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“When people speak or write, they produce text. The term text 

refers to any instance of language, in any medium, that makes 

sense to someone who knows the language” (Halliday, 2004) 
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1. Inledning 

Samhällets utveckling genom globalisering, teknifiering och digitalisering har lett till 

förändrade kommunikationsmönster och andra sätt att skapa och ge uttryck för mening 

vilket har ändrat innebörden av begreppet text (Kress, 2005; Björkvall, 2009; Danielsson 

& Selander, 2014; Magnusson, 2014). Att kunna läsa och skriva text har breddats till att 

även innebära att kunna tolka och skapa texter utöver de skriftliga genom multimodalitet, 

det vill säga texter där olika uttrycksformer samspelar. Margaretha Häggström & Hans 

Örtegren (2017) trycker på att kommunikationssätten i vårt multimodala samhälle skiljer 

sig åt i jämförelse med hur det sett ut tidigare. Petra Magnusson (2014) menar att tillgång 

till internet och digitala kommunikationssätt via olika digitala medier såsom smartphones, 

surfplattor och datorer finns nu i mycket större utsträckning både i det privata hushållet 

men också i undervisningen. I takt med att dessa nya kommunikationsmönster skapas, ges 

också utrymme för att utveckla nya typer av meningsskapande (a.a.). Kristina Danielsson 

och Staffan Selander (2014) förklarar att ett multimodalt perspektiv handlar om ett 

meningsskapande och att använda olika typer av tecken för att skapa mening. När 

uttrycksformerna blir fler och mer tillgängliga, som genom olika digitala medier, ökar 

också utbudet för hur mening kan skapas och därmed för hur människor kan kommunicera 

och förmedla budskap. Ändå ser vi en skolverksamhet som genomsyras av 

ämnestraditioner, vilket innebär att det trots nya möjligheter att uttrycka sig med hjälp av 

en kombination av uttrycksformer, fortfarande finns en etablerad tradition bland lärare där 

det skrivna ordet oftast är i fokus (Godhe & Magnusson, 2017). Anna-Lena Godhe (2014) 

uttrycker att vanor och normer är svåra att bryta och när texter ska bedömas är det oftast 

enbart den skrivna texten som står i fokus. 

Under en svenskkurs i vår lärarutbildning väckte Petra Magnusson, lärare på högskolan, ett 

intresse och en stor nyfikenhet för multimodala texter. Magnusson föreläste om begreppet 

text och hur begreppet har kommit att förändras över tid. Förut har text enbart innefattat 

skrift men i takt med att kommunikationssätten blir flera, förändras också synen på 

textbegreppet.  

Idag innefattar text mer än enbart skrift vilket har lett till en diversifiering av textbegreppet. 

Danielsson och Selander (2014) menar att denna utvidgning av vad begreppet text innebär 

kan komma att påverka och utmana skolan, då text har varit och förblir den dominerande 
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uttrycksformen i undervisningen. Skola, lärare och elever behöver anpassa sig till de nya 

förutsättningarna och gå från en traditionell syn på text som enbart innefattar skriven text, 

till en multimodal syn på textbegreppet som innefattar flera uttrycksformer. John Vincent 

(2006) kommer fram till att bedömning av multimodala texter inte blir likvärdig eftersom 

uttrycksformerna bedöms på olika sätt beroende på vilken uttrycksform som används. Vid 

bedömning av multimodala texter beskriver Danielsson och Selander (2014) att 

multimodala texter bör analyseras utifrån vilka kvalitéer som erbjuds i texten, det vill säga 

om huruvida uttrycksformer hör ihop, kompletterar varandra eller om uttrycksformerna ens 

hör ihop som en helhet. Kvalitéer handlar även om uttrycksformernas olika syften och hur 

dessa kommer till uttryck i texten.  

Skolverket (2018) uttrycker i de allmänna råden att det är kunskapskraven i 

styrdokumenten som ligger till grund för den slutliga bedömningen. Syftets och det centrala 

innehållets formulering “skapa text” ändras i kunskapskraven till “skriva text”. De estetiska 

uttrycksformerna blir mindre centrala i kunskapskraven än vad som ges uttryck för i syfte 

och centralt innehåll. Detta menar Katarina Cederlund och Sylvana Sofkova Hashemi 

(2018) gör det multimodala perspektivet osynligt i kunskapskraven, trots att det finns med 

både i ämnets syfte och i viss mån i centralt innehåll. Då multimodala texter inte skrivs 

fram explicit i kunskapskraven läggs vikt vid traditionella skoltexter (Cederlund & Sofkova 

Hashemi, 2018). 

