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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av 

multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin 

digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar.  

 

För att undersöka lärarnas bedömningssvårigheter intervjuade vi sex svensklärare på 

gymnasienivå angående deras bedömningsstrategier. Intervjun avhandlade  multimodala texter 

och vilka förutsättningar de upplever behövs för att förbättra deras nuvarande 

bedömningssituation. Resultatet analyserades med hjälp av Cultural-Historical Activity Theory 

(CHAT) och läroplansteori för att undersöka hur faktorer på lokal och systemisk nivå interagerar 

och påverkar varandra. 

 

Lärarna visade sig ha en god förståelse för vad multimodala texter är och hur de skulle användas 

i undervisningen, men bedömning av elevernas multimodala texter visade sig vara svårt eftersom 

kunskapskraven (Lgy11) inte är anpassade till text med multimodala textkvalitéer.  

 

Vi fann en dissonans mellan den lokala och systemiska nivån, vilket gör att läraren behöver hitta 

egna strategier för att inkludera och bedöma multimodala texter. En omformulering av 

styrdokumenten som finns på den systemiska nivån hade hjälpt läraren i sin bedömning av 

multimodala texter, och öppna upp fler möjligheter för elever att utveckla sin digitala kompetens 

och uppmuntra livslångt lärande. 

 

Nyckelord: Multimodala texter, bedömning, läroplansteori, multiliteracies, Cultural-Historical 

Activity Theory 
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Abstract 
Translated title: “A pedagogical trick” - Swedishteachers’ perspective on assessment of 

multimodal texts 

 

The purpose of this study is to elucidate what it is that obstructs Swedishteachers assessment of 

multimodal texts since inadequate assessments hinders students from developing their digital 

competence and excludes students’ textworlds.  

 

In order to find these assessment obstructions we interviewed six upper-secondary 

Swedishteachers about their assessment strategies in regards to multimodal texts and what 

prerequisites each of them would need in order to improve their current assessment situation. 

The results were analyzed with the help of Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) and 

curriculum theory to measure how components on a local level and the systemic level interact 

and affect each other.  

 

Teachers were shown to have a good understanding of multimodal texts and how to utilize them 

while teaching, however assessment of student-made multimodal texts were much more difficult 

since the current grading criteria did not provide enough help to assess a text with multimodal 

qualities.  

 

This study found a disconnect between the local and systemic level, forcing teachers to find their 

own strategies in order to include and assess multimodal texts. Improving assessment tools on 

the systemic level would assist in multimodal text assessment and create more opportunities to 

help students develop their digital competencies and encourage lifelong learning. 

 

Keywords: Multimodal texts, assessment, curriculum theory,  multiliteracies, Cultural-Historical 

Activity Theory  
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1. Inledning 

Föreställ dig en svensklärare som ger ut en uppgift där eleverna kan välja att skapa en film, en låt 

eller en affisch att lämna in som slutprodukt. Ämnesplanen stödjer detta med att säga att eleverna 

ska ges förutsättningar att “kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och 

föränderliga texter” (Skolverket 2011) så det är inga problem. Men när uppgiften är färdig och 

inlämnad stöter svenskläraren på ett problem. Det finns inga redskap eller föreskrifter för hur 

man ska bedöma en text där ljud, bild och text är sammanvävda på ett multimodalt vis. Läraren 

behöver något, en skriftlig reflektion, av eleverna där kunskapskraven lättare kan appliceras. 

“Vilken betydelse har vår film/låt/affisch för bedömningen?” frågar då eleverna och läraren har 

inget bra svar att ge. 

 

Detta är en situation som vi båda hamnade i under ett praktiktillfälle där en uppgift som var 

skapad för att ge ett kreativt spelrum fallerar när den måste bedömas. Det är en jobbig situation 

att sitta i och att hitta lösningar till detta problem var motivationen till vårt arbete. Att till 

exempel få skapa en film inom svenskämnet kan ses som en morot, en motiverande arbetsform 

eller “en pedagogisk fuling” som en lärare kallar det, men som i slutändan bedöms som en 

skriftlig eller muntlig framställning, utan att nödvändigtvis ta hänsyn till ljud eller bild och deras 

samarbete med texten. Redan sedan 2006 har digital kompetens, kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer varit några av de nyckelkompetenser som Europaparlamentet har lagt 

fram som grundläggande för livslångt lärande . Skolans uppdrag är dessutom att utveckla 1

eleverna till att aktivt kunna delta i samhällslivet och därav kunna effektivt använda de 

kommunikationsformer som präglar elevernas textvärldar. Skolans och elevernas textvärldar 

skiljer sig åt och multimodala texter är ett sätt att skapa en brygga mellan dessa, men hur ska 

dessa kompetenser utvecklas om det inte finns adekvata redskap för att bedöma dem? Eller ligger 

ansvaret på lärarna? 

 

1 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande OJ L 394, 30.12.2006, ss. 10–18. Refereras även till i Skolverket (2011). 
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Denna studie består av intervjuer med sex svensklärare som är verksamma på olika 

gymnasieskolor i Skåne där vi har fått höra deras åsikter, förslag och strategier kring hur de 

hanterar bristerna i kunskapskraven vid bedömning av multimodala texter, det vill säga texter 

som innehåller film, ljud och bild utöver text. Utifrån denna information samt tidigare forskning 

kring multimodalitet inom skolan är målet att först identifiera var det uppstår problem, vem 

ansvaret ligger på att lösa dessa och att ge ett bidrag till förändringar som behöver ske för en 

framtid där multimodala texter både används och bedöms. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning och 

därmed användning av multimodala texter, då detta kan hämma elevernas digitala 

kompetensutveckling för ett livslångt lärande och att elevernas textvärldar utesluts från 

klassrummen. Eftersom bedömning är en avgörande faktor för vad som inkluderas i 

undervisningen har vi valt att fokusera på lärares bedömningstrategier för multimodala texter och 

vilka förutsättningar de upplever behövs för att bedömningen ska bli bättre. Utifrån detta syfte 

har vi skapat följande frågeställningar:  

- Vilken roll har multimodala texter haft i svensklärarnas profession? 

- Vilka faktorer begränsar lärarnas förmåga att bedöma multimodala texter?  

- Vilka förutsättningar behöver lärare för att kunna bedöma multimodala texter? 

Målet med denna undersökning är därför att konkretisera vilka förändringar som krävs för att 

multimodala texter ska kunna inkluderas inom bedömning samt undervisning på ett hållbart sätt 

som inkluderar multimodala texter i textbegreppet. 

I slutet vill vi inte endast belysa de motsättningar som finns angående bedömningen av 

multimodala texter, utan att även bidra till den bredare forskningsbas som förespråkar ett 

multimodalt perspektiv på textbegreppet. Dessutom är tanken att bidra till förändringar som 

behöver ske på lokal och systemisk nivå för att främja ett multimodalt perspektiv inom skolan. 
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1.2 Avgränsningar 

Utgångspunkten för vår undersökning är multimodala texter som bedömningsunderlag, vilket har 

lett oss till att fokusera på lärarens förhållningssätt till multimodala texter. Vi har valt att utgå 

ifrån samlingsbegreppet ”multimodala texter” istället för “vidgad digital textvärld” då det mer 

beskriver textuella uttrycksformer på ett sätt som kan finnas i forskningssammanhang. Begreppet 

konkretiserar även vårt område eftersom “multimodala texter” är etablerat även internationellt, 

medan mycket kan läsas in i Skolverkets (2011a) formulering “vidgad digital textvärld.” Genom 

att studera hur läraren jobbar med multimodala texter istället för elever, får vi en större förståelse 

för arbetet med multimodala texter i ett bedömningssammanhang snarare än skapandet av 

multimodala texter, vilket är vad vi är ute efter. Vi ser svenskämnet som kärnan för vårt arbete 

då svenskundervisningen etablerar inlärningen av text och dess innebörd, som sedan blir en 

grund för resterande ämnen. Därav har vi valt att vända oss till svensklärare för intervjuer som 

har legat till grund för vår undersökning.  

 

För att få en bra helhetsbild av lärarens situation och vad läraren har att förhålla sig till har vi valt 

att lyfta in läroplanen, då den utgör ett underlag för såväl bedömning som undervisningsinnehåll. 

Då detta dokument kan tolkas på flera olika sätt har vi utgått ifrån Ninni Wahlströms (2017) 

kategorier för att förstå hur den är utformad och hur man kan se på läroplanen. Då vi är 

intresserade av bedömningen av multimodala texter har vi valt att studera läroplanens 

kunskapskrav, samt hur man kan bedöma texter. Vi har även valt att fokusera studien på 

läroplanen för gymnasiet (Lgy11) och inte jämföra med läroplanen för grundskolan (Lgr11) då vi 

anser att de har olika förutsättningar för bedömning av multimodala texter samt att en sådan 

jämförelse hade krävt sin egen studie. Då kurserna Svenska 1 och Svenska 2 innehåller ungefär 

samma kriterier när det kommer till digital kompetens samt användningen av multimodala texter 

valde vi att utgå ifrån Svenska 2.  

 

Vi är även intresserade av att se om det finns andra faktorer som spelar in i huruvida man 

bedömer och använder sig av multimodala texter, vilket ledde oss till att utgå ifrån Anna-Lena 
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Godhes (2014) modell av CHAT samt nivåer, för att precisera var spänningarna kan uppstå och 

var det behöver ske en förändring. Genom att utgå ifrån Godhes (2014) teori kan vi få en 

helhetsbild av processen bakom användandet av multimodala texter samt de samspel och 

motsättningar som uppstår mellan olika parter. 

2. Bakgrund 

Innan vi går vidare följer en kort definition av multimodala (ibland multimediala) texter som 

kommer utvecklas i mer detalj senare (se s. 20). Multimodala/multimediala texter består av en 

kombination av olika media eller modes. Multimodal är alltså uppbyggt av prefixet multi- 

(många) och modal som syftar på begreppet mode. Enligt Gunther Kress är mode en resurs som 

är skapad ur sociala och kulturella sammanhang och kan användas för att förmedla mening 

(Kress 2014, s. 60). En multimodal text är alltså en text som kombinerar flera av dessa samtidigt.  

 

Det krävs ännu en del förarbete innan vi kan ge oss in på multimodala texter och därför kommer 

vi börja med att redogöra för deras plats i skolans värld. Först kommer vi att ta upp vad lärarens 

uppdrag är och vilket syfte läroplanen och svenskämnet har i relation till multimodala texter och 

digitala texter. Då arbetet är fokuserat på bedömning tar vi även upp summativ och formativ 

bedömning och vad dessa innebär i relation till multimodala och digitala texter. Slutligen tar vi 

upp det multimodala perspektivet på kommunikation och i relation till literacybegreppet och 

avslutar detta avsnitt med en mer ingående beskrivning av multimodala texter.  

2.1 Skolverket 

Skolverket är en förvaltningsmyndighet som arbetar med och för skolan som organisation. Det 

arbetar aktivt med att framställa riktlinjer och stöd för anställda inom skolan som hjälp för att 

försäkra att alla elever får en likvärdig utbildning i en trygg miljö (Skolverket 2019b). Detta 

innefattar även läroplaner och kunskapskrav för de olika kurserna som gymnasieskolan bedriver.  
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Eftersom vårt arbete fokuserar på bedömning av multimodala texter kommer följande kapitel 

redogöra för bakgrunden till dagens läroplan, Skolverkets styrdokument för svenskämnet på 

gymnasieskolan och riktlinjer för lärarnas arbete, samt vad som nämns gällande multimodala 

texter i dessa dokument.  

2.1.1 Lärarens uppdrag  

En legitimerad lärares uppdrag innefattar flera olika områden som är mer eller mindre synliga i 

professionen. Att vara en legitimerad lärare innebär att personen har gått en lärarutbildning som 

har gett en behörighetsgivande lärarexamen eller motsvarande (Skolverket 2019a). Det uppdrag 

som kommer att spela en stor roll i detta arbete är lärarens myndighetsutövning i form av 

betygssättning. Myndighetsutövning innebär att en tjänsteman får ansvaret att fatta beslut åt en 

myndighet gällande enskilda medborgare (Lagen.nu). Enligt skollagen kap. 3 16 § (SFS 

2010:800) ska en legitimerad lärare få ansvaret att göra en myndighetsutövning mot eleverna 

genom betygssättning med förutsättningen att läraren har bedrivit undervisningen för ämnet. Om 

läraren som har bedrivit undervisningen inte är legitimerad kan betygssättningen ske i samråd 

med en legitimerad lärare. Betygssättning ska ske utifrån Skolverkets (2011) kunskapskrav som 

är till för den specifika kursen enligt Skollagen kap. 15 24 § (SFS 2010:800). Detta innebär att 

läraren enligt lag måste betygsätta eleverna utifrån de tillskrivna styrdokumenten som i detta fall 

ämnesplanens kunskapskrav.  

2.1.2 Lgy11 

Enligt Wahlström (2017) var den föregående läroplanen, Lpf94 (läroplan för frivilliga 

skolformer 1994), utformad utifrån två målnivåer, mål att sträva mot och mål att uppnå. Dessa 

skapade ett mer öppet förhållningssätt till när man skulle uppnå vilka kunskaper, och med hjälp 

av vilket innehåll. Läroplanens öppna natur ansågs bland annat som ett hot mot en likvärdig 

utbildning, därför kände allmänheten och regeringen ett behov av att utforma en ny läroplan 

utifrån framförallt tre övergripande motiv: tydligare styrning, tydligare resultatmedvetenhet och 

ökad uppföljning och kontroll av resultat (Wahlström 2017 s. 89-90) vilket resulterade i Lgy11. 
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Lgy11, vilket står för läroplan för gymnasiet 2011, innehåller de värden som formulerar skolans 

värdegrund och uppgifter samt mål och riktlinjer för de som arbetar inom verksamheten. 

 

Lgy11 utgår ifrån kunskapskrav, vilket sågs som mål som kan mätas i grad av uppfyllelse 

(Wahlström 2017 s.90). Dessa bedöms utifrån en skala med sex betygssteg från F till A, där F 

betecknar underkänd och A betecknar mycket väl godkänd. Detta skiljer sig från Lpf94:s fyra 

betygssteg från U till MVG, med dubbla målnivåer (Wahlström 2017 s. 89).  

 

2017 reviderades Lgy11 vilket gav upphov till inslag som ska uppmuntra elevernas kreativitet 

samt lägga tyngd på digitaliseringen, och detta har öppnat upp för användningen av multimodala 

texter.  

 

Bedömning har många lärare och elever säkert en god förståelse för vad det innebär men 

multimodala (ibland multimediala) texter är ett begrepp som tidigare, och även idag, är kopplat 

till det vidgade textbegreppet som dök upp i tidigare läroplaner, men som nu har formulerats om 

till endast text eller i vissa sammanhang en vidgad digital textvärld (Lgy11 2011). 

Kommentarmaterialen som beskriver de förändringar som skett mellan Lpf 94 och Lgy11 och 

nämner att “i [Lgy11] används begreppet text primärt för skrivna texter, men även multimediala 

texter innefattas, dvs. texter som kombinerar till exempel text, bild och ljud” (Skolverket 2020, s. 

3). 

 

Enligt läroplanen ska gymnasieskolan skapa möjligheter för eleverna att lösa uppgifter på ett sätt 

som frammanar olika positiva aspekter såsom kreativitet, nyfikenhet och självförtroende (Lgy11 

2011). I läroplanen läggs även vikt vid att lyfta in digitaliseringen på flera olika plan i 

skolverksamheten och gymnasieskolan ska även bidra med kompetenser som gör att elever kan 

navigera i den digitaliserade världen. Detta kan man uppnå genom att låta eleverna använda olika 

digitala hjälpmedel i samtliga ämnen för att utveckla en förståelse för hur dessa verktyg kan 

nyttjas. Detta är något som multimodala texter kan bidra med då de kan ses som en förankring i 

digitaliseringen då man kan skapa dem med hjälp av digitala hjälpmedel.  
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De två fokuspunkter som vi kan finna i läroplanen är alltså digitalisering samt kreativitet. Dessa 

utvecklas genom att eleverna får använda sin kreativitet och omsätta sina idéer i praktiken för att 

sedan använda sig av digitala verktyg för att producera denna idé, vilket kan förverkligas i skolan 

genom multimodala texter. Genom att utveckla sina kunskaper om verktyg och arbetsprocesser 

för att skapa multimodala texter får eleverna en utvecklad digital kompetens som sedan kan 

gynna dem i sina framtida yrkesliv.  

