundande. Andra delen beskriver elevens förmåga att 
uttrycka sig skriftligt i argumenterande text och andra typer av texter. För att uppnå en 
godkänd nivå ska eleven i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och 
texten ska vara sammanhängande och begriplig, samt till viss del vara anpassad till 
syfte, mottagare och kommunikationssituation. På högsta nivån ska eleven dessutom 
visa en tydlig disposition och språket ska vara varierat och innehålla goda 
formuleringar. Den sista delen i bedömningsunderlaget är kunskapskravet som beskriver 
elevens förmåga att återge innehåll i litterära verk och annat berättande. För en godkänd 

�23



nivå ska eleven översiktligt formulera egna tankar och iakttagelser utifrån det berättade 
och redogöra för samband mellan verk genom exempel på gemensamma teman och 
motiv. För högre betyg ska eleven förutom det som redan nämnts även kunna ”läsa, 
reflektera över och göra sammanfattningar” av texter samt skriva egna texter (Lgy11: 
Kunskapskrav). Observera att för godkänt betyg är det inte explicit formulerat att eleven 
ska visa förmågan genom att läsa och skriva, det är först för betyget A som det är 
utskrivet. Eleven ska dessutom kunna lyfta fram huvudtanken i det lästa och ge nya 
relevanta perspektiv. Till skillnad från godkänd nivå efterfrågas det på högre nivå att 
eleven med säkerhet värderar källor kritiskt och tillämpar regler för citat- och 
referatteknik. Förmåga till och kunskap om källkritik är således inte något som 
förväntas av elever för att uppnå godkänd nivå på kursen för Svenska 1. 

5.2  Kunskapskrav för Svenska 2 
Kursen bygger vidare på kursen Svenska 1 och därför finns vissa likheter i förväntade 
kunskaper men även en viss progression. För enkelheten skull kommer endast de 
nytillförda kunskapskraven att beskrivas. Första delen redogör för elevens förmåga att 
tala i förberedda samtal och diskussioner, och liknar kraven från föregående kurs, men 
för godkänt krävs nu även att eleven har viss åhörarkontakt. Högsta betyg kräver, 
förutom att språket ska vara ledigt, också att det är varierat och välformulerat samt att 
språk och stil därtill ska anpassas till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
Framställningen ska också innehålla belysande exempel, generaliseringar och vidgade 
perspektiv. Användning av presentationstekniskt hjälpmedel är fortfarande ett krav för 
godkänt, och på högre nivå ska användningen av den väl integrerat, stödja och 
tydliggöra innehållet. Del två handlar om elevens förmåga att skriva utredande och 
argumenterande texter. För godkänt ska eleven, förutom kraven för godkänt i 
föregående kurs, även visa förmåga att med viss säkerhet samla, sovra och 
sammanställa information från olika källor och tillämpa regler för citat- och 
referatteknik. Sista kravet som tillkommer är att eleven ska använda goda formuleringar 
och ett varierat språk. För betyget A ska eleven samla, sovra och sammanställa med 
säkerhet, men framställningen ska också innehålla såväl belysande exempel som nya 
och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom ska eleven kunna dra välgrundade och 
nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Språket ska inte bara vara varierat och 
välformulerat, utan också träffsäkert och klart.  

Tredje delen i bedömningsunderlaget för Svenska 2 handlar om skriftlig och muntlig 
argumentation. Godkänd blir eleven om hen skriftligt eller muntligt kan formulera en 
tes och ge välgrundade argument till stöd för den. För högre nivå krävs det dessutom att 
eleven kan hålla sig konsekvent till tesen och också bemöta tänkta motargument. Den 
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sista delen berör litteraturvetenskap och för betyget E ska eleven översiktligt ge 
exempel på och likadels översiktligt diskutera samband mellan skönlitteratur och 
idéströmningar i samhället. Utöver det ska eleven utifrån centrala litteraturvetenskapliga 
begrepp diskutera stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap 
från olika tider och epoker. För betyget A ska eleven även på ett nyanserat sätt resonera 
kring litterära verkningsmedel. 

Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för 
det intryck texten gör på läsaren. Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter. (Lgy11: 
Kommentar till Svenska 2)  

Kommentarerna tydliggör att läsarens intryck av en text är det som impliceras i 
begreppet litterära verkningsmedel. Metaforik, symbolik och rytm är några exempel 
som eleven kan använda sig av för att illustrera litterära verkningsmedel. Här kan man 
tänka sig att bild och ljud skulle kunna fylla en sådan funktion och således höja 
resonemangets kvalitet och legitimera ett högre betyg. Sedan ska eleven även utförligt 
och nyanserat diskutera hur skönlitterära verk förmedlar idéer och känslor, samt sätta 
verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. Värt 
att notera är att det inte står explicit hur eleven ska visa dessa förmågor, i delarna ovan 
är det specificerat att förmågorna ska visas antingen skriftligt eller muntligt. Det sista 
stycket använder emellertid formuleringen diskutera. 

5.3  Kunskapskrav för Svenska 3 
Enligt första stycket i kunskapskraven ska eleven för att klara godkänt i kursen inte bara 
ha förmåga att anpassa sitt tal för syfte, mottagare och situation, ha viss kontakt med 
publiken och använda presentationstekniska hjälpmedel. Därutöver ska eleven även 
med viss säkerhet använda retoriska verkningsmedel. För högre kvalitet ska eleven göra 
allt ovan väl och med säkerhet, samt på ett säkert och effektfullt sätt använda retoriska 
verkningsmedel. Vad som menas med retoriska verkningsmedel är inte specificerat men 
kommentarerna ger en viss fingervisning genom att dra paralleller till de sex delarna i 
en retorisk arbetsprocess och att dess kan tillämpas som ett stöd i framställningen. 
(Lgy11: Alla kommentarer) Följande sex delar består av: 

Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den 
formulera ett syfte med sin muntliga framställning.  
Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.  
Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.  
Elocutio: att välja språk och stil.  
Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska 
hjälpmedel.  
Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst. 
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Utifrån denna tolkning så skulle en elevs användning av bild och ljud, om exemplevis 
dess språk och stil är lämpligt eller utgör ett gott argument för det valda innehållet, 
kunna ge stöd för ett högre betyg. De andra delen i kunskapskraven för Svenska 3 
handlar om att skriva vetenskaplig text, eleven ska för att bli godkänd förutom att till 
viss del anpassa texten, nu med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora 
mängder information från olika källor. Utifrån detta ska eleven skriva texter av 
vetenskaplig karaktär och andra texter som är sammanhängande och ha en tydligt 
urskiljbar disposition. Källorna ska eleven kunna värdera och granska kritiskt, samt i 
huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. För godkänd ska även regler för 
citat- och referatteknik följas. Förutom att kritiskt ganska källor och använda citat- och 
referatteknik och huvudsakligen god grammatik, ska eleven även behandla källorna på 
ett rimligt sätt och dra relevanta slutsatser med ett varierat språk som innehåller goda 
formuleringar.  