Det är mot denna bakgrund som vi vill undersöka vad lärare bedömer i elevers multimodala 

texter samt vilka kvaliteter de utgår från. Vi är framförallt intresserade av att få ta del av 

lärares tankar om vad lärare bedömer i en multimodal text där flera olika uttrycksformer 

finns med. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att belysa vad nio olika lärare i årskurs 4–6 tar fasta på 

vid bedömning av elevers multimodala texter som innehåller både skrift och bild. Vårt 

fokus är att få syn på vad i en multimodal text som bedöms och vilka kvaliteter lärarna i 

vår undersökning grundar sin bedömning på. Genom att undersöka hur lärare ser på 

förhållandet mellan bedömning av skrift och bild samt vilka kvalitativa aspekter i elevernas 

texter som de tittar på, vill vi få syn på hur lärare ser på bedömningen av multimodal text. 
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Följande forskningsfrågor har formulerats:  

• Vad bedömer lärare i elevers multimodala texter? 

• Vilka kvaliteter utgår lärare från i bedömningen av elevers multimodala texter? 
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2. Tidigare forskning 

Följande kommer en överblick om var aktuell forskning och undervisning befinner sig i 

förhållande till ett multimodalt perspektiv, samt var eventuella brister finns. Studier gjorda 

av forskare inom fältet för multimodalitet och de som är av intresse för vår undersökning 

kommer att lyftas här nedan. 

2.1 Forskning om undervisning och bedömning av multimodala 

texter 

Begreppet bedömning och betyg är ett omtalat och omdebatterat ämne i skolans värld. 

Bedömning tjänar flera syfte, både summativ och formativ. I sin bok Lärande bedömning 

(2013) uttrycker Anders Jönsson att det finns flera sätt att använda bedömning. Jönsson 

(2013) talar om samt skiljer på bedömning för lärande som syftar till att stödja elevens 

lärande och bedömning av lärande som har i syfte att kontrollera vad eleverna kan. 

Bedömning blir därmed ett sätt att både stämma av elevens kunskapsutveckling och 

samtidigt effektiviteten av lärarens egen undervisning, för att leda eleven framåt i sin 

kunskapsutveckling.  Kunskapskraven i den nuvarande läroplanen är till för att bedöma i 

vilken grad elever anpassar sig till rådande normer för hur man visar sitt kunnande.  

 

I Vincents studie Children Writing: Multimodality and Assessment in the Writing 

Classroom (2006) undersöker han bedömningar av hur elever med hjälp av olika 

uttrycksformer beskriver ett ljus. Vincent kommer i sin studie fram till att det handlar om 

en bedömning som inte blir likvärdig då multimodala texter där olika uttrycksformer 

används, bedöms på olika sätt. Därmed konstaterar han att uttrycksformer som exempelvis 

bild eller ljud, värderas lika högt som skrift vid slutlig bedömning. Bedömningen sker på 

olika sätt beroende på vilken uttrycksform som används, även om alla olika uttrycksformer 

går under textbegreppet sett ur ett multimodalt perspektiv. Avslutningsvis trycker Vincent 

(2006) på att det är processen i sig där texten framställs som bör ha större fokus i 

bedömningen än den färdiga produkten. På så sätt skapas en mer likvärdig bedömning 

bland de olika uttrycksformerna. 

Eva Borgfeldt (2017) gör i sin avhandling Det kan vara svårt att förklara på rader - 

Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3 en 
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undersökning om en lärares språk- och kunskapsutvecklande textarbete. Syftet är att belysa 

valmöjligheter och svårigheter i samband med bedömning av multimodalt textarbete i en 

flerspråkig undervisningskontext. Fokus läggs främst vid uttrycksformer som elever och 

lärare anser är betydelsefulla för meningsskapandet i uppgifter som ska bedömas. Studien 

visar att svårigheter ligger i att väga samman elevers olika uttrycksformer till en helhet. 

Vid granskning av helheten i elevtexterna saknas tillräckligt stöd från 

bedömningskriterierna vilket Borgfeldt (2017) uttrycker följande: 

Till svårigheterna hör det faktum att modeller för analys av multimodala elevtexter 

ännu är relativt outvecklade – i alla fall om textanalysstrukturerna ska relateras till 

skolans krav på arbete med olika sorters texttyper och anpassas till elever på olika 

kunskapsnivåer. (s.115) 

Borgfeldt (2017) talar om att ett gemensamt språk, ett så kallat metaspråk, behöver 

utvecklas i klassrummet. Studien visar att “(...) lärare behöver ges möjlighet och 

vidareutveckla kompetenser för att kunna planera, genomföra och bedöma det multimodala 

textarbete som lärande i ett mångkulturellt samhälle i förändring kräver.” (Borgfeldt, 2017, 

s.118). 