2.1.3 Svenskämnets syfte  

Ämnesplanen i svenska redogör för vad som ska vara kärnan av ämnet och vilka förmågor som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla inom det specifika ämnet (Skolverket 2011).  

 

Här kan vi finna att begreppet ‘text’ inte bara innefattar den typografiska texten (det skrivna 

ordet) utan att det även kan inkludera film och andra medier (Skolverket 2011). De lägger även 

tyngd på att lyfta in digitala texter: “Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, 

språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en 

vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (egen kursivering; Skolverket 

2011). En vidgad digital textvärld syftar på en mer öppen inställning till vad en text kan vara för 

något, samt inkluderingen av digitala hjälpmedel för att skapa text på olika sätt. Skolverket 

(2011) menar att en vidgad digital textvärld kan hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för 

andra människors situationer, kommunikation och uttryck samt bidra med viktiga 

kommunikativa medel som krävs för att kunna föra sig i arbetslivet och vidare studier.  

 

I ämnets syfte finns därför en tydlig skildring av vikten av att inkludera multimodala texter i 

olika former. Som lärare ska man alltså ge eleverna möjlighet att nyttja och ta del av olika 

multimodala texter för att ge dem en djupare inblick i sin digitala samtid, samt andra situationer.  
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2.1.4 Svenska 2 

Svenskämnet omfattar flera kurser i gymnasieskolan och en av dessa är Svenska 2. I 

kursdokumentet ingår det bland annat en redogörelse för vad som ska genomsyra undervisning 

och bedömning i kursen, vilket presenteras under rubriken “centralt innehåll”. Vidare kan man 

finna de olika kunskapskraven för kursen som listas i form av kriterier för betyg E till A som 

beskriver vad eleven ska utveckla kunskaper inom och hur dessa ska bedömas.  

 

I det centrala innehållet för kursen kan vi utläsa att digitala verktyg förespråkas som del av 

elevernas muntliga framställningar: “Användning av såväl digitala som andra 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar” 

(Skolverket 2011). Styrdokumenten föreskriver även användningen av digitala verktyg som stöd 

för elever i deras bearbetning av texter vid olika uppgifter både individuellt och i grupp: 

“Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det 

gäller texter” (ibid). I kursens kunskapskrav avhandlar ett kriterium uttalat digitala verktyg, på 

E-nivå: “Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel” 

(ibid).  

 

Om man däremot utgår ifrån att multimodala texter ingår i textbegreppet, vilket det tekniskt sett 

gör men definieras endast i kommentarmaterial (Skolverket 2020), kan fler kriterier tolkas som 

öppna för användningen och bedömningen av multimodala texter såsom kriteriet: “Språk och stil 

är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation” (Skolverket 2011). 

Detta blir därför en avvägning för läraren i bedömningssammanhanget. Därmed har multimodala 

texter en oklar position i förhållande till bedömning om man ser till Skolverket (2011). 

2.2 Formativ och summativ bedömning 

En viktig del av lärarens arbete är bedömning. Bedömning förknippas främst med ett resultat 

utifrån kunskapskrav, men bedömning kan även ses som en process, vilket Maddalena Taras 

(2005) redogör för i sin avhandling: “Since the process of assessment is … a single process, i.e. 
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making a judgement according to standards, goals and criteria” (s. 468). Följande avsnitt 

kommer att avhandla två olika bedömningsprocesser, summativ bedömning och formativ 

bedömning.  

Enligt en studie som gjordes åt vetenskapsrådets projekt SKOLFORSK består formativ 

bedömning främst av två delar, att forma och utveckla elevens lärande samt att använda 

bedömningen som bakgrund för att anpassa undervisningen och forma undervisningsmiljön 

(Hirsh & Lindberg 2015). Anders Jönsson (2013) stödjer detta genom att konstatera att formativ 

bedömning är till för elevernas lärande samt få dem att förstå var de befinner sig i förhållande till 

sina mål. För att kunna genomföra en formativ bedömningsprocess menar Taras (2015) att det 

måste finnas vissa aspekter i lärandesituationen såsom feedback samt en tydlig distinktion och 

förklaring gällande elevens nuvarande nivå och nivån på den önskvärda standarden.  

Åsa Hirsh och Viveca Lindberg (2015) menar att det finns flera olika verktyg och 

tillvägagångssätt för att göra bedömningsprocessen formativ, främst olika former av återkoppling 

såsom kamrat- och självbedömning samt formativa matriser. Genom ständig feedback menar 

Jönsson (2013) att eleverna får möjligheten att ta kontroll över sitt eget lärande. De blir mer 

medvetna om vad som förväntas av dem och vad de behöver jobba mer på för att nå målet. Ur 

lärarens perspektiv blir man mer medveten om var eleverna ligger samt hur man kan anpassa 

undervisningen för att eleverna ska kunna nå sina mål 

Bedömningsprocessen är starkt influerad av läroplanens fokus. Hirsh och Lindberg (2015) har 

undersökt flera studier som visar att användningen av individuell formativ bedömning är högst 

gynnsam för elevernas lärande, men att externa kontroller och konstanta mätningar gör det svårt 

att genomföra en sådan bedömning.  Detta innebär att en resultatfokuserad läroplan samt 

ständiga utvärderingar motarbetar användandet av en formativ arbetsprocess.  

Summativ bedömning beskrivs av Taras (2015) som en mer final bedömningsprocess där man 

under ett visst tillfälle väger ihop elevens prestationer för att formulera ett omdöme eller betyg. 

Den summativa processens fokus ligger alltså på slutprodukten medan den formativa processen 

snarare fokuserar på utvecklingen (Taras 2015).  

15 



 

Det finns kritik riktad mot både summativ och formativ bedömning. Båda bedömningsmetoderna 

har ansetts vara två vaga begrepp som är lätta att missförstå. Det är enkelt att göra antaganden 

vilket leder till ett icke-teoretiskt förhållningssätt till termerna vilket strider mot Skolverkets 

styrdokument. Ett exempel som Hirsh & Lindberg (2015) lyfter gällande denna problematik är 

hur lärare har uppfattat formativ bedömning som en uppmaning att ha täta examinationer vilket 

strider mot bedömningsprocessens syfte.  

 

Taras (2015) belyser att en formativ bedömningsprocess egentligen består av summativ 

bedömning med feedback då den summativa processen består av bedömning som aktivitet. De 

olika processerna kan se vitt skilda ut, men om man ser på bedömningen som en process kan 

man utläsa att den summativa bedömningen kan inledas formativt, och den formativa 

bedömningen avslutas nästan uteslutande summativt. Detta innebär att summativ och formativ 

bedömning kan ses som samma typ av bedömning om man ser det som en process.  

 

Om man sedan ser till rekommendationer gällande multimodala texter ser vi att Nicola 

Schmerbeck och Felecia Lucht (2017) finner multimodala texter som ett bra 

bedömningsunderlag både i formativa och summativa bedömningsprocesser. De förespråkar 

formativ bedömning eftersom de menar att en sådan bedömningsprocess kan leda till ökad 

förståelse, självreflektion och samarbetsförmåga bland eleverna. De delar Taras (2015) 

uppfattning om att summativ bedömning är en nödvändig del i den formativa processen. Den 

summativa delen av bedömningsprocessen menar Schmerbeck och Lucht (2017) kan bli 

utmanande, därför har de även utformat exempel på matriser man kan utgå ifrån för att bedöma 

multimodala texter mer summativt (Schmerbeck & Lucht 2017, s. 38-39).  

2.3 Multimodalitet & Multiliteracies 

Detta avsnitt kommer att ta upp den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 

multimodalitet och även hur perspektivet på literacy förändras med begreppet multiliteracies. De 

engelska begreppen mode, literacy och multiliteracies kommer att användas på engelska då 
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denna studie instämmer med Petra Magnussons (2014) uppfattning att även om man har försökt 

översätta dem till svenska, så finns det inga översättningar som fått genomslag (s. 50).  

 

Multimodalitet beskrivs som ett paraplybegrepp för ett flertal olika tillvägagångssätt som alla 

förespråkar att kommunikation och representation handlar om mer än endast språket, utan även 

alla andra kommunikationsformer människor använder och relationen mellan dessa (Jewitt 2014, 

s. 15). Grundläggande för multimodal teoribildning är att den är baserad på ett sociokulturellt 

perspektiv där “kommunikation och lärande [är] något kulturellt och socialt skapat, ständigt 

beroende av kontext” (Magnusson 2014, s. 38; se även Jewitt 2014 och Edvardsson, Godhe & 

Magnusson 2018). Gunther Kress, som definierade begreppet mode och är en av de främsta 

forskarna kring multimodalitet, menar att bilder “i många fall ersätter skrift som 

kommunikationsform och att skärmen tar över den roll som tryckta pappersmedier tidigare hade” 

(Kress 2003 i Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018, s. 46). Nästan alla klassrum använder sig 

av skärmar på något sätt i dagens digitaliserade samhälle och bilder blir en naturlig del av det 

som visas på skärmarna, men även ljud och symboler bidrar till den kommunikation som sker.  

 

Ett multimodalt perspektiv utgår ifrån ett par olika teoretiska antaganden som ligger till grund för 

multimodalitet, närmare bestämt fyra stycken. Den första av dessa är att språket endast är en del 

av en “multimodal ensemble” (Jewitt 2014, s. 15) och att språket inte är det mode som är 

viktigast vid kommunikation. Detta är speciellt påtagligt i sammanhang relaterade till 

undervisning och lärande påpekar Jewitt (ibid). Genom multimodalitet anser man att man alltid 

använder sig av ett flertal olika modes när man kommunicerar och därför har varje mode 

möjlighet att bidra med mening (eng: meaning). I detta fall används begreppet mening för att, 

som även Magnusson (2014) gör, få en samstämmighet i begreppsapparaten som nämndes i det 

inledande stycket, men betydelse är även ett lämpligt begrepp (s. 39). Det mest grundläggande är 

därför att reflektera och vara uppmärksam kring varje modes meningspotential (Danielsson & 

Selander 2014; Magnusson 2014), det vill säga vad varje mode har att erbjuda utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. 
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Det andra antagandet är främst centralt i forskningssammanhang och det är att varje mode 

används för att aktualisera olika sorters kommunikativt arbete (Jewitt 2014, s. 16). Eftersom det 

sociokulturella perspektivet lägger betoning på att alla modes, precis som språket, har skapats 

och formats genom dess kulturella, historiska och sociala användning, betyder detta att olika 

modes har blivit formade för olika syften och funktioner. Forskningsstudier har även visat att 

valet av mode är en central aspekt av det epistemologiska skapandet av kunskap och ideologisk 

design och kan därför påverka hur någon tar till sig kunskap och hur effektivt det sker (ibid, s. 

16). Därför blir valet av mode som både lärare och elever använder sig av avgörande för vilken 

typ av kunskap som elever får möjlighet att ta till sig eller visa upp i klassrummet.  

 

Det tredje antagandet är nära kopplat till det andra och handlar om att mening skapas och 

organiseras genom att välja ut och modifiera olika modes (Jewitt 2014, s. 16). Detta är 

sammankopplat med att alla modaliteter är likvärdiga i deras meningspotential och kan därav 

“skapa mening oberoende av andra modaliteter” (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018, s. 48). 

Fjärde, och sista, antagandet handlar om att meningen bakom tecken och symboler skapade med 

multimodala resurser är, precis som talspråket, socialt skapade och beroende på situationen 

(Jewitt 2014, s. 17). Betydelsen av olika tecken inom alla modes är därför formade utifrån 

normer och regler utifrån sammanhanget och ögonblicket då de skapas. Detta lägger stora krav 

på den som skapar tecknet eftersom de inte endast behöver välja, men också anpassa och gestalta 

tecknet utifrån hur de har avkodat tecknet i första hand. Ett tecken här kan till exempel vara 

vilken emoji som är passande för en viss situation för att undvika missförstånd. Jewitt (2014) 

menar att det finns en mängd olika sociala normer och faktorer som konstant påverkar hur en 

multimodal text utformas, vilket lägger lika stort ansvar på den som skapar texten som den som 

läser den. 

 

En multimodal teori kan därför tillämpas för att utveckla ett begrepp som literacy till 

multiliteracies för att bättre representera ett multimodalt perspektiv kring text och läsning. 

Multiliteracies skapades av the New London Group (2000), bestående av bland annat Mary 

Kalantzis, Bill Cope och Gunther Kress (Cope & Kalantzis 2015, s. 2) som nämns vid flera andra 
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tillfällen i detta arbete. Jämfört med literacy syftar begreppets multi-prefix på multimodalitet och 

för att omfatta en mängd olika literacies (ibid, s. 3). Detta resulterar i att det nya begreppet, 

multiliteracies, inte bara breddar “literacybegreppet utan sätts också in i sammanhang med 

förändrade textvärldar vilket får pedagogiska konsekvenser” (Magnusson 2014, s. 52). Istället för 

att literacy definieras med termer som läskunnighet, läsförmåga eller läskompetens, som alla är 

problematiska eftersom de inte antyder ett aktivt förhållande till texten (ibid, s. 49), lägger 

multiliteracies betydelse och ansvar på både skaparen och läsaren. Kortfattat blir därför 

multiliteracies ett nytt perspektiv att se på kunskap och hur vi tar till oss den, oavsett medium.  

 

Att använda begreppet multiliteracies istället för endast literacy bidrar inte endast med ett vidgat 

textbegrepp, utan multiliteracies kräver även att man introducerar ett vidgat läsbegrepp och 

ställer därför andra krav på läsaren: 

 

När eleven läser ska hen förutom att avkoda bokstävers betydelse också förstå 

meningserbjudanden utifrån kultur och sociala sammanhang, kunna inta ett 

kritiskt förhållningssätt och förstå hur de formats av rådande maktförhållanden. 

Kraven på den enskilde för att förstå skriven text gäller även för att kunna förstå 

meningserbjudanden i andra modaliteter och medier än det skriftliga och 

pappersburna. (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018, s. 52) 

 

Varför är multiliteracies därför viktigt att använda? Det blir problematiskt att fortsätta använda 

begrepp som läskunnighet eller läskompetens och även literacy eftersom de behåller den 

ursprungliga hierarkin som värderar typografisk text högre än andra typer av texter inom skolan. 

Magnusson (2014) sammanfattar denna poäng med att säga att “genom att använda literacy i 

olika former hålls hierarkin, till fördel för den verbalspråkliga teckenvärlden, i 

meningsskapandet kvar trots att de nya meningsskapande verktygen idag utmanar skriften” (s. 

51). Genom att både använda multiliteracies som nytt begrepp och didaktiskt förhållningssätt 

(Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018, s.53) ger det alla texter lika värde och ger inte 

alfabetiska representationer otillbörligt privilegium (Cope & Kalantzis 2015, s. 3). Denna studie 
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har som grundläggande uppfattning att ett vidgat textbegrepp, samt ett vidgat läsbegrepp, 

behöver definieras tydligare inom svenska skolan och att multiliteraciesperspektivet är ett sätt att 

åstadkomma båda.  

2.4 Multimodala Texter 

Som nämndes tidigare (s. 10) så består multimodala eller multimediala texter av en kombination 

av olika media eller modes. Och mode var alltså en resurs som är skapad ur sociala och kulturella 

sammanhang och kan användas för att förmedla mening (Kress 2014, s. 60). 

Utbildningsdepartementet i Victoria i Australien (2019) som är ett av de länder som uttryckligen 

har multimodala texter med i sina styrdokument (Australian Curriculum Assessment and 

Reporting Authority 2015) ger också en definition av mode i relation till multimodala texter: 

“Modes include written language, spoken language, and patterns of meaning that are visual, 

audio, gestural, tactile and spatial.” Multimodala texter använder alltså flera olika modes för att 

skapa och kommunicera mening. Slutligen är det viktigt att påpeka att både muntliga och 

skriftliga modes är effektiva på sina sätt, beroende på syfte och ändamål.  