För betyget A ska eleven med säkerhet samla, välja och sammanställa stora mängder 
information och skriva en väldisponerad text som är väl anpassad. Förutom att kritiskt 
granska källor och använda citat- och referatteknik och huvudsakligen god grammatik,  
ska eleven även behandla källorna på ett skickligt sätt och dra relevanta slutsatser på ett 
klart, träffsäkert och över lag välformulerat språk. Tredje delen handlar om 
argumentation, för betyg E ska eleven visa förmåga att i skriftlig eller muntlig 
argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument som stöd för den. För A 
ska eleven i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent 
till den och även ge nyanserade argument, samt dessutom bemöta tänkta motargument. 
Fjärde delen beskriver att en godkänd elev med viss säkerhet ska använda 
grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. En elev som 
vill ha högre betyg ska använda dem med god säkerhet och göra utförliga och 
nyanserade analyser. I del fem som behandlar analys av text, ska eleven med hjälp av 
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg göra en fördjupad, textnära litterär analys av 
ett tema, en genre eller ett författarskap samt ge stöd för sin tolkning genom exempel 
från texterna. Högre nivå visar eleven prov på om analysen dessutom är utförlig, 
träffsäker och nyanserad och ur flera perspektiv. Likaså om begreppen och verktygen 
används med säkerhet och beläggen valts med omsorg. 

5.4  Sammanfattning 
Det finns en otydlighet i styrdokumenten om vilken plats multimodala texter har, och 
bör få, inom svenskämnet. Inledningsvis där ämnets syfte beskrivs likställs multimodala 
texter med de uppgifter som litteraturen är tänkt att fylla. Det uppmuntrar lärare att 
använda exempelvis bild, ljud och film för att förmedla det som litteraturen traditionellt 
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erbjuder. De förmågor och kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla fokuserar 
generellt på elevens förmåga att relatera och reflektera kring det lästa, samt anpassa och 
producera texter som fungerar i ett sammanhang. Då multimodala texter handlar om hur 
olika uttryckssätt relaterar till varandra och tillsammans bidrar till innehållet, blir det av  
väsentlig vikt att kunskap och bedömningsunderlag finns för att fånga dessa texters 
potential och uttryck. Det bedömningsunderlag som lärare har att stödja sig mot 
premierar främst det talade ordet och den skrivna texten. Vid bedömning av bild och 
ljud finns det ett visst tolkningsstöd som främst utifrån utgår från två explicita kriterier. 
Det första är att användandet går under kriteriet för mottagaranpassning det andra berör 
användning av presentationstekniska hjälpmedel, det vill säga, bilder och ljud blir ett 
komplement till den skrivna eller talade texten.  

Om sammansatta uttryckssätt däremot uppfattas utifrån deras meningsbärande potential, 
det vill säga som en egen text, skulle användandet potentiellt visa på en breddning eller 
fördjupning av ett innehåll. Att skolan ska möta samtidens utveckling och växande 
medieutbud beskrivs inledningsvis i breda ordalag för att sedan smalna av i 
bedömingsunderlaget. Så trots att styrdokumenten erkänner nya kommunikationssätt 
beaktas eller värderas de inte i kunskapskraven. Analysen visar att lärare saknar de 
formuleringar som behövs för att visa eleverna att skolan erkänner och värderar ett 
multimodalt meningsskapande. Först när modaliteterna likställs och får samma 
förutsättningar och villkor som det talade och skriva ordet blir olika former av 
kommunikation legitima. Legitimitet ges först när en adekvat och rättvis bedömning av 
dem formulerats. Därför är styrdokumenten enligt denna analys inte förberedda för ett 
multimodalt meningsskapande och ännu mindre bedömning, trots att vissa 
formuleringar möjliggör för en multimodal tolkning av betygskraven.  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6.   Resultatredovisning och analys av intervjuer 
Alla samtal har fokuserat på fyra olika områden: Hur lärarna själv använder bild och 
ljud, hur de låter eleverna använda bild och ljud, hur de bedömer elevarbeten som 
innehåller bild och ljud samt hur de förhåller sig till styrdokumenten. Först presenteras 
resultaten av intervjuerna i tur och ordning med en summering i slutet på vardera 
intervju. Sedan följer en sammanfattning bestående av en jämförelse av intervju-
resultaten. 

6.1  Intervju 1 
Informant 1 har jobbat som lärare i 18 år och använder ofta film som komplement till 
tryckta böcker och berättar hur tacksamt det är med dagens teknik. Hur tillgängligheten 
har ökat och gör att man snabbt kan visa film och korta klipp jämfört med tidigare då 
filmvisning krävde en hel del planering och framförhållning. Ljudböcker brukar 
informanten även använda och då främst i lässvaga klasser. Informanten berättar att hen 
brukar föreslå eleverna att använda ljud och bild i redovisningar men aldrig tvinga dem 
till det. Vissa klasser väljer ofta att jobba multimodalt, medan andra klasser aldrig gör 
det. Anledningar till denna skillnad kan enligt informanten bero på tre saker. Dels att 
elever inte vill lägga ned den tid som krävs för arbetsformen, dels att de inte vill se sig 
själva på film eller höra sig själva i ljudinspelningar, men det kan också bero på att de är 
osäkra på tekniken. Ett problem som informanten upplever är att en multimodal 
redovisningsform tar mer tid men att kunskapsinnehållet ofta fastnar bättre hos eleverna 
när de väljer att jobba och redovisa multimodalt.  