Danielsson och Selander (2014) fortsätter i samma spår när de talar om hur multimodala 

texter bör analyseras utifrån frågor om huruvida uttrycksformer hör ihop, kompletterar 

varandra eller om uttrycksformerna ens hör ihop som en helhet. Att analysera multimodala 

texter på det sättet är ett verktyg för lärare vid bedömningssamtal. Elever behöver 

undervisas om på vilka sätt texter är uppbyggda och varför vissa uttrycksformer samspelar 

på ett bättre sätt än andra för att själva kunna utveckla förmågan att använda fler 

uttrycksformer. Genom textarbete utvecklar eleverna förståelsen för multimodalt 

textskapande. De bör därför också ges tillgång till relevanta bedömningskriterier. 

Danielsson och Selander (2014) betonar vikten av att eleven ges förutsättningar för att 

skapa multimodala texter enligt bedömningskriterier som bygger på den struktur eleven har 

tagit del av i undervisningen. Detta gör återigen multimodalitet mycket komplext, både vad 

gäller skapandeprocess och bedömning. Danielsson och Selander menar att “Den 

multimodala textvärlden erbjuder alltså såväl nya möjligheter att kommunicera som nya 

svårigheter att bedöma de alster som produceras.” (Danielsson & Selander, 2014, s.78). 
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I Godhes studie Creating and assessing multimodal texts: negotiations at the boundary från 

2014 analyseras ett empiriskt material i form av videoinspelad interaktion mellan elever 

och lärare, både i ett klassrum där man skapar multimodala texter men 

också bedömningssamtal som sker efter skapandet och innan bedömningen. Efteråt tar 

Godhe del av bedömningen och kompletterar med intervjuer med eleverna om skapandet 

av multimodala texter. Studien visar att bedömning av multimodala texter utmanar både 

elever och lärare. Av de olika uttrycksformerna är det endast den skrivna texten som 

bedöms, vilket Godhe menar kan bero på att arbetet bedöms på det sätt som lärare är vana 

vid i ett traditionellt klassrum. Eleverna förklarar att bilderna i deras multimodala texter 

verkar väga mindre än de ord som sägs under bedömningssamtal med läraren. Skriften samt 

de muntliga kommentarerna väger båda tyngre än bilden. Hur de multimodala texterna 

produceras och tas emot påverkas av traditioner och normer i ett klassrum. Detta beror 

enligt Godhe (2014) på kvarlevande ämnestraditioner inom svenskämnet och i 

styrdokumenten.  

Godhe och Magnusson uttrycker i sin studie Multimodality in language education: 

exploring the boundaries of digital texts från 2017 att det finns en utmaning med dagens 

kommunikation. Syftet med studien är att diskutera konsekvenser och utmaningar som den 

snabba utvecklingen av medieteknik kan komma att ha för språkundervisning. Godhe och 

Magnusson (2017) undersöker vad ett multimodalt perspektiv har för betydelse för 

språkämnen och lärare samt hur det återspeglas i läroplaner. Studien analyserar hur lärare 

arbetar med poesi. Resultatet leder till frågan om vilka kompetenser lärare behöver idag, 

samt om det är möjligt för lärare att enbart fokusera på skriftliga texter och ignorera den 

stora del av andra uttrycksformer som eleverna kommer i kontakt med dagligen. Godhe och 

Magnusson (2017) anser att föreställningar och synsätt om vad som ingår i ett språkämne 

som bör förändras. För att nå denna förändring behövs förändringar i styrdokumenten men 

även av lärares kunskaper. Detta innebär att lärare på fältet och lärarstudenter behöver ta 

del av nya synsätt och förändringar av textbegreppet. Elevers vardag utanför skolans väggar 

är en viktigt informell miljö för lärande. Enligt Godhe och Magnusson (2017) bör lärare ta 

vara på den miljön elever möter utanför skolans väggar. Det är nämligen just när lärare i 

undervisningen tar hänsyn till olika uttrycksformer som eleverna möter utanför skolan, som 

ämnet kan gå mot att genomsyras av ett multimodalt meningserbjudande. 
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Katarina Cederlund och Sylvana Sofkova Hashemi har genomfört en studie Multimodala 

bedömningspraktiker och lärares lärande (2018) där lärare bjudits in till en workshop där 

de introducerats för ett verktyg för att närma sig text och meningsskapande från ett 

multimodalt perspektiv. Studien syftar till att utveckla kunskap om möjliga och 

begränsande faktorer för utveckling av multimodal bedömningspraktik. I analysen av 

bedömda elevtexter anser Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) att lärarnas 

bedömningar präglas av normer för traditionella skoltexter, det vill säga att skriften får 

störst fokus. Det som uppmärksammas vid bedömning är strategier för att skriva i olika 

genrer och behärska språkliga normer. Kommentarerna i bedömningen är specifika vad 

gäller elevers skriftspråkliga förmågor, vilket innebär att skriften har en funktionell tyngd. 

Vad gäller textens övriga uttrycksformer kommenterar lärare dessa i förhållande till den 

skrivna texten, det vill säga hur dessa uttrycksformer samspelar med den skrivna texten. 