 

Multimodala texter i denna studie kommer att utgå ifrån Skolverkets egna definition i 

kommentarsmaterialet (Skolverket 2020), som baseras på det tidigare använda vidgade 

textbegreppet. En multimodal text i vår studie kommer därför även att benämnas som text, men 

att den kombinerar t.ex. text, bild och ljud. Skolverkets definition är begränsande utifrån hur 

andra studier har definierat multimodalitet och multimodala texter (Danielsson & Selander 2014; 

Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018; Godhe 2014) eftersom den är grundad i ett klassiskt 

literacybegrepp. Även om kommentarsmaterialet (Skolverket 2020) använder begrepp som 

multimedial text definierar de ej detta begrepp och talar inte om modes eller modaliteter. Vi 

anser ändå att det är en lämplig definition för oss eftersom studien är tätt kopplad till de 

styrdokument som bedömning görs utifrån. 
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3. Tidigare forskning om bedömningen av 

multimodala texter 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta några av de studier som vårt arbete bygger vidare på. 

Följande studier har påverkat vårt arbete och är viktiga steg mot ett multimodalt perspektiv på 

text, läsning och kunskap. Eftersom forskningsfältet kring bedömning av multimodala texter inte 

är stort i Sverige med endast en handfull aktiva forskare (Godhe 2014; Edvardsson, Godhe & 

Magnusson 2018; Magnusson 2014; Danielsson & Selander 2014 för att nämna några) så valde 

vi att använda Godhes studie som utgångspunkt och utveckla den vidare med mer fokus på 

lärarnas perspektiv och det bedömningsarbete de utför.  

3.1 Bedömning av multimodala texter 

En av avhandlingarna som detta arbete bygger vidare på är Creating and assessing multimodal 

texts: negotiations at the boundary av Anna-Lena Godhe (2014). Godhes avhandling fokuserar 

på att kartlägga de spänningar och motsättningar som finns gällande användningen av digitala 

verktyg i utbildningssammanhang, som till exempel undervisning och bedömning. Avhandlingen 

pekar på den bristande inkluderingen av multimodala texter inom skolan, vilket skapar 

ytterligare spänningar mellan lärare, elever och bedömning. En av dessa spänningar är att 

skolans styrdokument ännu inte representerar de mängder kommunikationsmönster som sker i 

samhället. Avhandlingen grundar sig i videoinspelningar av lärare och elever när de skapar och 

bedömer multimodala texter och intervjuer med elever mellan åren 2009 och 2011. Fokus ligger 

på den förhandling som sker mellan elever och lärare om vilka egenskaper och delar av 

multimodala texter som undervisningen och bedömningen skulle inkludera. Observationsdatan 

och intervjusvaren analyseras med hjälp av aktivitetsteorin Cultural Historical Activity-Theory 

(CHAT, se 4.2) för att kartlägga och få en helhetsbild över de spänningar som uppstod, 

exempelvis hur elever inte valde att ta med filmer eller bilder i sina texter eftersom de kände att 

de delarna ändå inte skulle bedömas.  
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Några av de slutsatser Godhe (2014) kunde dra var att bedömningen var en process som låg på 

en mellannivå i skolans värld och påverkas främst av ett par olika faktorer: ämnestraditioner och 

literacybegreppet. Det förstnämnda handlar om vad som traditionellt bedöms inom svenskämnet 

och Godhe (2014) observerade att både lärare och elever blir osäkra angående hur bilder och ljud 

ska bedömas i en text, eller om dessa modes ens är värda att inkludera i bedömningen. Detta 

påverkas även av systemiska faktorer som exempelvis de nationella styrdokumenten, men här 

pekar Godhe på en paradoxal förändring där det vidgade textbegreppet har tagits bort från 

styrdokumenten samtidigt som fler och fler elever får tillgång till datorer, vilket skapar 

motsättningar eftersom det begränsar den digitala teknikens möjligheter.  

 

Den andra faktorn är literacybegreppet där begreppet boundary object attribueras till 

multimodala texter. Eftersom Godhe påpekar att multimodala texter har möjligheten att korsa 

gränslandet mellan skolans och elevernas värld och jobba med texter eleverna stöter på på 

fritiden mer naturligt.  

 

Godhes avhandling pekar således på att den bristande inkluderingen av multimodala texter inom 

skolan skapar ytterligare spänningar. En av dessa spänningar är att skolans styrdokument ännu 

inte representerar mångfalden av kommunikationsmönster som sker i samhället. Dessa slutsatser 

är värdefulla för vår studie, då vi har möjligheten att observera ifall en förändring har skett på 

nästan tio år och hur dessa spänningar representeras idag. Alla dessa motsättningar och 

spänningar ses inte som hinder, utan som drivkrafter till förändringar, vilket är ett av målen med 

detta arbete. 

3.2 Bedömningskategorier för multimodala texter 

Eve Bearne (2009) anser att de kunskapskrav som finns är bristfälliga eftersom de inte inkluderar 

multimodala kompositioner och omformade därför bedömningskriterierna för att underlätta 

bedömningsprocessen för lärare. Hon utformar därför en modell för bedömning av texter som 

inkluderar både typografiska textkvalitéer och multimodala aspekter. I sin studie Assessing 
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Multimodal Texts lägger Bearne (2009) fram en modell med fyra bedömningskategorier som tar 

hänsyn till alla olika modes för både pappersbaserade och digitala kompositioner (s. 8). 

Modellen är skapad för grundskolan i Storbritannien men kategorierna kan appliceras på högre 

utbildningsnivåer och andra länder. 

 

Bedömningskategorierna beskrivs som: val av mode och anpassning till syfte och mottagare, 

textstruktur samt användning av tekniska funktioner för effekt och reflektion. Den förstnämnda 

kategorin bedömer hur väl texten är anpassad ur både ett multimodalt och textuellt perspektiv 

men med ett extra fokus på valet av mode. Textstruktur fokuserar på disposition 

(styckeindelning, textplacering, etc), bakgrundsdetaljer för att skapa stämning och balansering av 

olika modes. Tekniska funktioner handlar mer om aspekter specifika till olika modes, exempelvis 

kameravinklar, färg, volym, stil och normer för olika traditioner, men även meningsfullt val av 

språk, punktsättning, typsnitt etcetera. Slutligen handlar reflektion om ett metaspråk kring den 

egna texten där man förklarar vad man skapat, hur väl den uppfyller syftet, utvärderar arbete i 

grupp och att omforma en text utifrån konstruktiv kritik från lärare och elever.  

 

De olika kategorierna som Bearne (2009) utformat är inte allt för långt ifrån de kunskapsmål och 

kunskapskrav som står i Skolverkets styrdokument, men det finns ett par skillnader som hade 

förändrat multimodala texters roll i Lgy11. Bearnes bedömningskategorier är användbara för 

lärare inom alla ämnen och kan hjälpa kunniga och noviser med vad man ska titta på i en 

multimodal text . För vår studie är det även en värdefull omskrivning av de kunskapskrav som 2

existerar i dagsläget och ger en bild av vad målet bör vara för framtidens styrdokument, samt hur 

lärare bör förhålla sig till multimodala texter när det kommer till bedömningen av dessa. 

3.3 Verktyg för formativ bedömning av multimodala texter 

Kristina Danielsson och Staffan Selanders Se texten!: multimodala texter i ämnesdidaktiskt 

arbete (2014) kretsar kring multimodalitet och dess utmaningar i skolan samt lösningar på dessa. 

2 Se mer praktiskt information i kapitel 2 av Burke, A. & Hammett, R. F. (red.) (2009). Assessing new literacies: 
perspectives from the classroom. New York: Peter Lang. 
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De utgår ifrån styrdokumenten där de jämför grundskola (Lgr11) och gymnasiet (Lgy11) samt 

belyser multimodala texters vikt i förhållande till olika ämnens läroplaner. Likt Bearnes (2009) 

studie ligger fokus främst på grundskolans styrdokument, ämnesplaner och läroplaner. De har 

valt att inrikta sig på de naturvetenskapliga ämnena. Danielsson och Selander (2014) påpekar att 

man inte kan separera ämneskunskaper och digital textkompetens. Som lärare måste man utgå 

ifrån sammanhang och ämnen och inte bara plocka ut vissa delar. Baserat på detta anser de att 

multimodala texter är en bra väg att gå för att bidra med digital kompetens i samtliga ämnen. De 

betonar vikten av svenskämnet, då de anser att svenskämnet ger eleverna de verktyg som behövs 

för att kunna uttrycka sig i de andra ämnena. Eftersom avhandlingens fokus kretsar kring 

bedömningen av multimodala texter samt svenskämnet fann vi den relevant för vår studie.  

Danielsson & Selander (2014) menar att det finns en problematik gällande redskapen för 

bedömning av multimodala texter, vilket även skapar hinder vid användningen av dem. Vi har 

haft med oss den här utgångspunkten i vårt arbete för att problematisera bedömningen av 

multimodala texter. Danielsson och Selander (2014) lyfter New Literacy Studies (t.ex Cope & 

Kalantzis 2000) resultat som pekar på att lärare inte har rätt verktyg för att hantera multimodala 

texter som bärande faktor för detta. De lägger fokus på styrdokumenten och ger förslag på 

modeller för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. Därmed ger de förslag på 

användbara verktyg som kan brukas för att kunna hantera multimodala texter, vilket de anser 

saknas i de etablerade styrdokumenten. Deras modeller avhandlar steg för steg hur man som 

lärare kan göra för att bedöma multimodala texter, samt förhålla sig till dem i 

undervisningssammanhang. Vi har genom studien kunnat utgå ifrån att lärare har bristfälliga 

verktyg för bedömningen av multimodala texter och detta kan vi sedan jämföra med vårt resultat.  

3.4 Betygsmatriser för multimodala texter 

Nicola Schmerbeck och Felecia Luchts (2017) avhandling Creating Meaning through 

Multimodality: Multiliteracies Assessment and Photo Projects for Online Portfolios (2017) 

studerar hur multimodala texter och en “multiliteracies approach” (se ovan, avsnitt 2.3) kan 

påverka elevers språkinlärning utifrån läromedel samt ett portfolioprojekt, med teoretiska 
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utgångspunkter för hur man kan göra bedömningen av dessa genomförbar. De utgick ifrån elever 

som ska lära sig engelska med tyska som modersmål.  

 

Schmerbeck och Lucht (2017) menar att språkinlärning med enbart summativ bedömning och 

typografisk text leder till att eleverna tappar den mening och kreativitet som goda 

språkkunskaper kräver, vilket belyser vikten av multimodala texter. Schmerbeck och Lucht 

(2017) menar att formativ bedömning av multimodala texter leder till ett led av självreflektion, 

samt öppnar upp för fler perspektiv vilket är gynnsamt för både lärare och elever 

 

De fortsätter med att konstatera att det finns svårigheter med att bedöma multimodala texter 

såsom portfolioarbeten, vilket leder till att de presenterar två bedömningsmodeller som de 

baserar på William Rapaports (2011) studie. Den första modellen utgår ifrån “grad av 

uppfyllelse” samt “förståelse.” Bedömningstabellen är utformad för att vara kompatibel med 

betygsstegen F-A vilket överensstämmer med det system som vi har i Sverige. Den andra 

modellen använder sig istället av ett poängsystem där de lyfter in “kritiskt tänkande” samt 

“hantering av feedback” som viktiga delar av uppgiftsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar Schmerbeck och Lucht (2017) att ett breddat perspektiv på 

textbegreppet kan bidra med en ökad valmöjlighet för uppgifter, vilket kan bidra med en högre 

analytisk förmåga hos eleverna och därmed en djupare förståelse för språket. De kommer även 

fram till att kunskapskraven behöver justeras för att kunna vara funktionella när man bedömer 

multimodala texter vilket är en aspekt som vi har tagit till oss i vårt arbete.  

4. Teori 

I denna del kommer vi att redovisa de teorier vi har utnyttjat vid analysen av resultatet. Den 

första av dessa, CHAT, har använts som ett redskap för att strukturera detta arbete, utforma 

frågor till intervjuguiden och främst för att analysera resultatet och kartlägga de spänningar som 

datan pekar på. Läroplansteori kommer i relation till resultatet att bidra med en djupare insikt 
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kring hur samhällsnormer influerar användningen av styrdokumenten, samt olika lärares syn på 

läroplanerna varierar och därav ge en djupare insikt av deras svar på intervjufrågorna. 

4.1 Cultural Historical Activity Theory (CHAT) 

För att analysera och diskutera den insamlade datan kommer Cultural Historical Activity Theory 

(CHAT), som konceptualiserades av Yrjö Engeström (1987), att användas för att synliggöra 

relationerna mellan lärares strategier och underliggande verkningsmedel. Likt hur Aina 

Bigestans (2015) använde sig av CHAT (som hon kallade verksamhetsteori) i sin avhandling 

som ett heuristiskt redskap kommer vi att använda oss av det på liknande sätt “som ett redskap 

för att skapa ett sammanhang för de deltagande lärarnas erfarenheter” (s. 30). CHAT används 

även inom studien för att strukturera upp de spänningar som kan uppkomma mellan olika nivåer 

och var dessa härstammar ifrån. 

 

Kristen Foot (2014) ger en koncis förklaring om vad CHAT kan bidra med i ett forskningssyfte 

då det ger ett ramverk för att kunna analysera olika aktivitetssystem och inte endast de 

interaktioner som sker mellan yrkesutövare och deras elever/kunder men även kulturella, 

historiska, politiska och ekonomiska faktorer som ligger till grund för denna interaktion (s. 3). 

Det är alltså ett ramverk där syftet är att analysera “hur komponenter i aktivitetssystem relaterar 

till och påverkar varandra” (Godhe 2014, s. 146) genom att urskilja problem på olika nivåer och 

hur olika noder påverkar varandra. CHAT har en utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

och därför ser man på “människans högre mentala processer som medierade genom historiskt 

och sociokulturellt utvecklade symboler och symbolsystem” (Bigestans 2015, s. 26). I vår studie 

kommer de intervjuade lärarna att vara en nod av aktivitetssystemet, men kommer att sättas i 

relation till flera andra noder där styrdokumenten, lärarkollegiet, samhällsnormer och andra 

inflytanden påverkar hur lärarna väljer att agera. CHAT gör att vi kan få en helhetsbild av den 

process som ligger bakom bedömningen av multimodala texter, däribland lärarnas strategier. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv fokuserar CHAT på tre kärnidéer. Den första av dessa är att 

människor agerar kollektivt, lär sig genom att göra någonting (jfr John Deweys pragmatism) och 
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kommunicerar genom sina ageranden på olika vis (Foot 2014, s. 3). Med hjälp av ett 

aktivitetssystem kan man tydligare urskilja hur en grupp individer (i denna studie: svensklärare) 

agerar och synliggöra tendenser för hela gruppen och inte bara hur varje individ agerar enskilt.  

 

Den andra kärnidéen är att människor skapar, använder och tillämpar redskap av alla möjliga 

slag för att tillägna sig kunskap och för att kommunicera (ibid). Multimodalitet och 

multiliteracies kan kopplas till denna kärnidé eftersom det multimodala perspektivet berättigar en 

mängd olika modes som legitima medel att förmedla och kommunicera mening på. Slutligen, 

den sista kärnidéen är att gemenskapen har stort inflytande vid skapandet och tolkandet av 

betydelse. Samhället och kulturströmningar kan därför påverka vilka modes som inkluderas i 

literacy-begreppet och kan därför påverka hur styrdokumenten utformas (Mills 2016, s. 77).  

 

Detta har som resultat att värdera olika modaliteter annorlunda i relation till kunskapskraven och 

ifall en multimodal text ens bedöms utifrån typografiska textnormer eller ur ett multimodalt 

perspektiv. Dessa tre kärnidéer som bygger upp CHAT lämpar sig väl för studier rörande 

multimodala texter. 

 

I Anna-Lena Godhes studie (2014), som fokuserade på aktiviteter i klassrummet, placeras 

bedömningen av multimodala texter in som en aktivitet i aktivitetssystem. Men innan vi går in i 

detalj på olika nivåer och noder måste först begreppet aktivitet (eng: activity (Engeström 1987; 

Kuutti 1996)) definieras.  