När eleverna redovisar multimodalt blir redovisningen bättre, mer intressant, spännande 
och roligt att titta på, vilket informanten tycker är målet med redovisningar; ”en viktig 
del av redovisningar är att det ska bli intressant, jag brukar betona att det inte bara 
handlar om informationen utan det gäller också att nå fram med informationen”. När det 
kommer till bedömningen av elevers multimodala redovisningar använder informanten 
de betygskriterier som finns för att bedöma ett muntlig framförande. Det som skiljer sig 
i bedömningen mellan ett skriftlig och muntligt arbete förklarar informanten är att vid 
ett muntligt framförande får språklig korrekthet stå tillbaka för budskap och innehåll. 
Informanten resonerar även om hur hen tänker kring redovisningar som innehåller bild 
och ljud. Hen menar att det kan vara en text fast muntlig, ”ett mellanting mellan text 
och tal” men bestämmer sig i slutändan för att det är ett ”planerat tal”. Informanten 
nämner även att tempot i multimodala redovisningar är en viktig faktor. Om åskådarna 
inte hänger med fast strukturen är god så drar det ned nivån. Informanten betonar och 
hoppas att hen inte har olika krav på vanliga redovisningar och redovisningar med ljud 
och bild utan förklarar att bedömningarna har olika fokus. Dock medger informanten att 
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hen har högre krav på redovisningar med inspelat material: ”Å andra sidan ställer man 
lite högre krav på att det ska va strukturerat än en som går live så att säga” Hen menar 
då att formen erbjuder en större potential för att informationen är korrekt, har bra 
struktur samt att budskapet bör komma fram tydligare.  

En svårighet som informanten ibland upplever vid bedömning av muntliga 
framföranden är den knappa tiden och mängden faktorer som ska tas i beaktning. Det 
som informanten anser att bild och ljud tillför till en redovisning är dels att återge och 
sammanfatta handlingen, dels att förenkla, fördjupa och tydliggöra informationen. Samt 
att användning av bild och ljud inte bara gör det trevligare att ta in det som sägs, utan 
också att det som sägs bättre fastnar in minnet och att ”bilder kan bli ett sätt att lura 
ögonen till texten”.  

Informanten uppfattar att styrdokumenten ger stöd för att eleverna ska få information 
med bild, ljud, film och teater men inte att eleverna själva ska använda sig av dessa 
former -”det står ingenstans att de själv ska använda det vad jag vet”.  Dock upplever 
informanten inte detta som ett hinder utan menar att man får tänka mycket själv kring 
hur man väljer att bedöma multimodala arbetssätt. Förhållningssättet kan bero på att 
informanten jobbat länge som lärare och känner sig trygg i hur och vad som kan och ska 
bedömas. På frågan om ett tydligare bedömningsunderlag önskas, svarar informanten att 
tydligare alltid är bättre, särskilt för nya lärare och på grund av att multimodala 
arbetssätt blir allt vanligare. 

6.1.1 Summering av intervju 1 
Informanten talar om bildanvändning för att engagera samt göra något intressant och 
roligt. Även hur bilder kan ha funktionen att förenkla, fördjupa och tydliggöra texten. 
Vidare att en multimodal redovisningsform har potential att ge högre betyg då den 
erbjuder elever att till exempel visa god struktur, som är en faktor som ger högre betyg. 
Informanten ger exempel på detta och menar att snabbt tempo i multimodala 
redovisningar kan dra ned nivån och betyget eftersom redovisningen då är mindre bra 
mottagaranpassad. Hen menar att tolkningen av styrdokumenten uppmuntrar lärare att 
använda olika framställningssätt, men inte att eleverna ska använda det. Därtill berättar 
informanten att erfarna lärare utarbetar egna sätt att förhålla sig till nya förmedlingssätt 
eller medium, om styrdokumenten explicit inte uttrycker annat. Informanten talar även 
om teknikutvecklingen, hur olika sätt att kommunicera ökat och kommer att öka i 
framtiden. Trots detta ser informanten att elever ibland inte vill använda multimodala 
inslag i sina arbeten. Informanten menar att förklaringar till detta kan vara att de tycker  
att det tar för mycket tid, men också på grund av att eleverna är osäkra på tekniken. 
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6.2  Intervju 2 
Informant 2 har jobbat som lärare i 19 år och använder bilder till allt och ofta, till 
exempel för att introducera en text eller för att presentera ett nytt område. Hen ser 
många fördelar med att komplettera text med bilder, ljud och filmklipp bland annat för 
göra innehållet intressantare och roligare, men också för att bild och ljud förenklar, 
förtydligar och är ett sätt att få in många olika perspektiv.  

Bilder gör det lättare att få in många olika perspektiv också, det kan förtydliga, det kan göra 
det lättare, det finns mycket som är positivt med att komplettera med bild och ljud.

Informanten vill att så många sinnen som möjligt ska engageras hos eleverna, att det 
inte bara ska vara skriven text, och betonar: ”även om text är jätteviktigt”. Informanten 
berättar också att tillgången till bra material har ökat med internet, även om bilder alltid 
gått att visa på overhead-apparater så har utbudet förändrats enormt. Förut kom mycket 
av de ljudmaterial som fanns från UR och som en del av redan färdiga läromedel, och 
informanten menar att filmvisning, via VHS var en omständig process. Informanten 
berättar att eleverna inte alltid vill och är motiverade att göra ”det där lilla extra” som 
bild och ljud blir i en presentation, men att då eleverna använder bild och ljud ställer 
hen inte högre krav på innehållet jämfört med en muntlig eller skriftlig presentation. 
Informanten förklarar vidare att elevernas användning av bild och ljud aldrig kan sänka 
deras presentation så att de får ett sämre betyg, utan hen ser användningen mer som en 
”guldkant”. Detta för att informanten menar att styrdokumenten inte säger något om 
kvaliteten på presentationstekniken i sig utan mest att användningen av den är ett av 
kraven för kursen Svenska 1. 

Det beror på hur de hanterar det, om det är väl invävt i redovisningen, om det tillför nånting 
så kan det ju bli ett högre betyg helt klart. Men det brukar oftast gå hand i hand, är det en 
riktigt bra redovisning så har de jobbat på presentationstekniken. 

De funktioner bild och ljud kan ha i en presentation är dels att illustrera, förtydliga och 
göra presentationen roligare för de som lyssnar. Informanten nämner även att bild och 
ljud kan verka som en metafor som visar och stödjer att eleven har tänkt ytterligare ett 
steg eller från ett annat perspektiv. 

Funktionen kan vara olika, ibland för att visa som en slags metafor för någonting som 
stödjer att man kan tänka ytterligare ett steg eller från ett annat perspektiv. Sen kan man ju 
också tänka att texten säger en sak och bilden ett annan. 

Detta är intressant eftersom bild och ljudanvändning kan bli ett sätt att öka kvaliteten 
och nivån på innehållet som presenteras men, som informanten beskrivit tidigare , aldrig 
sänka den. Ett sätt att förmedla det som förväntas av eleverna menar informanten är att 
vara väldigt tydlig i instruktionerna och visa många goda exempel för att åskådliggöra  
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var de olika nivåerna ligger. Informanten berättar även hur hen ger feedback medan 
eleverna jobbar med bilder och ljud och påminner dem om hur viktigt det är att det finns 
en tanke och funktion bakom valet av bilder och ljud. Hen understryker även att 
eleverna behöver tänka på mottagaranpassningen och hur de som ska titta tar in 
informationen.  