Det framkommer tydligt i analysen att lärare ger fler kommenterar på skriften än på övriga 

uttryckssätt, exempelvis bilder. Vidare talar lärare sällan om hur dessa uttryckssätt används 

för att kommunicera eller förstärka budskap i skapandet av multimodala texter. Istället ges 

eleverna mer explicita kommentarer om stavning och interpunktion. Detta menar 

Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) tydligt visar på lärarnas invanda språk för att tala 

om skriftspråkliga aspekter, samt att de har en större osäkerhet inför multimodala texter. 

Detta beror bland annat på hur det multimodala perspektivet synliggörs i styrdokument och 

bedömningsstöd från skolverket, vilket ger ett mycket litet stöd för läraren att utveckla och 

bedöma multimodala aspekter av elevtext. Att det multimodala perspektivet är 

tolkningsbart i styrdokumenten utgör både möjligheter och hinder. Cederlund och Sofkova 

Hashemi (2018) sammanfattar: “För att tolka det multimodala i kunskapskraven krävs 

kunskap om vad det innebär.” (s.62) 

Magnusson (2014) menar att det i den nuvarande läroplanen främst läggs fokus på 

bedömning av resultat och slutprodukt. Styrdokumenten lämnar utrymme för olika 

tolkningsmöjligheter vilket många uppfattar som en svårighet vid bedömning. Bedömning 

av multimodala texter ställer enligt Borgfeldt (2017) och Godhe och Magnusson (2017) 

ytterligare krav på lärares bedömningskompetens genom att styrdokumenten inte i 

tillräcklig grad skriver fram vad som ska bedömas. I den nuvarande läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2019) finns formuleringar som talar om multimodala texter och multimodalt 

textskapande, exempelvis heter det i syftet för kursplanen i svenskämnet att: 
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Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda 

medier. 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 

bearbeta texter. 

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer. (s.257) 

Skrivningarna i centrala innehållet är nära kopplat till syftet om ett skapande av texter där 

exempelvis ord, bild och ljudinspelningar, det vill säga olika uttrycksformer, samverkar.  

Skolverket (2018) säger i de allmänna råden att det är kunskapskraven i styrdokumenten 

som ligger till grund för den slutliga bedömningen. Syftets och det centrala innehållets 

formulering skapa text ändras i kunskapskraven till skriva text. Uttrycksformerna blir 

därmed mindre centrala i kunskapskraven än vad som ges uttryck för i syfte och centralt 

innehåll. Enligt Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) får detta till följd att det 

multimodala perspektivet osynliggörs i kunskapskraven, trots att det finns med både i 

ämnets syfte och i centralt innehåll. Deras studie visar att lärare lägger störst vikt vid 

traditionella skoltexter där skriften står i fokus. Eftersom multimodala 

bedömningskriterierna inte uttrycks explicit i kunskapskraven läggs automatiskt störst vikt 

vid skriften vid bedömning. En annan aspekt Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) tar 

upp är saknaden av verktyg för att se på och tala om multimodala texter. 

2.2 Sammanfattning – Behovet av ett gemensamt metaspråk 

Sammantaget visar genomgången av tidigare forskning på en samsyn mellan forskare om 

betydelsen av att multimodalt textskapande även behöver ges utrymme i undervisningen. 

Borgfeldt (2017) talar om ett gemensamt metaspråk i klassrummet och menar att eleverna 

behöver få syn på hur uttryckssätt i en multimodal text samspelar, för att de ska kunna 

tolka, analysera och skapa multimodala texter (a.a.). I det multimodala klassrummet bör 

det vara processen i sig som är i fokus eftersom det är där lärandet synliggörs. Det är också 

lärandeprocessen som bör ligga till grund för bedömningen av en multimodal text (Vincent, 

2006). Den tidigare forskningen visar att det finns en problematik i bedömning av 

multimodala texter. Trots att elever använder flera olika uttryckssätt möts vi ändå av 
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klassrum idag där skrift väger tyngst (Godhe, 2014; Godhe & Magnusson, 2017; Cederlund 

& Sofkova Hashemi, 2018). Detta beror, enligt Godhe (2014) och Cederlund och Sofkova 

Hashemi (2018), till viss del på vanan lärare har av bedömning i ett traditionellt klassrum. 

Borgfeldt (2017) menar att lärare har svårigheter med att väga samman olika uttryckssätt 

till en helhet, samt att bedömningskriterierna inte är tillräckliga som stöd för lärare vid 

bedömning av multimodala texter. Att bedömningen ofta sker med en funktionell tyngd av 

skriften kan hänga ihop med ämnestraditioner där text enbart är skriven text, dessa 

traditioner speglas i våra styrdokument enligt Selander och Kress (2010). För att möjliggöra 

en multimodal bedömning krävs även en förändring i våra läroplaner och kursplaner 

(Borgfeldt, 2017; Godhe & Magnusson, 2017; Cederlund & Sofkova Hashemi, 2018). Ett 

flertal forskare kommer även fram till att verktyg och modeller är något som saknas för 

bedömning av multimodala texter (Selander & Danielsson, 2014; Borgfeldt, 2017; 

Cederlund & Sofkova Hashemi, 2018). Enligt Vincent (2006) bör fokus ligga vid själva 

arbetsprocessen med en text och inte vid den färdiga produkten. Samtliga utvalda studier 

betonar vikten av att lärare behöver utveckla kompetenser för att kunna planera, genomföra 

och bedöma multimodala textarbeten. 