 

En aktivitet beskrivs av Kuutti (1996) som “the minimal meaningful context for understanding 

individual actions” (s. 14) vilket blir det sammanhang som varje individuell handling förhåller 

sig till inom aktivitetssystemet. Aleksei Leont'ev (1978) (citerat i Kuutti 1996, s. 14), grundaren 

av aktivitetsteori, illustrerar vad en aktivitet är inom CHAT genom att ta en grupp 

stenåldersjägare som exempel. Jägarna ska fånga ett byte och delar upp sig i två grupper för att 

åstadkomma detta, några som ska fånga och några som ska skrämma bytet åt rätt håll genom att 

slå i buskar. Isolerat från aktivitetens mål, att fånga bytet, verkar det irrationellt att gå omkring 
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och slå i buskar, men genom att sätta det i relation till aktiviteten ges det betydelse. Detta kallas 

även inom sociokulturell teori för en medierad handling (mediated action (Kuutti 1996; 

Engeström 1991; Godhe 2014)) och det är genom CHAT som man försöker synliggöra vilka 

medierade handlingar en aktivitet är uppbyggd av. 

4.1.1 Lokal och systemisk nivå 

I vår undersökning kommer vi att  utgå ifrån Godhes (2014) indelning av skolans arbete som 

består av två nivåer, nämligen lokal nivå och systemisk (kallas även strukturell) nivå. Vi kommer 

att använda oss av dessa två nivåer för att klargöra delar av CHAT-modellen samt synliggöra var 

problematiken ligger med att integrera multimodala texter i bedömningen.  

 

Den lokala nivån består av de som utför aktiviteten, vilka redskap som används och vad de 

strävar efter med denna aktivitet (Godhe 2014). Här innefattas lärare och elever som de främsta 

lokala aktörerna, samt deras strategier i klassrummet då de kan påverka och anpassa skolan på en 

lokal nivå.  

 

Den systemiska nivån avhandlar det mer övergripande gällande situationen såsom 

praktikgemensamma attribut, generella regler och arbetsfördelning (Godhe, 2014). I detta fallet 

innefattar det styrdokument, lärarens arbetsuppgifter och kollegialt arbete och tyckande. Dessa 

kan anses som normer för yrket och sådant som tas för givet vilket kan göra det svårare att 

synliggöra.  

 

Dessa två nivåer hänger ihop då den lokala nivån och den systemiska nivån är beroende av 

varandra. Om det sker en förändring på en av nivåerna måste detta korrelera med den andra 

nivån för att det ska få genomslag. Godhe (2014) redogör genom Engeströms (1998) studie hur 

korrelationen sällan sker, då skolreformer oftast fokuserar på antingen den lokala eller den 

strukturella nivån. På grund av detta menar de att reformerna inte får genomslag, vilket resulterar 

i skolutvecklingens långsamma utveckling.  
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Med bakgrund till detta menar Godhe (2014) att relationen mellan den lokala och den systemiska 

nivån är nyckeln till att belysa användningen av nya begrepp och verktyg i undervisningen såsom 

digital kompetens. Här inkluderas även multimodala texter vilket gör det relevant för vår 

uppsats.  

4.1.2 Aktivitetssystemets sex noder 

Med begreppet aktivitet och en beskrivning av de olika nivåerna kan vi tala om den aktivitet som 

kommer att vara fokus i denna studie, strategierna vid bedömningen av multimodala texter, och 

de andra noderna i aktivitetssystemet. Aktivitetssystemet består av sex olika noder som förhåller 

sig till varandra och representeras av Engeström (1987) som en liksidig triangel (se figur 1). Det 

är viktigt att hålla i åtanke att även om triangeln verkar stabil, påpekar Kuutti (1996), att den bara 

visas på detta sätt för att det ska bli enklare att kunna förstå den, för aktivitetsteori anser att 

aktiviteter inte är statiska utan ofta i förändring då de alltid utvecklas och förändras (s. 16).  

 

Med det i åtanke kan vi tala om de tre översta noderna som är redskap, subjekt och objekt. Dessa 

representerar även den lokala nivån och “visible instrumental actions of teachers and students” 

menar Engeström (1998, s. 79) eftersom subjektet (lärarna) agerar gentemot objektet (i detta fall 

strategier vid bedömningen av multimodala texter) med hjälp av de redskap de har tillhanda 

(styrdokument) och dessa kan lättare observeras. Orsaken till att de lättare kan observeras är för 

att detta ofta sker rent praktiskt med konkreta handlingar och redskap, medan andra noder oftast 

har en abstrakt påverkan genom regler, normer eller makthierarkier. 

 

Subjektet är den första noden och den lättaste att definiera då detta är personen eller gruppen som 

observeras, i vårt fall blir detta de intervjuade lärarna. Den andra noden är objektet som Foot 

(2014) definierar som “a focal entity and/or a desired outcome” (s. 5) vilket blir det centrala 

studieobjektet, som i vårt fall är de strategier lärare tillämpar vid bedömning av multimodala 

texter. Detta får inte blandas ihop med bedömning av multimodala texter som är aktiviteten som 

hela systemet cirkulerar kring. Den sista av dessa tre noder är redskap. De kan  både vara 

konkreta och abstrakta, på samma sätt som datorer och telefoner är lika bra redskap som 
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pedagogiska metoder eller språk, alltså både fysiska redskap och tankeredskap (Kuutti 1996, s. 

14). Inom CHAT ser man även redskapen i förändring då de är skapade utifrån ett specifikt 

sammanhang och tidpunkt. Redskapen i vår studie kommer främst att vara läro- och kursplaner. 

 

De sista tre noderna, regler (rules), praktikgemenskap (community) och arbetsdelning (division 

of labour), lades till i tredje designen av CHAT av Engström (1987) och formar den så kallade 

systemiska nivån. Subjekt, objekt och redskap är “the tip of the iceberg” (ibid, s. 79) medan 

regler, praktikgemenskap och arbetsdelning blir de många påverkande faktorer som befinner sig 

under aktivitetens yta. Då dessa kräver djupare förståelse än data från intervjuer kommer dessa 

noder att relateras till läroplansteorierna.  

 

Den första av dessa, regler, representerar de implicita och explicita normer, sociala konventioner 

(Kuutti 1996, s. 14) och de regler som bestämmer hur subjektet bör agera gentemot objektet 
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(Foot 2014, s. 6). Skillnaden mellan regler och redskap är att de senare ofta är pragmatiska 

verktyg som exempelvis styrdokumenten eller en matris skapad för en specifik uppgift, medan 

regler är de normer och konventioner som finns i relation till hur subjektet bör agera gentemot 

objektet. Regler kan därför ses som både skrivna och oskrivna regler som styr ett agerande, 

medan redskap hjälper subjektet på en lokal nivå med att agera korrekt gentemot objektet. 

Styrdokumenten kan därför ses som både redskap och regler inom CHAT då lärarna lagligt 

(regler) behöver förhålla sig till dessa vid bedömning (se kap 15. 24 § (SFS 2010:800)) samt att 

de innehåller kunskapskrav för olika betygsnivåer som kan hjälpa lärare att sätta rätt betyg på en 

elev (redskap).  

 

Den andra av de systemiska noderna är praktikgemenskap. Kirsten Foot (2014) beskriver denna 

nod som de personer som delar ett intresse, tillsammans med subjektet, gentemot objektet eller är 

involverade i samma objekt på något vis (s. 6). Denna nod inkluderar även forskningsstudier och 

artiklar som berör objektet, exempelvis Bearne (2009), Godhe (2014) och Cope & Kalantzis 

(2015) för att bara nämna några. Även detta examensarbete kan bli en del av 

praktikgemenskapen som i sig kan påverka aktivitetssystemet i framtiden. 

 

Den sista noden, arbetsdelning, uppfattas som vad det är som görs av vem gentemot objektet, 

vilket både syftar på arbetsfördelningen mellan olika utövare och en uppdelning av vem som 

sitter på makten och resurserna (Engeström 1987; Foot 2014). I denna studie blir arbetsdelningen 

till viss del abstrakt men kan urskiljas när man frågar vem som behöver lägga ner mest tid och 

energi för att kunna utföra aktiviteten i aktivitetssystemet. Har den systemiska nivån skapat 

förutsättningar för att underlätta eller hindra det arbete som sker på lokal nivå? Är 

arbetsdelningen ojämn så kan spänningar mellan olika noder framkomma och det är detta CHAT 

försöker uppdaga. 

 

För att sätta alla sex noder i perspektiv så beskriver Bigestans (2015) (som kallar 

aktivitetssystemet för verksamhetssystem) förhållandet mellan alla noderna på följande vis: “Här 

har handlande subjekt placerats in i ett verksamhetssystem som inbegriper närvaron av ett 
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kollektiv, en praktikgemenskap, som gemensamt deltar i verksamhetens utförande och där regler 

och arbetsdelning bestämmer villkoren för interaktionen” (s. 28). Man kan se aktivitetssystemet 

som en väv av olika påverkande krafter som drar i olika riktningar. Poängen är att försöka se var 

det spänner till och därefter dra slutsatser om vad som behöver förändras. 

 

I denna studie finns det en risk att de sista tre noderna ej kommer att beröras likvärt då alla 

kanske inte berörs i resultatet. De noder som den senare diskussionen mest kommer att ta itu med 

är subjekt, objekt och redskap och därefter, beroende på resultat, regler, praktikgemenskap och 

arbetsdelning. Arbetsdelning kommer denna studie inte att ta upp i diskussionen i någon större 

mån då vi anser att detta kräver en mer ingående studie av flera olika nivåer av skolverksamheten 

för att få en tydligare helhetsbild. Regler kommer att beröras i relation till vad de nationella 
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styrdokumenten säger kring multimodala texter och deras bedömning och de intervjuade lärarnas 

förhållningssätt till detta. Med stöd i läroplans- och bedömningsteorier kommer villkoren för 

lärarnas strategier vid bedömning av multimodala texter att diskuteras. Praktikgemenskap och 

arbetsdelning kommer diskuteras med stöd i teorier och studier kring multiliteracies, 

multimodalitet och bedömning för att diskutera vems axlar det ligger på och det stöd som finns 

från kollegor, forskning, skolan och Skolverket.  

4.1.3 Kritik mot CHAT 

CHAT har samlat på sig en del kritik som är viktig att ha i åtanke vid dess användning. David 

Bakhurst (2009) riktar sin kritik mot CHATs universalitet och hur aktivitetssystemet kan 

appliceras till vilken verksamhet eller aktivitet som helst, men inte med samma effekt. Bakhurst 

(2009) nämner att det är omöjligt att inte hitta en aktivitet som inte passar in i aktivitetssystemet 

och menar även att för simpla aktiviteter, som att gå ut med hunden eller skriva en uppsats, har 

CHAT “no explanatory value” (s. 206). Argumentet blir därför att det är inte en teori utan mer en 

modell som har ytterst lite förutsägande kraft (ibid, s. 206). Engeström (2015) bemöter detta 

argument i andra upplagan av sin bok från 1987 genom att påpeka distinktionen mellan activity 

(aktivitet) och action (handling). Engström poängterar att genom att Bakhurst kallar sina 

exempel för ‘aktiviteter’ blandas viktiga analytiska kategorier ihop vilket i sig har lett till 

missförståndet att vissa ‘aktiviteter’ inte kan analyseras med hjälp av modellen (Engeström 2015, 

s. xxviii). De exempel som Bakhurst gav var inte aktiviteter utan handlingar och därför påpekar 

Engeström att modellen är effektiv så länge fokus ligger på aktiviteter. Med hänvisning till flera 

andra studier betonar därför Engeström att modellen kan hjälpa forskare att förklara olika 

aktiviteter som analyseras men att detta kan endast ske genom “hard work of concrete analysis of 

data, not by proclamations” (ibid, s. xxviii). Detta är en viktig poäng vi har tagit med oss vid 

analysen av vår data. 

4.2 Läroplansteori 

Följande avsnitt kommer att avhandla ett urval av läroplanstyper (den kompetensfokuserade och 

resultatfokuserade) samt läroplanssyner (den systematiska, existentialistiska och deliberativa). Vi 
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har valt att inte ta med alla Ninni Wahlströms (2017) kategorier då de inte är relevanta för vår 

diskussion samt inte stämmer överens eller kan jämföras med Lgy11. Skolan som institution ska 

följa samtliga styrdokument för att garantera en jämlik och hållbar utbildning, däribland 

läroplanen. Läroplanen innehåller riktlinjer och mål som lärare ska basera sitt didaktiska arbete 

utifrån, och som eleverna ska förhålla sig till för att förstå syftet och målen för deras utbildning. 

Wahlström (2017) påpekar att läroplaner kan se väldigt olika ut, samt ha olika fokus beroende på 

de mål och formuleringar som innefattas i dokumentet. Läroplanen är inte utgjord av absoluta 

regler vilket gör att inställningen till läroplanens funktion i skolan, samt inflytande, också kan 

variera. Till exempel kan man som lärare värdera praktiska erfarenheter mer än teoretiska 

aspekter, eller kan läraren också välja att se läroplanen som utbildningens ideal och praktiskt 

utgå ifrån den. Wahlström (2017) beskriver detta som olika filosofiska utgångspunkter för hur 

man ser på läroplanens roll i skolverksamheten.  

4.2.1 Läroplanstyper 

Enligt Wahlström (2017) kännetecknas den målstyrda och kompetensfokuserade läroplanen av 

två aspekter, nämligen “mål som formuleras för elevernas lärandeprocess samt resultat, vad 

utfallet av lärandet ska kunna utvärderas mot” (s. 87). Detta innebär att läroplanstypen vill 

kombinera öppet formulerade mål med en tydlig koppling till utvärdering och uppföljning. 

Denna kombination gör att läroplanstypen blir målstyrd men även kompetensfokuserad. 

Wahlström (2017) lyfter Lpf94 som ett exempel på en sådan läroplanstyp. Med mer öppna mål 

blir det enklare för läraren att anpassa utbildningen efter den enskilde eleven, samt anpassa 

undervisning och bedömning utifrån olika pedagogiska idéer (Wahlström 2017). Men de öppna 

formuleringarna är ett dubbeleggat svärd då det lämnar stort tolkningsutrymme för läraren att 

fylla. Wahlström (2017) menar att de vaga formuleringarna i styrdokumenten gjorde att lärarna 

fick ett större ansvar än innan, men få resurser att genomföra omställningen. Detta i sin tur 

skapade en misstro för lärarnas kompetens och känslan av ett större behov av det statliga 

kontrollsystemet. Detta blev en öppning för nya styrningsfilosofier, vilket ledde till att man 

började applicera företagssystem och moral från den privata sektorn på skolor inom den 

kommunala sektorn, vilket kallas för New Public Management. Elever ses som kunder, resultat 
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som produkt och skolan som ett företag (Englund & Solbrekke 2015). Genom den nya 

styrningsfilosofin blev läroplaner som fokuserar på utfall och resultat, nämligen 

resultatfokuserade läroplanstyper, mer vanliga (Wahlström 2017).  

 

Den resultatfokuserade läroplanstypen fokuserar på att formulera mål som går att mätas i termer 

av grad och uppfyllelse (Wahlström 2017). Denna läroplanstyp utgår främst ifrån ett ramverk 

som innehåller fyra delar: “(1) specifika och mätbara utfall, (2) ett fokus inte bara på att 

tillgodose lika möjligheter till utbildning, utan också att kvalificera för förbättrade lärandeutfall, 

(3) bedömning efter standards eller kravnivåer samt (4) incitament för att alla elever ska nå 

samma miniminivåer” (Wahlström 2017). Den resultatfokuserade läroplanstypen skiljer sig alltså 

från den målstyrda och kompetensfokuserade läroplanstypen genom att den fokuserar på den 

avslutande delen av lärandeprocessen (Wahlström 2017), vilket innebär elevens mätbara 

förståelse och kunskaper. Wahlström (2017) kategoriserar vår nuvarande läroplan, Gy11, som en 

resultatfokuserad läroplanstyp och konstaterar att New public management har en tydlig roll i 

detta.  