Informanten uppfattar inte att styrdokumenten stödjer att eleverna själva ska använda 
bild och ljud när de arbetar, ej heller att tyngdpunkten i det bedömningsmaterial hen 
använder tar upp detta. Däremot finner informanten att betygskriterierna för bedömning 
av skriven text eller muntliga presentationer är ”väldigt uppstyrda och tydliga”. Det 
muntliga är lite mer svårbedömt säger informanten, eftersom hen upplever det omöjligt 
att göra en rättvis bedömning av att bara lyssna, till exempel när eleverna har boksamtal 
i grupper. Därför brukar informanten be eleverna spela in samtalen och skicka ljudfilen 
via lärplattformen, dels för att kunna följa upp det eleverna diskuterat och dels för att 
kunna göra en rättvis bedömning. Vid muntliga presentationer brukar informanten vilja 
spela in ljudet för att vara säker på att hen gör en rättvis bedömning och för att ha ”mer 
kött på benen” vid bedömning och betygssättning. Informanten tycker att nationella 
provets bedömningsmatris för svenska 1 uttryckligen tar upp bild och ljud under delen 
som rör presentationstekniskt hjälpmedel, men då bara hur väl tekniken fungerar i 
sammanhanget. Hen menar ”om den är väl invävd eller inte, eller om det bara funkar”. 
Informanten använder och återkommer ofta till de kommentarer som följer med 
styrdokumenten, likaså de bedömningsexempel som finns för olika betygsnivåer på 
skolverkets hemsida bedömningsportalen. 

6.2.1 Summering av intervju 2 
Informanten berättar i likhet med tidigare informant om den positiva ökningen av utbud 
och tillgång av olika förmedlingsätt. Vidare hur hen använder bilder dels för att 
engagera, intressera, och för att mottagaranpassa ett innehåll till eleverna. Dels för att 
förenkla, illustrera och förtydliga. Informanten menar att bilder och ljud kan leda till 
högre betyg då de kan vara ett sätt för eleven att visa olika perspektiv och sätt att tänka. 
Detta genom att till exempel använda bilder för att skapa metaforer, eller problematisera 
textens innebörd genom att visa motsättningar. Hen påpekar även att användningen av 
olika modaliteter aldrig kan sänka omdömet, bara potentiellt höja betyget vilket hen 
relaterar till styrdokumentets formulering. Svaren visar även hur lärarens egen värdering 
och användning av multimodala inslag kan påverka elevernas uppfattning och 
användning av bilder och ljud. Vidare hur den feedback och formativa bedömning som 
eleverna får under arbetets gång kommenterar och belyser både modalitetens syfte och 
funktion. 
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Informanten anser inte att styrdokumenten beskriver varken kvaliteten på 
användningen, eller valet av bild- och ljudanvändningen och inte heller dess effekt. 
Däremot använder informanten ett vidgat perspektiv på text, som i praktiken innebär att 
bilder bär lika mycket information som skriven text. Därför kan bilderna också bedömas 
på samma villkor som en skriven text, det vill säga utifrån modalitetens 
meningserbjudande och innehåll. 

6.3  Intervju 3 
Informant 3 har jobbat som lärare i 3 år och använder ofta bild och ljud i 
undervisningen på olika sätt och för olika syften. Det beror på att informanten själv 
tycker det blir intressantare att jobba med saker om det finns en bild eller något ljud till, 
”något att titta på eller hänga upp texten på”. Hen anser att bilder och ljud har 
funktionen att visualisera, gestalta, inspirera och introducera ett ämne eller budskap.  

Informanten menar att elever använder sig av media och sociala medier i så stor 
utsträckning på fritiden att det vore konstigt om inte skolan och lärare tar fasta på det, 
och hittar sätt att använda det även i undervisningen. ”Om eleverna tycker att något 
verkar jättespännande så måste man ju försöka jobba lite mer med det”. Informanten 
låter ofta sina elever använda bland annat bild och ljud i sina arbeten, och berättar hur 
hen frågat eleverna vad som skulle motivera dem att läsa mer. Majoriteten svarade att 
det skulle vara om de fick dela med sig av de de gjort antingen på sociala medier, till 
exempel bloggar, youtube eller instagram, eller få redovisa det i form av bildspel, filmer 
och radio. Informanten förklarar att svenskämnet inte behöver vara så statiskt, och 
förtydligar att vissa saker självklart måste finnas med i olika kurser men att sättet man 
jobbar med det på kan varieras.  

Informanten upplever att när eleverna får använda sig av bild och ljud så blir de inte 
bara ”mer motiverade och deras arbete bättre”, utan också att svenskämnet hålls mer 
levande och relevant. Informanten berättar att dagens ungdomar delar samma känsla av 
spänning och upprymdhet som hen upplevde då läraren rullade in vagnen med TV och 
VHS. Vidare att när hen lyfter in ”lite av vad eleverna tror är fritid” så upplever 
informanten att många elevers uppfattning om att skolan är lika med böcker som är lika 
med tråkig utmanas.  

När det kommer till bedömning av elevers arbeten som innehåller bilder och ljud 
förklarar informanten att hen inte har några kriterier för att bedöma till exempel bildens 
estetiska uttryck, utan främst ser till huruvida bilden tillför något till redovisningen. Bild 
och ljud som valts med omsorg och som förklarar, förenklar eller förstärker budskapet 
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tycker informanten ska ge högre betyg eftersom: ”det visar att eleven varit mer 
engagerad i hela uppgiften på ett annat sätt än en elev som valt första bästa bild fem 
minuter innan redovisningen” När bild och ljud bidrar med ”det där lilla extra” så att 
helheten blir bättre så bakas det in i bedömningen förtydligar informanten. Därtill bidrar 
bild och ljud även till att göra redovisningen mer intressant för de som lyssnar och på så 
sätt kan framförandet också bedömas utifrån kriteriet om mottagaranpassning, tillägger 
informanten.  

En svårighet som informanten möter i sin bedömning av olika medium är 
begränsningen i tid och resurser för att utveckla elevernas förmåga att bli duktiga på de 
program som de behöver för att göra till exempel ett radioprogram eller en kortfilm. 
”Tyvärr kan man ju inte riktigt ta svensktimmar till att lära elverna göra mer avancerade 
saker” säger informanten. Hen tycker att det är synd att elever inte får lära sig ens de 
mest grundläggande program som de ofta redan har inlagda på sina elevdatorer så att de 
till exempel kunde få redovisa antiken med hjälp av ett radioprogram.  