Som tidigare nämnts är vanor och normer svåra att bryta. Lärare är vana vid att bedöma 

elevers skrivna texter och muntliga framställningar. Att bedöma texter där flera 

uttrycksformer samspelar är något lärare oftast inte är vana vid (Danielsson & Selander, 

2014). Detta kan möjligtvis bero på att lärare saknar utbildning inom multimodalitet och 

multimodal bedömning (Godhe & Magnusson, 2017). I bedömning av en multimodal text 

är det viktigt att ta lika mycket hänsyn till olika uttrycksformer som exempelvis skrift och 

bild, för att sedan se hur de samspelar med varandra för att producera en helhet som lyfter 

det önskade budskapet (Danielsson & Selander, 2014; Godhe & Magnusson, 2017).  

Forskningen visar att det inom det multimodala fältet finns behov av fortsatta studier, 

särskilt inom området av bedömning med fokus på vad lärare bedömer i en elevtext där 

olika uttrycksformer finns med samt vilken funktionell tyngd de olika uttrycksformerna 

har. 

Fortsättningsvis kommer teoretiska utgångspunkter samt material och metod att 

presenteras, följt av resultat och analys för att slutligen föra en avslutande diskussion. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I det här avsnittet redogör vi för teoretiska utgångspunkter, ett multimodalt samhälle och 

förklarar centrala begrepp som är av betydelse för vår undersökning.  

3.1 Sociosemiotisk teori 

Sociosemiotik är en socialt orienterad teori som grundades av den australiensiske 

språkforskaren Michael Alexander Kirkwood Halliday (2004). Halliday har studerat 

förhållandet mellan språk och dess funktioner i sociala sammanhang (Halliday, 2004; Kress 

& van Leeuwen, 2006). I begreppet sociosemiotik syftar socio till den sociala omgivningen 

och semiotik till läran om tecken och hur de kombineras i olika medier (Kress & van 

Leeuwen, 2001). Tecken som väljs i kommunikationssyfte kan ses som en länk mellan 

individen och den kulturen som individen tillhör (Selander & Rostvall, 2008). Den 

grundläggande tanken bakom sociosemiotisk teori, är enligt Björkvall (2019) att “(...) allt 

betydelseskapande antas vara socialt motiverat och grundat i människors behov att skapa 

mening tillsammans med andra” (Björkvall, 2019, s.11). Människan är i behov av att 

kommunicera, det vill säga uttrycka betydelse eller mening, för att göra sig förstådd inför 

andra (Björkvall, 2019). För att vara konsekventa i vår begreppsanvändning väljer vi i vår 

undersökning att använda begreppen meningsskapande och mening även om man också 

kan tala om betydelse och betydelseskapande.  

En utgångspunkt i socialsemiotisk teori är att vi människor använder olika uttrycksformer 

för att förstå omvärlden, kommunicera med omvärlden och göra oss förstådda (Kress, 

2010). Exempelvis använder vi oss av verbalspråk när vi talar och skriver för att 

kommunicera med andra, men de tecken och uttrycksformer som människan använder för 

att skapa mening och göra sig förstådd är under ständig utveckling. Vi kommer i vårt arbete 

att lägga störst vikt vid två uttrycksformer - skriftligt verbalspråk och visuella uttryck. 

Definitionen av verbalspråk innefattar skrift men även talat språk. Vårt fokus kommer att 

ligga på den verbalspråkliga skriften och kommer fortsättningsvis enbart att benämnas som 

skrift. Häggström och Örtegrens (2017) definition av visuella uttryck innebär olika typer 

av bilder där vi valt att hålla fokus på tvådimensionella stillbilder. Detta kommer att 

benämnas enbart som bild.  
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Meningsskapande uttrycksformer kan ersättas och nya uttrycksformer kan tillkomma 

(Bezemer & Kress 2016; Björkvall, 2019). De texter som människan möter i vardagen 

genom olika medier består av olika uttrycksformer såsom ord, bilder, ljud och symboler 

som kan kombineras med varandra i multimodala texter. Danielsson och Selander (2014) 

använder begreppet multimodal text för att hänvisa till text som är skapad genom olika 

uttrycksformer exempelvis ord, bild och/eller ljud. I vår undersökning definieras och 

används begreppet text som ett uttryck som innefattar olika meningsskapande 

uttrycksformer sett ur ett multimodalt perspektiv. 