 

En resultatfokuserad läroplan bidrar med en tydlig ram för vad eleverna ska kunna, vilket i sin 

tur tydligt beskriver vad lärarna ska bedöma. Detta kan ses som en bidragande faktor till en mer 

likvärdig utbildning då kunskapskrav, till skillnad från den målstyrda och kompetensfokuserade 

läroplaner, blir konkretiserade. Något som läroplanen främjar är användandet av tydligt mätbara 

bedömningsunderlag och undervisning starkt kopplat till detta, vilket gör att den indirekt 

förespråkar traditionell katederundervisning av fakta (Wahlström 2017), och inte manar lärare 

till att kliva utanför boxen och anpassa materialet utifrån elevernas behov, intressen och 

kunskapsbas.  

4.2.2 Läroplanssyner 

Den systematiska läroplanssynen innebär att man applicerar företagstänk och moral från den 

privata sektorn på skolor inom den kommunala sektorn vilket grundar sig i New Public 

Management. Läroplanssynen lägger stor vikt vid att utbildningen ska ha en nationell likvärdig 
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standard där utvärdering ses som ett starkt verkningsmedel för att införliva detta (Wahlström 

2017). Dessa mätningar görs utifrån de på förhand formulerade kunskapsmål och färdigheter, 

vilket är vår nuvarande läroplans kunskapskrav (Lgy11). Genom att ständigt utvärdera skolan 

och dess system får även samhället tillgång till data som kan användas för att formulera 

kunskapsöversikter, men även bidra till forskning i utbildningsvetenskap (ibid). Det blir även 

lättare för externa aktörer såsom skolmyndigheten, och interna aktörer såsom föräldrar att 

kontrollera resultaten och finna vad som behöver förbättras. Mätningar av kvalitet och 

effektivitet har bidragit till en granskningsnorm som ständigt kräver dokumentation och insyn 

från läraren, vilket tar tid från det didaktiska arbetet (Lindgren, 2014).  

 

Läraren har alltså en aktiv roll inom läroplanssynen. Detta inkluderar att vara en effektiv 

införlivare av läroplanens innehåll, vilket i sin tur ska bidra till att tydliggöra vad eleverna ska 

lära sig (Wahlström, 2017). Detta har kritiserats då läroplanssynen förespråkar att utläsa hur väl 

eleverna förhåller sig till kunskapskraven snarare än hur väl de lär sig kunskaper som kan 

användas i deras kommande studie- och yrkesliv (ibid). Läroplanssynen kan i sin tur bidra till att 

lärarna följer läroplanen mer bokstavligt och därav förhåller sig mest till kunskapskraven när de 

utformar sin undervisning. Då multimodala texter inte är uttalat integrerade i kunskapskraven 

kan det bli svårt för lärare att motivera användandet av alternativa uttrycksformer och ge 

eleverna det utrymme som krävs för att uttrycka sina individuella intressen och styrkor.  

 

Då mycket av läroplanssynens fokus ligger på resultat och mätningar är denna starkt kopplad till 

summativ bedömning (Wahlström 2017). Det slutgiltiga resultatet är det som räknas och vad 

läroplanssynen finner mest intressant. Men det hindrar inte lärare från att kunna använda sig av 

formativ bedömning, men denna förespråkas snarare att användas som metod för att effektivisera 

lärandet i den dagliga undervisningen (ibid). Den systematiska läroplanssynen kan anses stel och 

låst vid resultat, mätningar och kunskapskrav.  

 

Då alla inte delar samma åsikter kring hur man ska se på skolan har det även bildats en mer 

liberal kunskapssyn, som Wahlström (2017) kallar för den existentialistiska läroplanssynen. 
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Läroplanssynen fokuserar på elevens personliga utveckling, och därmed blir läroplanen en 

vägledning för att ge eleverna möjligheten att uppnå sin fulla potential, menar Wahlström 

(2017). Vid en första anblick kan den existentialistiska läroplanssynen se individualistisk ut, då 

eleven står i centrum för det didaktiska arbetet och utförandet. Men i enlighet med 

utvecklingspsykologin förespråkar den existentialistiska läroplanssynen att eleverna lär med 

varandra och av varandra (Wahlström 2017, s. 163), och därav ses grupparbete och 

gruppdiskussioner som en vital del för lärandet.  

 

Till skillnad från den systematiska läroplanssynen är lärarens roll av en passiv natur i den 

existentialistiska läroplanssynen, då utgångspunkten i lärandet ska vara elevernas egna intressen 

och viljan att lära. Läraren är där för att leda eleverna i rätt riktning och bidra med de 

förutsättningar de behöver för att utveckla elevernas lärande i enlighet med deras intressen, men 

eleverna måste vara aktiva kunskapssökare för att det ska fungera.  

 

Detta innebär att den existentialistiska läroplanssynen menar att det är det praktiska lärandet som 

leder till kunskap snarare än recitering av fakta (Wahlström 2017). Denna läroplanssyn är främst 

förknippad med förskolan och dess pedagogik, vilket gör att den inte är anpassad för studier på 

gymnasienivå. Tankesättet gällande läroplanssynen kan ändå tillämpas på vissa områden i högre 

utbildningar, till exempel genom att läraren ger eleverna möjligheten att välja innehåll och 

metoder när de ska lösa uppgifter i skolan. Detta gör att eleven kan utgå ifrån sina egna intressen 

och samtidigt bejaka sin kreativitet, vilket innebär att den existentialistiska läroplanssynen 

förespråkar formativ bedömning och bedömning som lärande (ibid, s.168). Då multimodala 

texter ofta förknippas med det kreativa samt ett processarbete kan den existentialistiska 

läroplanssynen ses som en väg för bedömningen av multimodala texter.  

 

Trots att den systematiska läroplanssynen och den existentialistiska läroplanssynen kan ses som 

varandras motsatser (Wahlström 2017) har de en sak gemensamt, nämligen att de behandlar 

läroplanen som ett neutralt och passivt dokument. Den systematiska läroplanssynen ser 

innehållet som fastställt material att utgå ifrån för att garantera kunskapsnivån, medan den 
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existentialistiska läroplanssynen ser innehållet som förslag på hur man kan utveckla elevernas 

kunskaper utifrån sina egna intressen. Men som lärare kan man även välja att se läroplanen som 

ett aktivt och levande dokument, vilket man kan finna i den deliberativa läroplanssynen. 

 

Den deliberativa läroplanssynen grundas i en aktiv bearbetning av läroplanen, vilket innebär att 

läraren måste arbeta med läroplanen för att förstå dokumentets intentioner, och därigenom hur 

man på bästa sätt kan omsätta dess innehåll i praktiken. Detta anser Wahlström, utifrån Wesley 

Nulls (2011) teorier om curriculum making, görs genom gemensamma överläggningar: “den 

deliberativa läroplanssynen kännetecknas av en betoning på att omsätta läroplanen i praktisk 

handling. Den bärande metoden för denna omvandling från läroplanstext till 

undervisningspraktik är samtal där olika perspektiv lyfts fram och prövas i gemensamma 

överläggningar” (2017, s. 167). Detta innebär att kommunikation mellan lärare och ett öppet 

förhållningssätt till olika perspektiv är viktiga faktorer för den deliberativa läroplanssynen. Som 

lärare ska man inte utföra ett föreskrivet innehåll, utan istället ha styrdokumenten som ett 

intellektuellt och moraliskt baserat dokument (Wahlström 2017) att utgå ifrån.  

 

Det finns inte ett sätt att tolka läroplanen på och därmed måste man som lärare fatta olika beslut 

gällande undervisningen som leder till konsekvenser för lärandesituationen. För att kunna fatta 

rätt beslut och bli medveten om olika perspektiv och konsekvenser anser den deliberativa 

läroplanssynen att det är viktigt att man gör avvägningar gällande dessa beslut i samråd med 

andra parter. I sin tur lägger detta ett stort ansvar på läraren att fatta rätt beslut och väga in 

möjliga aspekter som kan påverka dessa vilket kan ses som problematiskt.  

 

Den deliberativa läroplanssynen förespråkar att man överlägger med varandra vilket kan ses som 

att man fördelar ansvaret mellan varandra och stöttar varandra i sina val. Överläggningarna ska 

ske framförallt mellan lärare, men även mellan lärare och elever. ”Med det deliberativa idealet 

följer att eleven se som en viktig deltagare i samtalet om såväl undervisningen i stort som den 

egna kunskapsutvecklingen” (Wahlström 2017, s.167). Eleven ses som en viktig del av hur man 

kommer fram till vad som bör innefattas i undervisningen, vad som bedöms etcetera, men det är 
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fortfarande läraren som fattar besluten gällande innehåll och betygsgrundande områden vilket 

ger läraren en aktiv roll i undervisningssituationen och införlivandet av läroplanen. Därmed kan 

man se att den deliberativa läroplanssynen förespråkar formativ bedömning, men att det även kan 

förekomma summativa bedömningsformer som komplement till dialogen.  

 

Med hjälp av dessa överläggningar kan man även fylla styrdokumentens begrepp med olika 

innebörder, däribland textbegreppet. Genom att ha en diskussion och komma till konsensus med 

kollegiet och eleverna gällande ett vidgat textbegrepp kan man normalisera användningen av 

multimodala texter, samt finna konkreta betygskriterier som kan användas för multimodala texter 

då de riktar sig mot textuppgifter. Genom att relatera dessa till CHAT kan vi få en helhetsbild av 

hur lärarnas strategier påverkas av olika faktorer och vilka noder dessa faktorer tillhör.  

5. Metod och Material 

I denna del presenteras de metoder som vi har använt oss av vid datainsamling. Först kommer en 

beskrivning av intervjumetoden och därefter hur vi gick tillväga kring urvalet och anpassningar 

kring detta. Sedan beskriver vi även hur vi strukturerade vår intervjuguide innan vi ger oss in på 

våra avgränsningar  och etiska överväganden. Till sist beskriver vi kort CHAT som analysmetod. 

5.1 Intervjumetod 

Vår datainsamling skedde genom att utföra semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med 

svensklärare på gymnasiet. Vi valde att använda oss av denna metod för att ge de intervjuade 

lärarna utrymme att kunna uttrycka sig friare och för oss att ställa följdfrågor för att gå in på 

djupet i våra frågeställningar. Vi utgick både ifrån Christoffersen och Johannesens (2015) 

version av semistrukturerade intervjuer men även utifrån en tysk studie, legacy-studien 

(Allmendinger et al. 2019), som inspirerade vår disposition och frågornas utformning (se mer i 

3.1.2). Intervjuguiden gav både datainsamlingen och intervjuprocessen en tydlig disposition som 

även förmedlas till informanterna. Denna struktur underlättade vid sammanställningen av 

resultatet och vi kunde därför organisera datan utefter olika teman. 
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Användning av intervju må ge oss djupare information och svar från informanter, men detta 

påverkas av hur pass trygga informanterna känner sig när intervjun utförs. Då det finns en risk att 

“relationen mellan forskare och informant blir avgörande för den information som framkommer” 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 85) gjorde vi ett val att låta den som hade bäst relation 

med informanten leda intervjun, medan den andra tog anteckningar. Detta bidrog till den 

trygghet och tillit som lärarna verkade uttrycka när det kom till frågor om intervjun fick spelas in 

och vad materialet skulle användas till, eftersom de redan hade en relation till en av oss sedan 

tidigare. Video spelades inte in, utan endast ljudet från intervjun.  

 

Då vår datainsamling skedde under en period då COVID-19 tvingade många lärare att utföra 

distansundervisning har vi utfört alla intervjuer på distans med hjälp av Google Meet eller 

liknande tjänster. Den ökade arbetsbörda många lärare fick på grund av denna pandemi gjorde att 

vi fick göra ett bekvämlighetsurval (se mer under 5.1.1) utifrån de lärare som var tillgängliga och 

vid god hälsa. Vi gjorde ett par val för att göra intervjuprocessen så lik en fysisk intervju som 

möjligt. Lantz (2007) betonar exempelvis att ögonkontakt är viktigt och intervjuerna skedde på 

valfri plats där informanten kände sig bekväm i enlighet med Christoffersen & Johannessen 

(2015) råd för intervjuer och med kamera på mellan intervjuaren och informanten för att bidra 

med ögonkontakt och kroppsspråket (s. 95). En av de intervjuade lärarna nekade och ville inte 

synas på kamera. Det viktigaste var att informanterna fick möjligheten att delta i intervjun på 

deras egna villkor för att göra dem mer bekväma. 

5.1.1 Material, urval och bortfall 

Vi började ambitiöst med att skicka ut 15 mejl (se bilaga 1) till diverse skolor i Skåne, både 

kommunala skolor och friskolor i Malmö, Lund och Helsingborg. Detta resulterade i ett nekande 

svar och ett bekräftande där rektor skickat vidare till sina svensklärare på skolan, men resten av 

våra mejl förblev obesvarade. Vi gick därefter över till ett bekvämlighetsurval och började då 

kontakta specifika lärare när skolorna började gå över till distans- och fjärrundervisning på grund 

av COVID-19. Vi kontaktade lärare som vi personligen hade relation till från tidigare praktik, 
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vikariat eller annan personlig relation. På detta vis fick vi tag i sex svensklärare på fem olika 

gymnasieskolor i Skåne. Informanterna har undervisat inom svenska på gymnasiet mellan två 

och tolv år och samtliga jobbade på olika friskolor i Skåne. Intervjuerna utfördes i mars och april 

2020. Kort beskrivning av varje informant följer nedan med fingerade namn (alla år och kurser 

gäller för gymnasiet): 

 

- Nilla har undervisat i svenska i 5 år, 4 år på sin nuvarande skola och har undervisat i alla 

svenskkurser samt retorik och skrivande. 

- Erik har undervisat i svenska i 2 år, 2 år på sin nuvarande skola och har undervisat i alla 

svenskkurser samt alla svenska som andraspråkskurser. 

- Patrik har undervisat i svenska i 6 år, 4 år på sin nuvarande skola och har undervisat i 

alla svenskkurser samt alla svenska som andraspråkskurser. 

- Sebastian har undervisat i svenska i 8 år, 2 år på sin nuvarande skola och har undervisat i 

alla svenskkurser. 

- Isabelle har undervisat i svenska i 4 år, 4 år på sin nuvarande skola och har undervisat i 

alla svenskkurser. 

- Kristina har undervisat i svenska i 12 år, 12 år på sin nuvarande skola och har undervisat 

i alla svenskkurser. 

5.1.2 Intervjuguide 

Vi skapade intervjuguiden med hjälp av den process som Christoffersen & Johannessen (2015) 

lägger fram i sin bok, men tog även inspiration av Legacy-studien (Allmendinger et al. 2019) för 

vår disposition. Intervjuguiden (se bilaga 2) följer både en kronologisk och tematisk disposition 

men börjar såklart med information till informanterna av vårt syfte och deras roll och rättigheter 

under intervjuprocessen och efter.  

 

Legacy-studien av Allmendinger et al. (2019) undersökte vilka värden tyskar ville föra vidare till 

framtida generationer, hur de tänker nu och vad de tror kommer hända och utgick ifrån dessa tre 

delar som vi modifierade för att passa vår egen studie. Den första var nutid och handlade främst 
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om hur lärarna använde sig av multimodala texter och hur de definierar detta begrepp. Det andra 

temat var framtid men i vårt fall med fokus på bedömning och vilka strategier lärarna 

använder/kommer använda för att bedöma multimodala texter. Den sista är mer lika 

Legacy-studien och fick namnet “en blick framåt” där vi frågar om framtida förhoppningar och 

förväntningar gällande multimodala texters framtid i klassrummet, inom bedömning och dess roll 

i styrdokumenten.  

 

Ju längre in i intervjun man kommer, desto mer kritiska frågor kring lärarnas användning av 

multimodala texter tar vi upp. Även om de frågor som vi ansåg kritiska inte uppfattades på detta 

sätt av informanterna är det fortfarande möjligt att de är mer öppna för den här typen av frågor 

om de dyker upp senare i intervjuprocessen (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 87). 

Frågorna utformades även för att motverka enkla ja/ nej svar vilket bidrog till mer utförliga 

påståenden och svar från informanterna.  