Informanten jämför svenskämnet med mediaämnet och menar att om man i media 
jobbar med reklam så är det inte konstigt att göra en reklamfilm utan snarare ett rätt 
självklart sätt att arbeta. Informanten upplever att styrdokumenten tar för givet att alla 
elever redan har grundläggande kunskaper i digital teknik för att använda 
presentationstekniska program. På frågan om hur informanten upplever 
styrdokumentens stöd för elevernas användning av bild och ljud blir svaret: 

Styrdokumenten å ena sidan uppmuntrar eleverna att använda presentationstekniska 
hjälpmedel, att det ska vara mottagaranpassat utifrån olika syften, men å andra sidan så ger 
de inte tillräckligt stöd för hur det i slutändan ska bedömas. Man ska som ha med det men 
man vet inte riktigt hur man ska bedöma det. 

Därför anser informanten att bild och ljud är ett stöd till texten och inkluderar elevens 
bilder och ljud i helhetsbedömningen eftersom bedömningsunderlaget inte säger något 
om vad användandet ska generera till. Informanten tycker att det finns en stor potential i 
användandet av bild och ljud i undervisningen. Det kan fungera som ett stöd eller tillägg 
till text men också syfta till att väcka elevernas intresse, inspirera, skapa stämning eller 
väcka diskussioner. Informanten beskriver att elever inte alltid är överens om vad deras 
användning av bild och ljud bidrar med i deras redovisning.  

Vissa elever tänker att om de valt snygga bilder borde de få ett bättre betyg, medan andra 
elever resonerar att ämnet och innehållet var det viktigaste och att bildernas funktion var 
med för att göra det trevligare för alla. 

Informanten berättar att man som lärare också borde vara tydligare med vad som gäller, 
men att man inte vill säga: ”bara så ni vet så är det noll betygsvärde på det här ni gör så 
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skriv bara en text”. Den sannningen skulle förstöra elevernas inspiration och glädje. 
Informanten upplever inte att styrdokumenten ger nog underlag för att bedömda 
användningen av ljud och bild. Hen önskar att styrdokumenten kunde säga mer exakt 
vad det ska ge eleverna som ska använda ljud och bild och framför allt hur det ska 
bedömas av lärare. 

6.3.1 Summering av intervju 3 
Informanten använder bilder för dess funktion att inspirera, visualisera, gestalta och 
introducera. Informanten förklarar att multimodala framställningar kan vara ett sätt att 
motivera och engagera eleverna, men också ett sätt att aktualisera svenskämnet och göra 
det relevant. Vidare att bilder och ljud har potential i undervisningen, fast enligt 
informantens tolkning av styrdokumenten främst som stöd till text. Informanten berättar 
hur hen inte finner stöd att bedöma uttryckets kvalitet, men att formens funktion kan ge 
högre betyg om bild och ljud valts med omsorg och antingen förklarar, förenklar eller 
förstärker budskapet. Eftersom det då visar engagemang till uppgiften vilket hen 
inbegriper i helhetsbedömningen av arbetet.  

Vidare lyfter hen fram hur bild och ljud bidrar till att göra det intressant för de som 
lyssnar, vilket då kan bedömas utifrån kriteriet för mottagaranpassning. Informanten 
berättar även om den problematik som uppstår då elever förväntas redan besitta den 
kunskap och färdighet som krävs för att använda teknik och de program som krävs för 
att kunna redovisa på ett multimodalt sätt. Informanten menar att styrdokumenten 
uppmuntrar användning av bild och ljud men att detta inte återspeglas i 
bedömningsunderlaget. Det betyder att hen uppfattar styrdokumentens oklarhet kring 
bilders och ljuds funktion i elevarbeten därför är öppen för tolkning, antingen som 
mindre värd eller som något som endast ger guldkant. 

6.4  Sammanfattning 
Intervjuerna med lärarna visar på både likheter och skillnader. En anledning kan vara att 
de har olika lång erfarenhet av att arbeta som lärare. Samtliga informanter berättar hur 
de själva använder bilder och ljud i undervisningen för två olika syften, ibland som en 
text men främst som stöd till text. De redogör för att användandet först och främst är ett 
sätt att skapa engagemang och göra ett innehåll intressant och roligt. De är alla överens 
om att bild och ljud i undervisningssammanhang har en mängd olika funktioner, till 
exempel att förenkla, tydliggöra, fördjupa, illustrera, visualisera och gestalta ett 
innehåll. De är också överens om att den ökade tillgången och utbudet av bilder och ljud 
gjort det enklare och smidigare att också integrera dessa inslag i undervisningen.  
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Informanternas uppfattning om huruvida elevernas användning av bild och ljud har 
potential att påverka kvaliteten och i förlängningen betyget skiljer dock sig åt. 
Informant 1 menar att mediet film, det vill säga formen, har potential att visa högre 
kvalitet gällande exempelvis struktur, och att delvis högre krav ställs på den typen av 
framställning. Informant 1 stödjer sig på bedömningskriterna för muntligt framförande 
vid bedömning av multimodala arbeten, vilket gör att tyngden läggs på hur väl 
mottagaranpassningen fungerar. Det för med sig att faktorer som till exempel för snabbt 
tempo i framställningen påverkar elevens betyg negativt.  

Informant 2 och 3 talar däremot om hur elevens användning av bild och ljud endast är 
en ”guldkant” eftersom bedömingsunderlaget inte ger fog för användning av 
multimodala inslag och ännu mindre för hur de kan och ska bedömas. Konsekvensen 
blir därför enligt informanterna att användningen aldrig kan sänka ett omdöme utan bara 
potentiellt höja det. Likaså att elevens användning av bild och ljud därför inbegrips i 
bedömningen av helheten. Intervju 2 visar dessutom  hur användandet av bild och ljud 
kan ge högre betyg om presentationerna problematiserar ett innehåll. Detta genom att 
fungera som metaforer och ge bevis på att eleven tänkt ytterligare ett steg eller ur olika 
perspektiv.  