3.2 Multimodal teori 

Carey Jewitt, Gunther Kress och Theo van Leeuwen är forskare i multimodalitet och har 

utvecklat den multimodala teorin utifrån den sociosemiotiska teorin (Kress & van 

Leeuwen, 2006; Bezemer & Kress, 2016). Den multimodala teorin grundas i en 

sociosemiotisk syn, det vill säga perspektivet att mening finns och skapas, samt att 

meningsskapande är beroende av den sociala och kulturella kontexten (Kress, 2010). Inom 

den multimodala teorin studeras vilka olika uttrycksformer som används vid 

meningsskapandet och kommunikation, men även vilka möjliga val av tecken som erbjuds 

inom den sociala kontexten (Kress, 2010; Magnusson, 2014; Bezemer & Kress, 2016). 

Magnusson (2014) menar att det multimodala perspektivet tillsammans med sociosemiotik 

ger ”ökade möjligheter att förstå nutidens meningsskapande” (Magnusson, 2014, s.42). 

Detta innebär att ett multimodalt perspektiv vidgar synen på hur tecken och uttrycksformer 

skapar mening vid kommunikation. 

3.2.1 Teknologisk förändring och ett förändrat textbegrepp  

Vi lever nu i ett multimodalt samhälle där skrift ses som enbart en av flera uttrycksformer 

som används för att kommunicera och skapa mening. Bezemer och Kress (2016) beskriver 

hur skriften och skriftens funktion har förändrats över tid och hur dess funktionella tyngd 

har förändrats under några få decennier. Tidigare hade skriften i elevernas läroböcker den 

centrala rollen, men skriftens funktionella tyngd har försvagats i takt med stora sociala och 

teknologiska förändringar. I de flesta läroböcker idag kan man se att bild och layout har en 

central roll och de används strategiskt för att fånga elevers uppmärksamhet samt 
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kommunicera mening. Bild och layout är de uttrycksformer som har nu tagit över den 

funktionella tyngden i många läroböcker (Bezemer & Kress, 2016). 

Bezemer och Kress (2016) menar att detta beror på den sociala och teknologiska 

förändringen som skett över tid. Nuförtiden möts vi ständigt av bilder, en uttrycksform som 

har tagit över i flera olika sammanhang (Häggström & Örtegren 2017; Björkvall, 2019). 

Häggström och Örtegren (2017) menar att bilder sällan står helt för sig själva utan 

”(...)kombineras oftast med andra uttrycksformer som text, ljud, musik, rörelse och 

kroppsspråk, kombinationer som vi ser i reklam, på webbsidor och i sociala medier.” (s.14) 

3.3 Multimodal kommunikation 

Synen på text har framförallt innefattat skriven verbaltext vilket inneburit att den också har 

utgjort den dominerande uttrycksformer för elevernas skolarbete (Selander & Kress, 2010; 

Danielsson & Selander, 2014). I dag handlar kommunikation inte enbart om förmågan att 

kunna läsa och skriva text, utan även om att kunna tolka och skapa texter genom att 

kombinera olika uttrycksformer (Björkvall, 2019; Skolverket, 2019). Kommunikationen i 

dagens samhälle präglas i hög grad av flera samverkande uttrycksformer. Text har blivit 

mer än skriften och förståelsen av multimodala texter är därför nödvändig. Detta menar 

Danielsson och Selander (2014) kan komma att utmana lärares tidigare syn på begreppet 

text och även sättet att bedöma elevarbeten som kommer att innefatta fler uttrycksformer 

än enbart skrift. 

Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon (2007) menar att det mediebruk som barn och 

ungdomar omges av i dagens teknologiska värld, kan vi välja att se på antingen som: 

(...) barn och ungdomar som nyskapande kritiker med omfattande kommunikativa 

kompetenser eller den pessimistiska tanken om dem som produkternas och 

skärmens slavar, (...). (s.79) 

Elmfeldt och Erixon (2007) ställer sig kritiska till båda synsätten. Förändringarna som det 

multimodala samhället för med sig ger, menar de, avtryck i skolans verksamhet på flera 

sätt. Det påverkar skolsystemet på institutionsnivå vilket synliggörs genom 

styrdokumentens utformning och revideringar samt skoldebatter. På organisationsnivå och 

individnivå synliggörs påverkan bland annat genom att elever behöver skapa förståelse för 

vad multimodal text innebär, för att kunna skapa det i undervisningen. För lärare finns det 
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behov av att skapa en egen förståelse för multimodala texters uppbyggnad för att kunna 

undervisa om och bedöma desamma. Här läggs ett stort ansvar på lärarna på flera nivåer, 

särskilt när det gäller bedömning (a.a.). För att förstå den komplexitet i meningsskapande 

som råder idag, behövs ett multimodalt perspektiv (Kress, 2010). 