5.2 Metodavgränsningar 

Vårt arbetes fokus är att förstå den problematik som finns gentemot multimodala texters roll 

inom svenskämnet på gymnasiet och hur lärare lyckas (eller inte) använda dessa som 

bedömningsunderlag. För att kunna få tillräckligt med information för att kunna besvara våra 

frågeställningar om hur lärare hanterar denna problematik och deras lösningar till den valde vi att 

utgå ifrån tankar och resonemang från sex svensklärare på gymnasieskolor i Skåne. Vi övervägde 

att använda oss av enkäter, men risken var att en enkät med fritext inte hade gett oss lika djupa 

resonemang som vi letade efter, samt risken för missförståelse av begreppet multimodala texter 

var hög eftersom Skolverket inte har en egen tydlig definition. Att göra observationer var inte 

heller en optimal strategi då vi som sagt letade efter djupare resonemang som inre tankar och 

resonemang. Observationer var även inte möjliga på grund av COVID-19 pandemins utbrott som 

gjorde att undervisningen övergick till fjärr- och distansundervisning och klassrummen övergick 

till digitala arenor.  
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5.3 Etiska överväganden 

Vid datainsamlingen övervägdes ett flertal olika beslut utifrån de forskningsetiska principer från 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) som Christoffersen & Johannessen (2015) tar upp i sin bok (s. 46). Innan intervjun 

påbörjades officiellt och ljudinspelning startade informerades varje informant om studiens syfte 

och vilka typer av frågor som de kunde förväntas svara på (ibid, s. 86). Informanterna fick därför 

reda på i förhand vilka tre teman som frågorna kunde tillhöra, men de fick ingen 

förhandsinformation om specifika frågor som skulle ställas. Detta övervägande var för att 

uppfylla informationskravet på studien. 

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, förmedlades först och främst i mejlet som skickades ut till 

lärarna vid första kontakt (se bilaga 1) men även vid intervjuns start. En ytterligare punkt som vi 

ville understryka för att lägga vikt på deras självbestämmande och autonomi var att alla 

informanter fick ta del av studien innan den slutligen lämnades in. Detta var för att låta varje 

informant se ifall det var något yttrande som vi citerat dem på som de inte kände sig bekväma 

med. De skulle känna att de kunde “bestämma över sitt eget deltagande” (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 46). I mejlet och vid intervjuns start uppfylldes även konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet genom att både skriva och berätta för informanterna att deras namn kommer 

anonymiseras och att information och inspelningar endast kommer användas för denna studie 

och därefter raderas. 

5.4 Analysmetod 

Utifrån CHATs syfte att utforma en helhetsbild har vi valt att inte återberätta varje individuell 

lärares svar i analysdelen av arbetet, utan mer en sammanfattning av intervjugruppens tankar, 

åsikter och strategier. Som nämndes tidigare (se 4.1 CHAT) är detta ett sätt för oss att även 

beröra de kulturella, historiska, politiska och ekonomiska faktorer som ligger till grund för 
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lärarnas agerande (Foot 2014, s. 3). Även om något svar avviker markant jämfört med andra 

informanter kan vi analysera vad som gör att detta svar varierar och varför.   
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6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av våra kvalitativa intervjuer i tematisk ordning utifrån 

legacy-studiens disposition (Allmendinger et al. 2019), indelning och den ordning som frågorna 

ställdes under intervjun.  

6.1 Tema 1: Användningen och förståelsen av multimodala texter 

Majoriteten av lärarna kunde ge konkreta exempel på multimodala texter som de använt eller 

stött på. Några exempel på dessa var: serier, filmer, podcasts, bildspel, ljud, musik och även till 

viss del skapande med händerna. När det kom till definitionen varierade svaren då inte alla kände 

att de hade en teoretisk förståelse av begreppet utan “mer en spontan förståelse” som Erik 

kallade det. Andra definitioner som togs upp var “andra saker utöver det traditionella 

textbegreppet”, “en text mer lättillgänglig för mottagaren genom att kombinera olika saker” och 

att kunskaper testas på andra sätt än de klassiska, typografiska texterna. Hälften av lärarna hade 

stött på begreppet under sin utbildning (främst de som hade undervisat i 2-5 år) men alla hade 

någon sorts erfarenhet av begreppet. Lärarna en god grundläggande förståelse för vad begreppet 

innebär när det omsätts i praktiken och de verkade inte känna behovet att ha en djupare teoretisk 

förståelse då tillämpningen kändes konkret.  

 

Den vanligaste användningssättet av multimodala texter var i formen av att kombinera bild och 

text för att det var enklare pedagogiskt att förmedla kunskap på detta vis, som både Erik och 

Isabelle nämnde. Erik använde sig bland annat av konstverk och bilder för att förtydliga olika 

litteraturhistoriska epoker. Han anmärker att bilder “sänker elevernas gard” då en bild inte 

upplevs ha samma svårighetsgrad som en text. Andra multimodala arbetsformer var exempelvis 

film, Kahoot och foto, men Sebastian nämner att även modes såsom gestikulering och 

kroppsspråket kan ses som multimodala uttrycksformer. Sebastian uttryckte även svårigheten att 

urskilja multimodala texter för att de är “medier som är svåra att definiera, var de börjar och var 

de slutar.” Alla lärare använde sig alltså av multimodala texter på något vis men motiveringen till 
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varför de gjorde det var att informationen blir lättare att ta till sig för eleverna, samt för läraren 

att förmedla, motståndet minskar och läraren kan mjuka upp intrycket av “svårare” ämnen som 

exempelvis att skriva PM eller litteraturhistoriska epoker. 

 

Alla, förutom Sebastian, hade vid något tillfälle gett elever en uppgift som resulterade i en 

multimodal text. Det gavs exempel på redovisningar där film sågs som ett likvärt 

presentationstekniskt hjälpmedel till powerpoint och även hur multimodala texter kunde skapa 

glädje i kunskapsinhämtandet för områden som litteratur, litteraturhistoria och språksociologi. 

Nilla uttryckte att kollegiet brukade skoja om att det var en liten “fuling… för man lurar 

[eleverna] till att göra någonting seriöst sen, för då är de ändå så glada för att de har producerat 

något som är roligt och vill diskutera och förklara hur de har gjort … en pedagogisk fuling.” 

Multimodala texter sågs därför som en väg till att introducera eleverna till de texter som sedan 

skulle bedömas. 

 

Sebastian, som inte hade låtit eleverna skapa egna multimodala texter i svenskämnet, påpekade 

att orsaken var tidsbrist och gav följande citat i respons: “Min bild av svenskämnet är att det 

handlar väldigt mycket om att skriva och läsa och om man väljer att göra något annat så 

prioriterar man ju bort det som brukar vara det som egentligen hindrar dem från att få ett högre 

betyg.” Han menade att han behövde vara säker på att eleverna hade de förkunskaper som 

behövdes “för annars kan inte jag motivera att de har använt sig av retoriska begrepp eller vet 

vad retoriska verkningsmedel är. Det är ju det viktigaste egentligen … att den skrivna text blir en 

sorts grund egentligen för strukturen ifall man ska göra en film eller någonting annat.” En aspekt 

av multimodala texter som alla lärare enades om var att försöka skapa en del av uppgiften som 

kunde bedömas individuellt, till exempel en individuell reflektion eller en separat övning i form 

av ett seminarium, för att undvika att behöva bedöma grupparbeten eftersom detta ansågs vara 

väldigt svårt.  

 

Lärarna fick sedan frågan om vilka fördelar och nackdelar de kunde se med att använda sig av 

multimodala texter. De såg ett flertal fördelar såsom möjligheterna att låta eleverna uttrycka sig 
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på nya sätt och inte endast med typografisk text och Patrik tog även upp att det kan väcka “större 

förståelse för hur text kan se ut.” Över hälften av lärarna poängterade även att det är ett bra sätt 

att fånga upp elever med hjälp av kreativa uppgifter och arbetssätt som i sig bidrar till motivation 

och självförtroende. Kristina och Sebastian tog båda upp att multimodala texter är ett sätt för 

eleverna att använda sig av sina egna kunskaper och skapa en text de känner bättre till, vilket i 

sig kan hjälpa dem klara typografiska texter. Genom att hänvisa till svenskämnets syfte påpekar 

Patrik att multimodala texter är ännu ett sätt för elever att uttrycka sig genom språket och lära 

känna sin omvärld, medmänniskor och sig själv. 

 

Nackdelarna dominerades främst av ett par faktorer, nämligen de tekniska och tidsrelaterade 

aspekterna. I princip varje tillfrågad lärare tog upp att multimodala texter tar längre tid att skapa 

än en typografisk text och därav är det svårt att prioritera dessa texter i undervisningen. Tekniska 

aspekter togs även upp av samtliga lärare som potentiella hinder, inriktat på både eleverna och 

lärarens bristande kompetens, samt mer pragmatiska orsaker med grund i att man behöver förlita 

sig på datorer, kameror och programvaror. Isabelle tog upp textförväntning som en nackdel, det 

vill säga att eleverna fokuserar på det som de tror läraren vill se: “[Eleverna] är så inpräntade 

med att det är deras skrivna text som är det som jag vill titta på eller det som jag vill bedöma. Så 

ibland blir det att eleverna nästan glömmer bort att man kan vara kreativ och att man kan 

utveckla den biten med [till exempel] bildspel för att förtydliga sin text.” I anslutning till detta så 

nämner Isabelle, och tre andra lärare instämmer, att en nackdel är att det är svårt att kunna 

bedöma multimodala texter med hjälp av de kunskapskrav som finns i nuläget. 

6.2 Tema 2: Bedömning av multimodala texter 

Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg att kunskapskraven var flexibla, vilket innebär att 

man som lärare kan anpassa dem till multimodala texter. Alla lärare kunde hålla med om att 

multimodala texter har en plats i undervisningen genom kursens syfte och mål, men de var 

delade kring ifall det fanns stöd i kunskapskraven för att bedöma multimodala texter. Både 

Kristina och Sebastian menar att ett flertal kriterier kan användas för att bedöma multimodala 

texter, medan Isabelle lyfte att användningen av det var självklart, men att det fanns lite stöd för 
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att bedöma dem. De uttryckte även att det är lätt att fastna i kunskapskraven, vilket kan göra det 

svårt att integrera multimodala texter. Sebastian tog upp att Schoolsoft kan vara en bidragande 

faktor till detta då programmet kräver att man fyller i betygsomdömen baserat på 

kunskapskraven.  

 

Lärarna blev också tillfrågade om de upplevde några utmaningar med att bedöma multimodala 

texter, vilket samtliga bekräftade att de gjorde. Sebastian var den ende läraren som ansåg att det 

inte var en utmaning, utan att det var en fråga om att som lärare vara tydlig med vad man vill ha 

ut av kunskapskraven. Kristina uttrycker liknande åsikter, nämligen att det är “lite lurendrejeri att 

inte ta med kunskapskraven i det man förmedlar till eleverna.” och att det är upp till läraren att 

utifrån läroplanen förtydliga dem. Erik menade däremot att kunskapskraven är för fyrkantiga, 

vilket Nilla även uttryckte genom att konstatera att de är utformade för typografiska texter som 

resultat av Skolverkets bristande förståelse för andra texttyper. En annan utmaning som både 

Isabelle och Patrik lyfte var att inte väga in personliga åsikter i bedömningen, bland annat genom 

de tekniska aspekterna som Patrik lyfter, vilket Isabelle uttryckte på följande sätt: “[multimodala 

texter] är en svår bit att bedöma för att det ofta landar i, eller lätt att det drar åt ‘var det en fin 

powerpoint eller inte?’ Det är inte det som är poängen, för det ska inte handla om personligt 

tyckande utan snarare ‘hur väl passar bilderna ihop med texten?’”  

 

En sista utmaning som Erik lyfter är att hitta tid och kraft att utforma bedömningsunderlag till 

multimodala texter. Då det inte finns något tydligt stöd för multimodala texter konstaterade han 

att man som lärare måste utveckla en egen matris: “Det skulle vara svårt för mig idag att 

utveckla en snygg matris, eller bedömningsunderlag på hur texten och bilden samverkar … det 

hade inte varit några problem att göra det om man hade haft tid, kraft och kompetens.” Han 

menar alltså att det tar mer tid, kraft och efterforskningar att utforma en uppgift med 

multimodala texter än en typografiska texter vilket inte alltid tilltalar läraren. Nilla bygger vidare 

på detta genom att konstatera att det finns en brist  på exempel och bedömningsunderlag för 

multimodala texter, likt det man får när man exempelvis ska bedöma nationella proven. Hon 

menar att detta bidrar till att lärare väljer den typografiska texten framför multimodala texter i 
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rädsla av att göra fel, då de egna erfarenheterna samt utbildningen inte alltid räcker till, vilket 

leder oss till nästa fråga.  

 

De blev även tillfrågade om de kände att de hade fått tillräcklig utbildning för att kunna bedöma 

multimodala texter. Samtliga lärare konstaterade att deras lärarutbildning hade nämnt 

multimodala texter men inte preciserat, eller gett förslag på, hur man kan bedöma dem. Sebastian 

menade att man inte behöver en speciell utbildning för att bedöma multimodala texter: “Jag har 

inte haft någon konkret utbildning, men jag tycker att jag har fått utbildning om ramarna, det vill 

säga vad man ska ha för tänk kring betygssättning.” Han menade att en förståelse för hur man 

ska bedöma utifrån kunskapskraven är tillräckligt för att kunna hantera multimodala texter i ett 

bedömningssammanhang. Lärarna konstaterade även att de inte direkt hade fått någon 

fortbildning om ämnet, utan att kunskaper om multimodala texter hämtades på annat sätt. Erik 

formulerade att det är upp till lärarens egna intresse och driv, huruvida man integrerar 

multimodala texter, vilket Kristina även lyfter: “Jag har lärt mig allting själv gällande 

[multimodala texter] … allting förändras så det är inte lärarutbildningens fel … så man får vara 

beredd på att grotta ner sig i mycket själv.” Något som Nilla lyfte var att hon hämtar mycket från 

kollegialt arbete. Kollegorna förlitar sig på varandra för stöd och åsikter gällande uppgifter med 

multimodala texter: “[svensklärare] har upptäckt att andra har vågat testa [multimodala texter] 

vilket jag tror är en stor fördel … stöttningen från kollegor och att börja utforma dessa uppgifter 

tillsammans är en jättestor fördel.” Flera lärare visade sitt intresse att fortbilda sig kring 

multimodala texter och bedömningen av dessa, men beklagade sig över hur tiden inte fanns.  

 

Lärarna fick sedan redogöra för om de använde sig av några strategier gällande bedömningen av 

multimodala texter. Alla lärare hade något sätt att förhålla sig till styrdokumentens begränsningar 

i relation till kunskapskraven som kunde appliceras till multimodala texter. Isabelle lyfter att ett 

kunskapskrav säger att “texten ska vara anpassad till syftet” vilket hon ser som ett brett 

kunskapskrav som kan användas till alla typer av texter, då en text oavsett form har ett syfte. 

Isabelle menade även att eftersom “anpassad till syftet” kan innebära olika saker, måste man vara 

tydlig med vad det innebär för olika uppgifter. Detta är något som alla lärare var överens om, 
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nämligen att tydligt formulerat syfte, krav och vad som ska bedömas i uppgiften är en användbar 

strategi i bedömningen av multimodala texter. Sebastian betonar även vikten av att inte bara 

klargöra vad man bedömer för eleverna utan också för sig själv: “Jag hade fått sätta mig ner och 

verkligen bena upp vad som ska ingå i bedömningen och ringa in vilka kunskapskrav som ska 

avhandlas.” Vilket Erik även lyfter genom att konstatera att man får “uppfinna egna kriterier” för 

att bedöma multimodala texter då de som finns inte är anpassade efter multimodala texter.  

6.3 Tema 3: En blick framåt 

De förändringar som lärarna ville se dominerades av en huvudtanke på varje nivå. På den lokala 

nivån, som representerade lärarnas nuvarande arbetsplats, svarade varenda tillfrågad lärare att de 

önskade mer kollegialt lärande, möjligheter att föra diskussioner med arbetskollegor och att 

forma kollegiala samarbeten mellan svenskan och andra ämnen. Sebastian berättade hur detta 

kollegiala samarbete hade gynnat lärare och elever: “Det man verkligen hade kunnat vinna med 

multimodala framställningar är väl att svenskan får sina uttryck, uttrycksfärdigheter, och att 

andra ämnen får sina stoff i ett moment. Då får eleverna ganska mycket tid att arbeta med det 

också.” Samtliga lärare önskade sig även möjligheter till forum där de kunde ta del av andra 

lärares kunskaper och kompetenser när det kom till begrepp som de var osäkra på, såsom 

multimodala texter och vad multimodalitet innebär. Erik nämner, som fortsättning på detta, att 

det krävs “en medvetenhet om att det här textbegreppet finns.” 