Samtliga lärares svar visar på hur de utvecklat egna modeller för att bedöma elevers 
användning av bild och ljud. Informant 1 känner sig bekväm och trygg med metoden 
hen utvecklat, medan informant 2 och 3 visar en ambivalens gällande sina 
bedömningsmetoder. Samtliga lärares svar belyser dock att bedömningen påverkats av 
brist på tydliga direktiv och riktlinjer gällande multimodala arbetssätt från Skolverkets 
sida. Alla informanter efterfrågar tydligare förhållningssätt till multimodala texter, dels 
på grund av att arbetssätte blir vanligare och vanligare. Dels för att lärare ska kunna 
lyfta och bedöma multimodal texter på legitimt, likvärdigt och rättvist sätt.  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7.   Diskussion 
Syfte med uppsatsen var att undersöka hur definitionen av multimodala texter enligt 
läroplanen återspeglas i svenskämnets bedömningsunderlag. Diskussionen återknyter 
till forskningsfrågorna: Hur läroplanen beskriver multimodala texter, hur 
bedömningsunderlaget för multimodala texter ser ut samt hur lärare bedömer 
multimodala texter. 

7.1  Förankring i styrdokument 
Beskrivningen av syftet med läsning i svenskämnets läroplan likställer inledningsvis 
multimodala texter med litterära texter. Genom litteratur och andra typer av texter samt 
film och andra medier ska eleverna utveckla förmåga till självinsikt och förståelse för 
andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Läsningen 
ska även utmana eleverna till nya tankesätt och öppna nya perspektiv (Lgy11: Ämnets 
syfte). Styrdokumentens formulering stödjer således att lärare använder andra typer av 
texter samt film och andra medier som egna texter. Det vill säga texter med egna 
möjligheter och meningserbjudanden som därtill inte enbart fungerar som komplement 
till eller sätt att närma sig den skriftliga tryckta texten.  

Intervjuerna visar att lärarna använder bild och ljud i sin undervisning i stor 
utsträckning och för en rad olika syften. Det övergripande syftet med detta är dock att 
väcka intresse och skapa engagemang hos eleverna kring ett ämnesinnehåll. Linjen 
stämmer med Svenssons studie som visade att audiovisuella modaliteter används av 
lärare som ett komplement till skriven text, där i detta fall film främst användes för att 
engagera eleverna och inte för dess litterära värde (Svensson 2014: 152). Detta kan bero 
på att lärarna känner en osäkerhet att i praktiken vidga textbegreppet och använda andra 
typer av medieringar då svenskämnet har boken som norm (Svenssson 2014: 153). 
Detta rimmar illa med att Skolverket fastställt att det inte räcker med att eleverna bara 
behärskar skriftspråket, utan också behöver en generell mediekompetens och ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa texter (Skolverket 2016). Resultatet kan även grunda sig i oro 
för att eleverna riskerar att gå miste om äldre traditioner och dess värden om de inte 
läser böcker, eller att något går förlorat i framställningen genom andra medier (Dunkels 
& Lindgren 2014: 151). Ytterligare en anledning kan vara att lärarna saknar verktyg för 
att diskutera och analysera andra förmedlingsformer är det tryckta texten, (Magnusson 
2014: 247, Burke & Hammett 2009: 17, Danielsson & Selander 2014: 40) och enligt 
min egen erfarenhet är det något som lyser med sin frånvaro i lärarutbildningen. Lärare 
behöver därför mer kunskap om hur sammansatta texter är uppbyggda, hur syfte och 
situation påverkar val av modalitet och material samt hur kombinationen av dem kan 
läsas kritiskt och slutligen även bedömas (Danielsson & Selander 2014: 22).  
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7.2  Bedömning av multimodala elevarbeten 
Styrdokumenten ger underlag för att främst bedöma elevernas muntliga och skriftliga 
framföranden utifrån olika kriterier och nivåer. Det finns en tyngdpunkt på att texten ska 
vara anpassad till situation och sammanhang och att den ska vara mottagarvänlig. 
Analysen av bedömningsunderlaget visar att sammansatta texter kan uppfattas som 
komplement till antingen den skrivna eller talade texten Om uttolkaren däremot 
uppfattar sammansatta uttryckssätt utifrån deras meningsbärande potential skulle 
bedömningen av dem kunna ske utifrån textens funktion. Det vill säga hur valet av 
modalitet och dess funktion visar på en breddning eller fördjupning av ett innehåll och  
som bedöms därefter. För att göra denna tolkning krävs dock att läraren ser potential i 
andra förmedlingsätt och relaterar dess funktion och form till den tryckta litteraturens 
format. Det kräver även att läraren har utarbetat egna bedömningskriterier som tar 
hänsyn till sociokulturella faktorer, det vill säga hur tolkning alltid sker i en kontext och 
därför påverkas av undervisningssituationens ramar (Danielsson & Selander 2014: 
67-68). Dessutom ger lärarens egna användning av multimodala texter en fingervisning 
till eleverna om vilket utrymme dessa texter har i skolan samt vilken funktion olika 
förmedlingssätt har. Hänsyn behöver också tas till det faktum att texter som skapas i 
skolsammanhang skiljer sig från det textskapande som sker utanför skolan, vilket 
innebär att elever snabbt lär sig vad som är gångbart i skolsammanhang och hur olika 
modaliteter värderas (Burke & Hammet 2009: 8).  

Studien visar att lärare oavsett erfarenhet i yrket använder styrdokumentens 
formuleringar för att hitta stöd i sina bedömningar av elevers multimodala texter, men 
inte finner formuleringarna tillräckliga för att värdera elevernas sammansatta texter fullt 
ut. Om tillräckligt underlag och explicita kriterier för funktionen med multimodala 
texter saknas påverkar detta även undervisningens utformning. Informant 3 svarar 
angående otydliga och otillräckliga formuleringar: ”bara så ni vet så är det noll 
betygsvärde på det här ni gör så skriv bara en text” exemplifierar vilka tankar och 
potentiella konsekvenser otillräckliga formuleringar i styrdokumenten i praktiken 
genererar. Därför styr bedömningens utformning i allra högsta grad hur både lärare och 
elever uppfattar multimodala texter och dess potential.  

Ett annat problem är att lärare och elever kanske inte delar samma uppfattning, tolkning 
och erfarenheter kring multimodala texter och dess meningserbjudanden (Danielsson & 
Selander 2014: 35). Det förstärks av frånvaron av ett metaspråk kring sammansatta 
texter och andra uttryck (Magnusson 2014: 191). Detta gör att lärarna i denna studie 
även känner att de saknar stöd för att kritiskt kunna bedöma elevernas användande av 
bild och ljud. Användningen blir därför bedömt som ett stöd eller hjälpmedel för att 
anpassa innehållet till åhörarna och sammanhanget.  
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Informant 2 talar dock om hur elever med hjälp av bild och ljud kan nyansera eller 
fördjupa ett innehåll. Det visar hur lärarens uppfattning styr elevernas motivation och 
handlingsutrymme till att använda olika modaliteter då dess potential är att vara annat 
än bara stöd eller anpassning. Informant 3 berättar hur hen trots sitt intresse för bild och 
ljud inte finner stöd för hur användningen ska bedömas. Det kan även bero på att dessa 
modaliteter traditionellt sett inte ingått i svenskämnet och därför inte kan uttolkas på ett 
rättvist sätt i kunskapskravens formuleringar (Godhe 2016).  