Vår undersökning grundas på sociosemiotisk teori och ett multimodalt perspektiv på texter. 

Danielsson och Selander (2014) menar att det är viktigt att se över samspelet mellan olika 

uttrycksformer och ställa sig frågan om uttrycksformer passar ihop, kompletterar varandra, 

eller om uttrycksformerna inte alls samspelar. Vi kommer att analysera lärares färdiga 

bedömningar av multimodala elevtexter och komplettera med intervjuer av lärare, genom 

att se på hur de närmar sig texten och hur de ser på samspelet mellan olika uttrycksformer. 

Den multimodala analysen utgår från en omarbetad modell av Danielsson och Selanders 

(2014) modell för ämnesdidaktiskt arbete. Detta innebär att vi i vår analys kommer se till 

hur texter bedöms av läraren samt vilka uttrycksformer som väger tyngst i bedömningen 

av elevtexter. 
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4. Material och metod 

Vi undersöker hur nio verksamma lärare ställer sig till bedömning av multimodala texter, 

det vill säga texter där flera uttrycksformer samverkar. I detta avsnitt presenterar vi vårt val 

av metod, vår urvalsgrupp samt tillvägagångssätt för insamling av empiri. Vidare redovisar 

vi valda analysverktyg och dess funktion för att sedan avsluta med etiska överväganden.  

4.1 Val av metod  

I studien har vi valt att arbeta utifrån ett kvalitativt perspektiv då vi samlar in och analyserar 

data i form av utsagor om upplevelser, personliga känslor, tankar och erfarenheter. 

Denscombe (2018) menar att kvalitativa forskningsmetoder möjliggör en innehållsrik och 

detaljrik data. Syftet är att belysa vad lärare tar fastna på vid bedömning av multimodala 

texter där skrift och bild finns med. För att få reda på detta undersökte vi vad lärare bedömer 

i multimodala texter samt vilka kvaliteter lärarna utgår från i bedömningen. Vi har därför 

samlat material i form av multimodala elevtexter där skriven text och bild finns med samt 

en tillhörande bedömning gjord av respektive lärare. 

Vi har också valt att intervjua lärarna för att få en mer fullständig bild av hur lärare ställer 

sig till bedömning av multimodala texter. Denscombe (2018) menar att två 

undersökningsmetoder är att föredra för en mer fullständig och heltäckande bild av det som 

studeras. Genom intervjuer och insamlat material ville vi se om det fanns en 

samstämmighet mellan lärarens syn på multimodal bedömning och deras skriftliga 

bedömningar av elevernas multimodala texter. Vi har intervjuat lärare som har lämnat in 

bedömda elevarbeten, men även andra lärare för att få ett vidare perspektiv för lärares 

tankar och kunskaper om multimodal bedömning i allmänhet för att ge studien ett bredare 

underlag och därmed större trovärdighet. I intervjun har vi ställt öppna frågor, vilket leder 

till att informanterna har fått större frihet och utrymme till att svara med sina egna ord för 

att bättre kunna förmedla sina tankar, kunskaper och perspektiv i undersökningen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Naturligtvis finns det några nackdelar som är viktiga att ta hänsyn till vid val av intervju 

som undersökningsmetod. För det första är intervjuer relativt tidskrävande, då intervjuer 

kräver en hel del för- och efterarbete (Denscombe, 2018). För det andra kan validiteten 
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ifrågasättas när det gäller data som samlas in via intervjuer. Man kan givetvis inte lita på 

att informanterna alltid uttrycker hela sanningen och att det informanterna berättar 

verkligen stämmer överens med verkligheten. Trots dessa nackdelar ansåg vi att 

intervjumetoden var mest lämpad för vår undersökning. 

4.2 Urvalsgrupp 

Eftersom vi utbildar oss till grundskollärare för årskurs 4–6 valde vi att genomföra vår 

undersökning med svensklärare i mellanstadiet. I början av vår studie skickade vi ut en 

förfrågan om att medverka i vår undersökning i olika Facebookgrupper för 

mellanstadielärare. Vi skickade även deltagandeförfrågan till mellanstadielärare i 

bekantskapskretsen samt till mellanstadielärare på skolor där vi tidigare haft 

verksamhetsförlagd utbildning - detta för att få ett så stort och brett urval som möjligt. 

 

På grund av Covid-19 använde vi oss av ett subjektivt urval (Denscombe, 2018). Detta 

innebar att vi tog kontakt med mellanstadielärare som vi tidigare haft kontakt med samt 

mellanstadielärare från tidigare VFU-perioder, eftersom vi var medvetna om att de hade 

möjlighet att delta i vår studie. Genom dessa lärare fick vi möjlighet att genomföra vår 

studie. Varje lärare benämns i undersökningen med en egen bokstav. 