 

På individnivå dominerade främst en huvudtanke, vilket var tidsbristen. Varenda intervjuad 

lärare önskade sig mer tid till att kunna “grotta ner sig,” som Kristina kallade det, i 

multimodalitet och multimodala texter för att förstå och lära sig hur man kan använda sig av 

dessa i sin egen undervisning. Detta grundade sig i en önskan om att få en bättre förståelse för 

begreppet multimodala texter och hur andra har arbetat med det. Förutom detta tog Erik även upp 

att det behövs “eldsjälar”, lärare som vågar ta tag i multimodala texter som en viktig del av 

skolvärlden och driva detta på skolmöten och andra arenor. Patrik höll med Erik om att någon 

behöver driva frågan och kommenterade hur det kunde se ut i nuläget och ett dilemma som lärare 

ibland kan stöta på: 
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Det har tyvärr blivit så att man skriver olika typer av skoltexter, alltså det blir att 

man har en form av exempeltexter … jag vet inte om detta går tillbaka till det där 

matristänkandet att man vill kunna sitta och bocka av saker. Den här typen av 

formskrivande som vi ofta håller på med, det är ju givetvis det enklaste att 

bedöma. Det är väldigt enkelt att sitta och säga ‘ja har den en inledning och 

avslutning? Jo men det har den och de hänger ihop, då är det på C-nivå.’ … Det är 

tydligt för eleverna och det är tydligt för mig, men problemet är att om man bara 

håller på med det så missar man andra ganska stora delar av svenskämnet känner 

jag. Där finns det en diskrepans mellan form och innehåll i svenskämnet.  

 

När det då kommer till en förändring på systemisk nivå varierar svaren aningen men 

huvudtanken ligger ändå på en vidare konkretisering av begrepp. Samtliga lärare uttryckte 

osäkerheter kring begreppet multimodala texter och Nilla önskade ett sorts paradigmskifte inom 

styrdokumenten för att prioritera multimodalitet mer. Flera av de andra lärarna, Kristina, Isabelle 

och Sebastian, berättade att de önskade få se fler tydliga, praktiska preciseringar från Skolverket 

på hur man skulle förhålla sig till multimodala texter, en förtydling av begreppet men även andra 

tillhörande delar som redan finns, exempelvis presentationstekniska hjälpmedel. Förutom en 

konkretisering av begreppet tar Kristina även upp ett behov för praktiska exempel på 

multimodala texter och hur lärare ska förhålla sig till dem, vad multimodala texter kan ersätta 

och även hur de kan komplettera undervisningen på olika sätt.  

 

Den sista frågan under intervjuerna bad lärarna att föreställa sig hur multimodala texters roll såg 

ut i relation till bedömning, undervisning och styrdokument om 10-15 år. När det gällde 

undervisning ansåg lärarna att det antingen inte skulle ske någon större skillnad eller att det 

skulle användas mycket mer och Sebastian trodde på att fler ämnen än svenska skulle lägga till 

bild, ljud och webbhantering till sina ämnen. Den bildkultur och teknisk aspekt som inkluderas i 

multimodala texter var något som passade den unga, kreativa personen nämnde Erik och 

myntade även termen “neopostmodernism” för rörelsen mot en mer multimodal textvärld i 
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skolan. Den tekniska aspekten sågs av många som både ett hinder men främst som en stor 

möjlighet för undervisningen. Den enda som trodde multimodala texter skulle minska i samtliga 

områden, inte endast undervisningen, var Kristina som förutsåg att skolan skulle “backa bandet 

och fokusera på det som fungerade” för att kunna förbättra resultaten på test som PISA och 

nationella proven. Kristina menade inte att skolan som helhet fungerade bättre förr, utan att den 

gamla skolan fokuserade mer på kunskap än förmågor som den nutida gör. Om skolan skulle gå 

tillbaka till ett fokus på kunskap så föreställde sig Kristina att multimodalitet kommer vara en del 

av det som kommer försvinna. 

 

När det kom till styrdokumenten var lärarna lite splittrade och vissa ansåg att multimodala texter 

ges utrymme i styrdokumenten redan medan andra såg att multimodala texter kommer skrivas in 

mer konkret. Nilla var en av de som redan såg multimodala texter som en del av 

styrdokumenten: “Det känns som att de har försökt trycka in det multimodala mer men inte 

riktigt tänkt på att vi kanske inte hinner både läsa, gå på teater, titta på film och så vidare … det 

behöver komma en form av avvägning där också för att det ska bli görbart i praktiken.” Nilla såg 

därför inte multimodala texters roll speciellt annorlunda från idag utan mer en förändring kring 

implementeringen i relation till andra delar. Patrik var en av de lärarna som ansåg att 

multimodala texter kunde dyka upp mer och mer om 10-15 år men också att terminologin kunde 

ändras från att stå “skriva text” till “skapa text” eftersom det “finns stora möjligheter med små 

medel att öppna upp textbegreppet.” Isabelle nämnde även att multimodala texter skulle dyka 

upp mer för att lärare “blir bättre på att hitta alternativ till skriven text” och att detta kan hjälpa 

elever som har svårare att skapa typografiska texter. Värt att nämna är att trots många var 

positivt inställda till att multimodala texter skulle dyka upp mer i styrdokumenten trodde ungefär 

hälften att begreppet multimodala texter inte skulle börja användas ändå även om Erik påpekade 

att mer och mer stoff läggs till men väldigt lite tas bort.  

 

Slutligen fick lärarna frågan om hur multimodala texters roll såg ut i relation till bedömning om 

10-15 år och majoriteten höll med om att det kunde komma in mer och mer. Den enda som inte 

höll med om detta var Kristina, som nämndes tidigare, ansåg att man istället skulle återgå till ett 
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fokus på skriftliga och muntliga framställningar för att det fanns en rädsla att introducera nya 

delar för bedömning. De andra lärarna tyckte att det var rimligt att multimodala texter skulle ses 

som bedömningsunderlag och att Skolverket kommer att ge ut fler verktyg för att bedöma 

multimodalt, både inom svenska och i andra ämnen (stoffämnen som Sebastian kallade dem). 

Isabelle var även hoppfull över att multimodala texter skulle inkluderas mer vid bedömning och 

att det kunde positivt förändra lärarnas arbetsbörda i framtiden: 

 

Som lärare om man bara får lite mer kunskap där faktiskt kommer använda det 

mer för att det är en annan typ av kanske rättningsbörda och så vidare. Det är just 

de här långa skrivna texterna som gör att, om man då är lärare i språkämnen och 

kanske till och med två stycken, man får en väldigt stor arbetsbörda. Så det kan 

väl också vara en sån grej som gör att man framöver kanske väljer att plocka in 

lite alternativa texter och alternativa sätt för eleverna att visa kunskaper, 

producera text, osv. 

 

Isabelle var väldigt positiv till att multimodala texter skulle dyka upp mer och mer, men 

att styrdokumenten behövde förändras för att reflektera detta, samt att Skolverket 

förhoppningsvis gav ut bedömningsredskap för att Isabelles hopp om en förändrad 

arbetsbörda skulle bli en verklighet.  

7. Analys 

Analysen som följer kommer att skildra olika påverkande faktorer som ligger till grund för de 

intervjuade lärarnas svar. Dessa kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning, läroplanssyner 

och läroplansteori samt benämnas utifrån CHAT:s olika noder och nivåer, den lokala och 

systemiska. På grund av att noder påverkar varandra mellan systemisk och lokal nivå kan vi inte 

strukturera upp avsnittet i enlighet med nivåerna. Vi kommer därför nämna specifika noder vi 

berör för att underlätta för läsaren var vi befinner oss i aktivitetssystemet, men det kommer ske 

en hel del resonemang mellan den lokala och systemiska nivån. 
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Subjektets främsta redskap samt regler går att återfinna i Lgy11 (2011). Detta innebär att 

styrdokumenten som innefattas i Lgy11 har ett stort inflytande på lärarens arbete samt 

förhållningssätt till sin profession. Då läroplanen är resultatfokuserad formuleras en vilja att 

utforma uppgifter samt bedömningsunderlag som är mätbara utifrån de kriterier som Skolverket 

(2011) har konstruerat. Läroplanens formulering av vad som ska ingå i undervisningen samt 

bedömas avgörs därför hur lärare ser på dokumenten. Som lärare har man ett ansvar att kunna 

understödja bedömningen som myndighetsutövning vilket tydligt kan rättfärdigas av Lgy11, och 

därmed blir subjektet manad att förhålla sig till läroplanen, men dessa förhållningssätt kan se 

väldigt olika ut.  

  

Isabelle och Sebastian ser läroplanen som ett fast dokument där kriterierna måste avhandlas i 

enlighet med Skolverkets formuleringar. De har alltså en systematisk läroplanssyn där det 

mätbara och summativa utgör kärnan. De formulerar svårigheter med att göra multimodala texter 

mätbara, samt anger avsaknaden av konkreta kunskapskrav gällande multimodala texter som en 

stor faktor i huruvida de används som bedömningsunderlag eller inte. Enligt Isabelle är detta 

någonting som eleverna märker av då reglerna ses som förespråkare av den typografiska texten. 

Som resultat av detta följer en normaliserad texthierarki med den typografiska texten på toppen, 

som läraren antas införliva och som eleverna därför anammar. Som följd skapas det en spänning 

mellan reglerna och objektet som blir påtaglig för subjektet vilket innebär att läraren uppfattar att 

befintliga redskap och normer som hämmande gentemot multimodala texter.  

 

Isabelle och Sebastian vill hellre se att Skolverket formulerar mer konkreta kunskapskrav 

gällande multimodala texter än att tolka in dem i mer öppna kunskapskrav som de får göra i 

nuläget. Sebastian lyfter hur redskapen främjar den systemiska läroplanssynen genom att sätta 

tydliga ramar för bedömning. Erik håller med dem genom att konstatera att kunskapskraven som 

redskap är bristande för andra texttyper, men menar att man som lärare kan “tänja på ramarna” 

och “formulera egna kriterier” för att få multimodala texter att passa in. Det visar sig därför att 

Erik har en existentialistisk läroplanssyn då han ser läroplanen som förslag, snarare än strikta 
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regler, på vad undervisning och bedömning ska innefatta. Ett typiskt drag som också stämmer 

överens med den existentialistiska läroplanssynen är att Erik menar att det är viktigt att utgå ifrån 

eleverna vid bedömning, då de “svarar bra på att få göra något eget” vilket är kärnan i den 

existentialistiska läroplanssynen (Wahlström 2014). På så sett förespråkar Erik användningen av 

boundary objects (Godhe 2014) och ser det som en nyckel för att väcka elevernas engagemang 

och intresse, vilket även Kristina och Sebastian lyfter. De menar att det blir ett tillfälle för 

eleverna att använda sina egna kunskaper vilket anknyter till deras liv utanför skolan. De är båda 

tydliga med att sålänge man gör klart för sig själv och eleverna vad som ska prövas kan man 

bedöma vad som helst, även multimodala texter. Det som skiljer dem åt är att Kristina anser att 

det är upp till läraren att tolka kunskapskraven för att kunna anpassa dem. Detta stämmer överens 

med den deliberativa läroplanssynen, som förespråkar att tolka, arbeta och praktiskt översätta 

läroplanen så att den fungerar i sin kontext.  

 

Något som Patrik och Nilla lyfter som en avgörande del i inkluderingen av multimodala texter är 

praktikgemenskapen. De uttrycker hur viktigt det är med kollegialt stöd gällande användningen 

av multimodala texter. Nilla menar att en stor del av avsaknaden av multimodala texter är rädsla, 

men att man genom en stark praktikgemenskap kan synliggöra att det faktiskt används vilket kan 

mana fler till att göra det också. Detta utgör även en stor del av den deliberativa läroplanssynen, 

då den förespråkar diskussioner och överläggningar mellan delaktiga parter för att komma 

överens om hur dokumentet ska användas. Samtliga lärare var överens om att det största ansvaret 

för användningen och kunskapsinhämtningen gällande multimodala texter ligger på subjektet. 

Kristina uttrycker att hon har fått lära sig “allting själv” vilket Erik understryker genom att 

uttrycka att det krävs “eldsjälar” som driver på användningen av multimodala texter. Han 

fortsätter med att konstatera att det är den enstaka lärarens “intresse och driv” som avgör 

inkluderingen av multimodala texter.  

 

Alla lärare var överens om att tid har en avgörande del i arbetsdelningen. Erik uttrycker att 

användningen av multimodala texter kräver extra arbete såsom att utveckla bedömningsunderlag 

då Skolverket (2011) inte bistår med det. Nilla lyfte även att multimodala uppgifter generellt tar 
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längre tid att utforma och genomföra, vilket Kristina även konstaterar, och uttrycker att det kan 

ta tid från andra väsentliga delar. Detta innebär att multimodala texter kräver mer arbete och tid 

än typografiska texter, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till att de inte används lika 

utbrett som typografiska texter.  

 

Man kan konstatera att den systemiska nivån och den lokala nivån är beroende av varandra och 

påverkar varandra. Den systemiska nivån bistår med redskap och regler som förespråkar den 

typografiska texten gällande bedömningen, men lyfter vikten av multimodala texter i andra 

väsentliga delar vilket skapar en konflikt på den lokala nivån. Läraren som subjekt blir osäker på 

hur denne ska hantera och bedöma multimodala texter då det inte finns tydliga regler eller 

redskap gällande objektet. Ansvaret ligger därför på subjektet att anpassa sin arbetsfördelning för 

att multimodala texter kan inkluderas, men få finner tiden att lägga ner det arbete som krävs för 

att kunna fullfölja detta, utan att missa andra viktiga delar i Lgy11 (2011). Därför spelar 

praktikgemenskapen en stor roll för att kunna implementera multimodala texter, eftersom man 

behöver söka stöd från andra håll än redskapen och reglerna för att kunna göra det de förespråkar 

möjligt. Det som lärarna söker är en större tydlighet på den systemiska nivån för att det ska gå 

lättare att översätta på den lokala nivån.  

8. Diskussion 

Vår studie visar att lärarna har en god uppfattning om vad multimodala texter innebär och hur de 

kan brukas i undervisningen. De är även medvetna om att multimodala texter har flera positiva 

effekter för elevernas kompetensutveckling och lärande. De ser användningen i undervisningen 

som en nödvändighet för att kunna uppfylla det som Skolverket formulerar i det centrala 

innehållet samt svenskämnets syfte (2011). Detta har gjort att lärarna har sett det som nödvändigt 

att utveckla kunskaper inom området. Det har tyvärr inte funnits mycket att tillgå utifrån 

Skolverkets tilldelade redskap och regler vilket har lett till att de inte känner att de kan bruka 

dessa vid bedömning av multimodala texter, vilket har skapat en dissonans mellan läraren och 

styrdokumenten.  
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Dissonansen har inletts av samhällsnormer och redskap på den systemiska nivån som främjar en 

mer summativ bedömningsmetod med fokus på betyg snarare än elevens kunskapsutveckling. Å 

ena sidan är digitaliseringen en viktig och väsentlig del av skolans uppdrag för att utveckla 

elevernas digitala kompetens och göra dem till kreativa samhällsmedborgare med förutsättningar 

för ett livslångt lärande där formativ bedömning uppmanas. Detta kan man tydligt se i både 

svenskämnets syfte (Skolverket 2011) och skolans värdegrund och uppdrag (Lgy11 2011). Å 

andra sidan så har vi en resultatfokuserad läroplanstyp, som influerats av New Public 

Management, där det finns en tendens att fokusera på de typer av uppgifter som är lättare att 

mäta och därav enklare att bedöma (Godhe 2014). Schoolsoft togs även upp som en av orsakerna 

till varför lärare fokuserar på kunskapskraven eftersom varje uppgift behöver kopplas till 

specifika kunskapskrav, som läraren, eleverna och målsmän senare kan se. 