Samtliga informanter efterfrågar tydligare bedömningskriterier för multimodala texter 
och elevers användande av bild och ljud. Så länge bedömingskriterna inte 
uppmärksammar multimodala texters form och meningserbjudande kan inte föreskrifter, 
rekommendationer eller krav från Skolverkets sida motivera lärare och elever att 
använda bild och ljud om explicita kriterier för dessa texttyper saknas i 
bedömingsunderlaget. En annan aspekt är att nuvarande läroplan fokuserar främst på 
bedömning av resultatet och slutprodukt. Om detta beror på regeringars mätglädje för 
att konkurrera internationellt (Magnusson 2014: 37) eller om skolan bara har svårt att 
vara i fas med kommunikationens utveckling eller vill värna om traditioner låter jag 
vara osagt. Bedömning ska ske av det eleven kan och inte främst på vad eleven har 
producerat. Därför är formativ bedömning viktigt då den ger eleven indikationer på var 
hen befinner sig i förhållande till måluppfyllelse och vad som krävs för att uppnår en 
högre nivå. Lärarens förmåga att klargöra mål, bedömningskriterier samt olika 
kvalitetsnivåer är enligt forskning högst betydelsefullt vad gäller elevens 
kunskapsutveckling (Håkansson 2011: 29). Saknas tydliga kriterier och nivåer för att 
jobba med multimodala texter blir följden att lärare inte har underlag att motivera 
eleverna på ett ärligt sätt som visar att deras texter bär mening, erkänns i 
skolsammanhang och bedöms på rättvisa grunder (Godhe 2016, Burke & Hammett 
2009: 8). 

7.3  Bildanvändning för likvärdighet 
Vad är det då som gör att till exempel en bild kan läsas som en egen text? Forskarna 
Danielsson och Selander (2014: 17) resonerar att en resurs är en egen text om den har 
ett avgränsat budskap som kan förstås i ett specifikt sammanhang. Budskap och 
sammanhang är alltså det som avgör potentialen i och legitimiteten av bild-
användningen. Då en multimodal text består av flera uttryckssätt, där en bild utgör ett 
av dessa, kan det bli problematiskt att särskilja om bilden är tänkt att fungera som en 
egen text eller som en illustration till texten. Det som avgör hur bilden tolkas och 
bedöms är hur eleven reflekterar över och uttrycker hur den används samt hur läraren 
uppfattar och värderar elevens resonemang. Felfaktorer som kan uppstå då är att läraren 
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inte förstår eller delar samma uppfattning om bildens meningserbjudande, men även att 
det fattas utryck och språk för att analysera bilden (Danielsson & Selander 2014: 35, 40, 
Magnusson 2014: 191). Lika avgörande är det att lärare och elev är medvetna om olika 
representationsformers möjligheter och begränsningar för att kunna göra val och 
diskutera för och nackdelar (Danielsson & Selander 2014: 70). 

En dokumentation av process och reflektion kring uttryckets form och innehåll utgör en 
grund till en kvalitetsbedömning av audiovisuella modaliteter och andra kreativa uttryck 
(Welwert 2013: 186, 189). I intervjun med informant 2 framkommer det att elevens 
bildval och dess funktion kan fungera som en metafor och visa på ett fördjupat eller 
vidgat perspektiv. I bedömningsunderlaget bedöms därför förmågan att applicera dessa 
perspektiv utförligt och nyanserat, vilket då legitimerar ett högre betyg. Läraren har 
genom sättet att se på audiovisuella uttryck och dess meningspotential gett eleverna fler 
arenor att ge uttryck för deras förmågor och kunskaper. Enligt min mening är alla elever 
gagnade av att få använda mer bild och ljud i sina arbeten. Inte bara för att eleverna gör 
det på fritiden eller att samhället värderar kreativ förmåga, utan också för att bedömning 
av förmågor i form av tal och skrift missgynnar både elever med läs- och 
skrivsvårigheter men också elever med andra modersmål än svenska (Georén Sprung: 
41-42). De förmågor som eleverna ska få utrymme att utveckla enligt läroplanen kan 
uttryckas med hjälp av olika modaliteter. Dessutom gynnar arbetet med multimodala 
texter även processen att skapa en likvärdig utbildning för alla elever oavsett 
socioekonomisk bakgrund (Magnusson 2014: 37). 

7.4  Svenskämnets framtid 
Skolans ambition är att förbereda och rusta elever för en framtid och svenskämnet är 
unikt i den kontexten tack vare av det språkliga innehållet. Ett flertal frågor uppstår, hur 
kommer vi kommunicera i framtiden? Kommer användningen av bilder återfå samma 
status som under den fornegyptiska eran där bildskriften dominerade? Hur långt 
kommer exempelvis serieformatet, emojis, memes eller gifs breda ut sig? Hur kan 
skolan bäst stötta elever för framtiden? Vad ska svenskämnet vara, och vad borde det 
vara? Vilken plats kommer litteraturen få i svenskämnet då den likställs med andra typer 
av berättande? Vad skulle hända med undervisningen i svenskämnet om elever görs 
medvetna om olika modaliteters potential, fördelar och begränsningar samt att deras 
förmågor och kunskaper kan göras synliga genom hur de använder bilder och ljud i sina 
arbeten?  

Olika skolämnen har olika diskurser men det som gör svenskämnet unikt är att det 
förväntas ge eleverna verktyg för att möta och producera texter i andra ämnen 
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(Danielsson & Selander 2014: 39). Enligt nuvarande läroplan (Lgy11) är det skolans 
ansvar att se till att varje elev får kunskap om att använda sig av många olika 
uttrycksformer samt utvecklar en bred kännedom om samhällets kulturutbud. För att nå 
den ambitionen behöver elever verktyg för att kunna orientera, analysera och värdera 
olika typer av meningsbärande medium. Magnussons forskning (2014) fastställer att 
dagens elever är vana vid att läsa och skriva texter som kombinerar olika 
uttrycksformer, men att de saknar verktyg att diskutera och analysera dem. 