 

Detta skiljer sig inte från Godhes (2014) observationer för cirka tio år sedan. Hon framförde 

redan då att förutom osäkerheter kring hur man ska tolka och bedöma multimodala texter så är 

kunskapskraven svåra att applicera på multimodala uppgifter och måste därför översättas och 

omtolkas från den systemiska nivån till den lokala nivån i skolan. Då det inte finns tydligt stöd 

eller underlag för att bedöma multimodala texter krävs det tid, kraft och engagemang från 

lärarens sida för att få det att fungera vilket Nilla och Erik lyfter. Lärarna får alltså göra mycket 

av förarbetet själva för att få det att gå ihop och eftersom det är en relativt ny aspekt som ska 

appliceras, finns det ingen stadig grund att stå på. Detta visar att arbetsdelningen kring vem som 

har ansvaret för att multimodala texter inkluderas och bedöms i nuläget, ligger till stor del på 

lärarna, inte på Skolverket. Trots att ett flertal av lärarna kan hålla med om att multimodala texter 

har en plats i ämnets syfte och mål så blir det svårt när det kommer till bedömningsprocessen, 

där de behöver falla tillbaka till en bedömningsmatris och kunskapskrav utformade för ett 

utdaterat literacybegrepp (Magnusson 2014). Vår studie pekar på att lärare behöver och 

efterfrågar mer konkreta definitioner av inte bara “multimodala texter” utan även text- och 

läsbegreppet. 
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Eftersom tydliga begreppsdefinitioner inte finns i nuläget har vi kommit fram till att lärare 

använder sig av olika strategier för att hantera denna problematik. Dessa strategier kan beskrivas 

genom olika läroplanssyner i förhållande till CHAT. Lärarna har på olika sätt försökt att hitta 

kryphål i styrdokumenten, vilket Sebastian och Isabelle gör genom att pröva multimodala texter 

genom öppna kunskapskriterier i enlighet med den systematiska läroplanssynen. Andra har ett 

mer pragmatiskt tillvägagångssätt genom den deliberativa läroplanssynen, likt Kristina som 

menar att man kan använda alla kunskapskrav om man enbart tolkar dem rätt. Erik är mer liberal 

med sin existentialistiska läroplanssyn vilket ledde till att han kände ett behov av att utforma 

egna bedömningsmatriser för att kunna göra det som Skolverket ber dem om. Detta är något som 

överensstämmer med slutsatser i tidigare studier (Schmerbeck & Lucht 2017; Danielsson & 

Selander 2014; Bearne 2009), nämligen att kunskapskraven och styrdokumenten ger inte 

tillräckligt med utrymme eller stöd för att man som lärare ska kunna bruka och bedöma 

multimodala texter.  

 

Kollegialt stöd ses som en nyckel till användningen av multimodala texter. Både genom att öppet 

prata om användningen, samt hjälpas åt med att skapa fungerande uppgifter och hitta 

utgångspunkter för bedömning. Något som skulle behövas för att möjliggöra bedömningen av 

multimodala texter hade varit att den systemiska nivån gör regler och redskap mer kompatibla 

för den lokala nivån att omsätta i praktiken. Det vill säga att Skolverket ska konkretisera hur 

multimodala texter ska hanteras i bedömningssammanhang på ett sätt som gör det enkelt för 

lärarna att använda sig av det. Att använda “skapa” istället för “skriva” i styrdokumenten hade 

vidgat begreppet för en ingång till multiliteracies i framtiden och gett möjligheter att släppa den 

rådande texthierarki som Magnusson (2014) även tar upp. Genom resultatet kan vi konstatera att 

det blir missförstånd mellan den lokala och systemiska nivån vilket Godhe (2014) konstaterar 

bidrar till en stillastående utveckling inom skolvärlden.  

 

Om inte lärarna får tydliga riktlinjer för hur de ska göra med någonting nytt, såsom multimodala 

texter, är det lätt att man som lärare blir rädd för att göra fel. Detta kan bidra till att man går 

tillbaka till den typografiska texten då det finns mer stöd och underlag för att bedöma dessa. 

58 



Nilla konstaterade att man som lärare ofta använder multimodala texter för att locka eleverna till 

att göra svårare uppgifter, som senare mynnar ut i typografiska uppgifter för att man ska kunna 

bedöma dem. En metod som även andra lärare visade sig använda för att inkludera men slippa 

bedöma multimodala texter.  

 

Som Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018) tar upp, så är typografiska texter fortfarande 

viktiga i skolans värld, men skolan bör även utveckla elevernas förmågor att kunna kommunicera 

på det sätt som de gör utanför skolan. Isabelle är optimistisk till att multimodala texter, ifall de 

implementeras bättre i styrdokumenten, skulle kunna vara ett sätt att förbättra arbetsbördan för 

lärare. Multimodala texter är naturligt överskridande och kan därför vara ett sätt att avverka ett 

flertal kunskapskrav på en och samma gång. De tillfrågade lärarna såg ett flertal fördelar med att 

inkludera multimodala texter i undervisningen, exempelvis att elever får vara mer kreativa, 

överstiga lärarens kunskaper och skapa en text de är mer bekanta med. Det sistnämnda pekar på 

att multimodala texter kan bli en brygga, ett ‘boundary object’ som även Godhe påpekade 

(2014), mellan elevernas och skolans textvärld. Dessa texter kan därför bli en viktig ingång och 

ett värdefullt verktyg att utbilda aktiva samhällsmedborgare med den digitala kompetens de 

behöver för att kunna kommunicera effektivt utanför skolan. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att problematiken kring användningen av 

multimodala texter som bedömningsunderlag beror på kommunikationen mellan den systemiska 

nivån och den lokala nivån. Eftersom Lgy11 lyfter “digital kompetens” samt “en vidgad digital 

textvärld” som viktiga delar i skolans arbete känner sig lärarna, på den lokala nivån, manade att 

integrera multimodala texter, men de har inte det stöd som behövs från den systemiska nivån för 

att kunna genomföra och bedöma dem. Lärarna har därför utformat olika strategier som påverkas 

av deras läroplanssyner för att på olika sätt kunna förhålla sig till svenskämnets mål och 

kunskapskrav eftersom alla mål inte innefattas i kunskapskraven. Detta visar att 

kommunikationen mellan den systemiska och den lokala nivån inte fungerar och att 

kommunikationen gällande förväntningar från den systemiska nivån på den lokala nivån måste 

förtydligas. Detta hade kunnat förverkligas genom en uttalad inkludering av multimodala texter i 
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kunskapskraven, eller en omformulering av begrepp i styrdokumenten för att främja ett 

multiliteracies perspektiv och multimodal textanvändning.  

 

Likt exemplet i inledningen kommer läraren att försättas i en svår position gällande 

bedömningen av multimodala texter framöver. Läraren kommer inte ha något universellt svar till 

eleverna gällande hur den multimodala aspekten av arbetet vägs in. Ansvaret ligger just nu på 

den individuella lärarens axlar hur de väljer att använda och bedöma multimodala texter. Men vi 

tror att framtiden kommer mana till ett större behov av digital kompetens, och om Skolverket 

fortfarande vill prioritera elevernas digitala kompetens så bör multimodala texter få större 

utrymme i nästa läroplan för både grund- och gymnasieskolan. Om det sker en positiv utveckling 

i framtida styrdokument kan läraren stolt och tryggt använda sig av multimodala texter i 

vetskapen om att de inte gör “en pedagogisk fuling”, utan istället gör eleverna en tjänst som 

kommer att tjäna dem hela livet ut. 

9. Vidare forskning 

Vi nämnde tidigare att vår studie är en fortsättning på Anna-Lena Godhes avhandling (2014) och 

vi anser att vi har lyckats komplettera hennes avhandling med ytterligare information. På grund 

av tidsbrist har inte vi kunnat bidra med samma djup som Godhe, men vi har istället kunnat kasta 

ett bredare nät och fånga in flera olika lärares tankar och strategier gällande bedömningen av 

multimodala texter. Denna studie, tillsammans med Godhes avhandling och tidigare forskning 

som skapat förbättrade bedömningsmatriser, kan förhoppningsvis ge en tydligare bild av vad 

lärare anser att de behöver för att kunna involvera multimodala texter i deras undervisning. Vårt 

arbete kan tillsammans med Godhe peka på de spänningar som finns men det är med hjälp av 

Bearne (2009), Danielsson och Selander (2014) och Schmerbeck och Lucht (2017) som man kan 

använda för att finna praktiska förändringar och hur dessa kan se ut. 

 

Forskningsfältet för bedömningen av multimodala texter är inte särskilt stort när det kommer till 

Sverige och därför finns det ett flertal olika vägar som framtida forskning kan välja att ta och 
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som vi gärna hade velat se mer av. En av dessa är en mer kritisk granskning av Skolverkets 

styrdokument och speciellt en djupare analys av den terminologi som används i relation till 

literacybegreppet. Denna studie berörde kort hur en omformulering av begrepp i de nationella 

styrdokumenten skulle kunna främja ett multiliteracies perspektiv och en multimodal 

textanvändning. Det hade varit av stort intresse att få en tydligare bild av vilken påverkan som 

förändringar på ord- och frasnivå i styrdokumenten hade haft på lärarnas syn på text- och 

literacybegreppet. 

 

En mängd nackdelar med multimodala uppgifter som lärarna påpekade handlade om att det tar 

längre tid för läraren och eleverna, det redan finns en tidsbrist och att man ville vinna tid, inte 

förlora den ytterligare. Samtidigt nämnde Isabelle att hon var optimistiskt till att multimodala 

texter kunde förbättra arbetsbördan för lärare. Därför hade en studie där olika lärare skapade, 

genomförde och bedömde multimodala uppgifter varit av stort intresse för att komma underfund 

med hur mycket tid som spenderas på olika delar i jämförelse med en typografisk textuppgift. 

Denna studie kan inte fastställa ifall arbete med multimodala uppgifter hade tagit upp för mycket 

tid eller ej, men eftersom det verkade råda en osäkerhet bland lärare hade vidare forskning 

kunnat besvara denna fundering. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till informanter 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Lunds universitet som just nu skriver vårt examensarbete i svenska. 

Vi ska undersöka multimodala texter (t.ex. elevtexter som innehåller ljud, bild och text) och 

kommer därav att genomföra intervjuer med svensklärare. Vi har därför skickat detta mail till dig 

som rektor i hopp om att du kan vidarebefordra denna information till anställda svensklärare på 

er skola.  

 

Nedan följer en kort beskrivning av vad vår undersökning kommer att beröra och praktisk 

information. 

 

Syftet med vårt arbete att undersöka lärares strategier kring inkluderingen och bedömningen av 

multimodala texter vid undervisning av svenska på gymnasiet. Självklart är denna undersökning 

helt frivillig att delta i och även om du skulle tacka ja i nuläget så har du möjligheten att tacka 

nej till medverkan vid vilken tidpunkt som helst. 

 

För vår del hade intervjuer passat bra under vecka 11, 12 och 13. Återkom gärna med en tid som 

hade passat dig så borde det gå att lösa för vår del, men lämna gärna ca 1 timme öppen för 

intervjun. Intervjun kan ske på valfri plats utifrån vad som passar dig bäst, så länge vi kan utföra 

intervjun relativt avskilt och ostört. Du kommer självklart att vara anonym i uppsatsen och all 

insamlad data kommer att raderas efter uppsatsen är slutförd. 

 

Vi tackar på förhand för att ni tog er tid att läsa detta och ser fram emot ert svar! 

 

Med vänligaste hälsningar, 

Martin Klinge (email) &  

Hanna Söderberg (email)  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

MMT = Multimodala texter (ortografisk transkription)  
 

Inledande information 

● Syfte: Urskilja svensklärares 
bedömningsstrategier och 
resonemang kring MMT 

● Längd på intervjun 

● Inspelning och anteckning  

● Möjlighet att tacka nej och avbryta 

intervjun när som helst  

● Anonymitet, borttagning av material 

och sekretess 

● Vad resultatet ska användas till och 

att deltagarna får tillgång till 

uppsatsen 

● Välutvecklade svar och resonemang 

● Intervjuns disposition 

Generella följdfrågor: 

- Vad menar du? 

- Kan du förklara ytterligare? 

- Hur kommer det sig? 

- Hur gör du om…? 

- Varför känner du så? 

- Har du ett exempel på…? 

Bakgrundsinformation 

- Hur länge har du undervisat i 

svenska? 

- Hur länge har du undervisat på den 

här skolan? 

- Vilka kurser undervisar du just nu i 

svenska? 

 

1. Tema 1: Användningen och förståelsen av MMT 
(Nutid) Personliga handlingar, livserfarenheter och attityder - Vad gör/tänker du? 

a. Vår studie avhandlar hur man arbetar med multimodala texter, detta 
begrepp kan man koppla till det vidgade textbegreppet som finns i vår 
läroplan. Vad skulle du säga att multimodala texter är för något? 

i. Förtydligande: 

1. Vilka uttrycksformer tycker du inkluderas i det begreppet? 

2. Hur skulle du förklara begreppet?  

3. Vad innefattar begreppet för dig? 
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ii. Exempel: 

1. Filmer, powerpointpresentationer, ljudupptagningar, planscher,  

b. Har du använt dig av olika multimodala texter för att förmedla kunskap till 
dina elever i svenskämnet? 

i. Förtydligande: 

1. Använt dig av powerpointpresentationer för att förmedla 
kunskap, ritat bilder på tavlan eller något liknande? 

c. Har du utformat övningar/uppgifter åt eleverna där de får möjligheten att 
använda sig av multimodala texter för att visa förståelse i ditt ämne? 

i. Exempel: 

1. Filmer, powerpointpresentationer, ljudupptagningar, planscher 

2. Skolverket: “i undervisningen utnyttja de kunskaper och 
erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller 
skaffar sig under utbildningens gång … organisera och 
genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga” (lgy11, s. 11) 

ii. Följdfrågor: 

1. Vilken sorts multimodala texter har du låtit eleverna använda sig 
av? 

2. Är dessa främst utformade att lösas i grupp eller enskilt? Varför? 

d. Vad anser du det finns för fördelar och nackdelar med att låta eleverna 
skapa och lämna in MMT? 

i. Som du själv har upplevt i din eller andras undervisning? 

ii. Som du velat implementera? 

e. Anser du det svårt att låta eleverna skapa MMT jämfört med typografiska 
texter?  

i. Har du något exempel på detta? 

 

2. Tema 2: Bedömning av MMT  
(Framtid) Vidarebefordra till framtidens generationer - Vad borde du göra?  

a. Vilka delar av kunskapskraven anser du kan appliceras till bedömning av 
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MMT? 

i. Hur ser du att det framgår? 

ii. Var anser du att det framgår? (Möjlig utskrift av läroplanen) 

b. Finner du några utmaningar med att bedöma en MMT jämfört med en 
typografisk text? 

i. Vilka delar berör dessa? 

ii. Bedömning av grupparbete? 

c. Anser du att du har fått den utbildning du behöver för att kunna bedöma 
MMT? 

i. Vilken? (Lärarutbildning, fortbildning, kollegiet?) 

ii. På vilket sätt har den hjälpt? 

d. Utifrån styrdokumentens begränsningar, vilka strategier använder 
du/skulle du använda för att bedöma MMT rättfärdigt? 

i. Fungerar de? 

ii. Vilka strategier kommer du att fortsätta använda dig av? 

3. Tema 3: En blick framåt 
(Förhoppningar) Framtida förväntningar/förändringar - Vad kommer att hända? 

a. "Vilka förändringar på __ behöver ske för att bedömningen av MMT ska 
underlättas?" 

i. Lokal nivå (dvs. Skolans resurser och kollegialt lärande kanske?) 

ii. Systemisk nivå (dvs. Skolverket och en förändring av styr- och 
kursdokumenten) 

iii. Individnivå (dvs. Din egen kompetens, intresse, etc?) 

iv. Annan nivå (Fritt val) 

b. "Hur tror du att MMT kommer att användas inom svenska skolan om 
10-15 år?" 

i. Inom bedömning? 

ii. Inom undervisning? 

iii. Inom styrdokumenten? 
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