Läroplanen behöver utvecklas så att lärare får adekvat stöd att utforma undervisning 
som inte bara inkluderar olika uttryckssätt utan även metoder. Därtill bör ett 
bedömningsunderlag som gör det möjligt att jämföra och kritiskt granska sammansatta 
texter och kreativa uttrycksätt ingå. Myten om digital natives behöver nyanseras, 
eftersom ungdomar som föds med tillgång till viss teknik inte automatiskt vet hur de 
kan och ska använda den i skolsammanhang. Detta illustrerar informant 1 som lyfter 
fram att elever känner sig osäkra på tekniken. Informant 3 ger också utryck för att 
elever ofta inte kan hantera de mest grundläggande program, samt att det inte känns 
motiverat att ta svensktimmar för att lära eleverna använda de program som de behöver 
för att genomföra multimodala redovisningar.  

I ämnet svenska för gymnasial utbildning finns inte datorkunskap med som separat 
moment. Skälet till detta är i första hand för att den gymnasiala utbildningen ska bygga 
på grundskolans kunskaper och inte upprepa dem. Det är en självklarhet att eleverna 
använder datorer som skrivredskap och arbetar med internetkällor – grunderna i detta 
bör de ha lärt sig i grundskolan. Vidare träning – utöver den som ges grundskolan – får 
ses som ett ansvar som inte specifikt ligger på svenskämnet, utan på alla ämnen, 
inklusive svenskämnet, som arbetar med skrivande och informationssökning av olika 
slag (Lgy11: Alla kommentarer). I skrivande stund har Skolverket publicerat 
förtydliganden och förstärkningar i läroplanen med syftet att tydliggöra skolans uppdrag 
att stärka elevernas digitala kompetens. De generella ändringarna i läroplanerna är att 
skolan ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individ och samhälle. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå 
digitala system och tjänster. De syftar även till att eleverna ska utveckla förmåga att 
förhålla sig kritiskt till medier och information på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar också 
om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 
med hjälp av digitala verktyg (Regeringskansliet 2017). I styrdokumenten för 
svenskämnet innebär tillägget specifikt att digital läsning och digitala texter ska 
omfattas tydligare, samt digitaliseringens påverkan på texter och kommunikation. Det 
återstå att se hur detta kan komma att påverka kunskapen kring multimodala texter och 
olika uttryckssätts meningserbjudanden samt bedömningen av dem. Förändringarna i 
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läroplanen kan skapa det utrymme som sammansatta textformat behöver för att 
erkännas i skolan och erhålla samma status och litterära värde som den tryckta texten 
nuvarande har monopol på.  

�41



Källor och litteratur 

Otryckt material: 

Godhe, Anna-Lena. 2016. Bedömning av elevers multimodala texter. I: Modul - Textarbete i digitala 
miljöer, del 7: Bedömning av elevers multimodala texter http://lasochskrivportalen.skolverket.se. 
Skolverket (Hämtad 2017-03-23) 

Lgy11. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. https://
www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola (Hämtad 
2016-01-16)  

Regeringskansliet. 2017. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. http://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ och http://
www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/
informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf (Hämtad 2017-5-09) 

Skolverket. 2016. Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra? https://www.skolverket.se/
skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-
bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523 (Hämtad 2016-12-20) 

Tryckt material: 

Bearne, Eva. 2009. Kapitel 2: Assessing Multiomodal Texts. I: Burke, Anne och Hammett, Roberta F. 
(red) Assessing new literacies - perspectives from the classroom. New York: Peter Lang Publishing 
Inc 

Björkvall, Anders. 2009. Den visuella texten - multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren och 
Fallgren 

Burke, Anne & Hammett, Roberta F. 2009. (red) Assessing new literacies : perspectives from the 
classroom. New York: Peter Lang Publishing Inc 

Danielsson, Kristina och Selander, Staffan. 2014. Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt 
arbete. Malmö: Gleerups 

Georén Sprung, Charlotte 2016. Kapitel 3: I huvudet på en lärare. I: Häggström, Margaretha, Georén 
Sprung, Charlotte och Kareld, Therese. 2016. Änglaspråk och magplask - Multimodalt perspektiv på 
svenska. Stockholm: Studentlitteratur 

Håkansson, Jan. 2011. Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers 
studieresultat. Sveriges Kommuner och Landsting 

Jan, Trost 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

Kjällander, Susanne. 2011. Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case studies of 
Social Interaction in the Social Science Classroom. Diss., Stockholms universitet 

�42



Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend .2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kress, Gunther och Leeuwen, Theo van. 1996. Reading Images - The Grammar of Visual Design. Great 
Britain: Redwood Books, Trowbridge, Wilts 

Kress, Gunther och Leeuwen, Theo van. 2001. Multimodal discourse - the modes and media of 
contemporary communication. Great Britain: MPG Books Ltd 

Lindström, Gunnar och Pennlert, Lars Åke. 2012. Undervisning i teori och praktik - En introduktion i 
didaktik. 5:e upplagan. Ungern: Fundo förlag 

Magnusson, Petra. 2014. Meningsskapandets möjligheter - Multimodal teoribildning och multiliteracies i 
skolan. Diss., Malmö Högskola 

Svensson, Anette. 2014. Multimodala fiktioner i litteraturundervisningen på - på gott eller ont. I: 
Dunkels, Elza och Lindgren, Simon (red.) Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö: Gleerups 

Welwert, Gunilla. 2013. Kapitel 7: Bild som medium för lärande. I: Almhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel 
och Leijon, Marie (red.) Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur 

�43





Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor 

Presentation  
Hur länge har du jobbat som lärare? 
Vad undervisar du i för ämnen? 

Bild och ljud 
Använder du bild och ljud (film och musik) i din egen undervisning? 

Hur? 
Varför? 
Hur länge har du gjort det? 

Låter du dina elever använda bilder och ljud i sina arbeten? 

När? 
Hur? 
Varför, varför inte? 

Bedömning 
Hur bedömer du elevers skrivna texter? 
Hur bedömer du elevers muntliga presentationer? 

Bedömning av ljud och bild 
Hur bedömer du ett arbete som innehåller bilder eller ljud? 

Vilka bedömningskriterier använder du? 
Varför? 

Vilken funktion fyller elevens val av bilder eller ljud? 

Styrdokumenten 
Tycker du att styrdokumenten ger stöd för att elever använder bild och ljud i sina 
arbeten? 
Tycker du att styrdokumenten ger ett tillräckligt bra bedömningsunderlag för att bedöma 
elevers arbeten om de har med bild och ljud?
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