Nedan följer en presentation av lärare som deltog i undersökningen. Lärare A och B är 

lärare i undersökningen som delgav skriftliga bedömda elevtexter och som även 

kompletterande skriftliga bedömda elevtexter med intervjuer: 

Lärare A, är behörig i svenska, engelska, matematik, SO, NO, bild och idrott. Läraren 

undervisar i ämnena svenska, engelska, SO och språkval - svenska/engelska. 

 

Lärare B, är utbildad högstadielärare och behörig i SO-ämnena, men undervisar i 

mellanstadiet i ämnena svenska och SO.  

 

Nedanstående presentationer av lärare innefattar lärare som enbart deltog i intervjuer utan 

färdiga bedömda elevtexter: 
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Lärare C, är behörig i svenska, engelska, matematik och NO. Läraren undervisar i ämnena, 

engelska, matematik och NO.  

 

Lärare D, är utbildad gymnasielärare och behörig i samtliga ämnen förutom bild, musik 

och slöjd, men undervisar i mellanstadiet i ämnena svenska, engelska och matematik.  

 

Lärare E, är behörig i svenska, engelska, matematik och idrott. Läraren undervisar i 

ämnena svenska, engelska, matematik och NO. 

 

Lärare F, är behörig i svenska, matematik, NO, bild, musik och idrott. Läraren undervisar 

i ämnena svenska, matematik, bild och NO.  

 

Lärare G, är behörig i svenska, engelska, matematik och musik. Läraren undervisar i 

samtliga ämnen. 

 

Lärare H, är behörig i svenska, engelska, matematik och idrott. Läraren undervisar i 

svenska och idrott. 

 

Lärare I, är behörig i svenska, engelska, matematik och SO. Läraren undervisar i svenska, 

matematik och SO. 

4.3 Insamling av empiri 

 

Innan vi började vår undersökning skickade vi ut missivbrev till svensklärare som vi stött 

på under vår verksamhetsförlagda utbildning eller haft kontakt med på annat sätt. Vi fick 

snabb respons av mellanstadielärare som kunde skicka oss elevtexter med tillhörande gjord 

bedömning och vi bad dem skicka materialet till oss via e-post. Tyvärr fick vi inte in 

bedömda elevtexter i den utsträckning och mängd som vi hade önskat från början. En del 

lärare fick avböja att delta på grund av för stor arbetsbelastning till följderna av Covid-19. 

 

Ett brett urval ger större sanningsenlighet samt ett vidare perspektiv som kan tala om hur 

det ser ut i olika verksamheter (Denscombe, 2018). Därför valde vi att komplettera det 

insamlade materialet med tillhörande intervjuer. Vi valde även att intervjua svensklärare 
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som kunde ställa upp på intervju även om de inte hade tid och möjlighet till att bidra med 

bedömda elevtexter. De rådande omständigheterna på grund av Covid-19 och smittorisken 

påverkade även planerade intervjuer på så sätt att enskilda intervjuerna skedde via 

telefonsamtal istället för via fysiska möten. I vår studie har vi fått möjlighet att intervjua 

nio lärare som tjänstgjorde i olika kommuner i södra Sverige. 

 

Vårt insamlade material består av elevtexter som innehåller både skrift och bild samt en 

skriftlig bedömning från läraren. Vi fick in fyra bedömda elevtexter från årskurs 5 och 6, 

från två olika lärare. Texterna är gjorda inom ämnesövergripande arbetsområde i svenska 

och SO, det vill säga att vi fick in texter där eleverna hade arbetat exempelvis med länder i 

ämnet geografi som slutligen bedömdes utifrån kunskapskrav i både geografiämnet och 

svenskämnet. Det insamlade materialet består både av handskrivna texter med tillhörande 

ritade bilder samt digitalt skrivna texter med inklistrade digitala bilder valda från internet. 

4.4 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

 

Denscombe (2018) beskriver intervjuer som en lämplig metod för insamling av data när 

man som forskare vill ta reda på människors åsikter, känslor, förståelse och erfarenheter. 

Eftersom vår undersökning syftar till att ta reda på vad verksamma lärare har för tankar och 

erfarenheter av att bedöma multimodala texter, valde vi att använda kvalitativa intervjuer 

som metod för datainsamling. 

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Dessa intervjuer innebar 

ett personligt möte eller telefonmöte med informant, där de huvudsakliga frågorna i 

intervjun var förberedda och samma för alla informanter (Denscombe, 2018). I början av 

vår undersökning förberedde och formulerade vi huvudfrågor som vi ansåg skulle kunna 

ge oss information för att tjäna syftet med vår undersökning. Intervjuerna var kvalitativa 

och öppna, då det på förhand inte fanns några formulerade och begränsade svarsalternativ. 

Informanterna fick svara med egna ord, vilket även synliggjorde hur varje informant 

uppfattade de förberedda frågorna (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

I en semistrukturerad intervju ges utrymme för följdfrågor, vilket vi ställde när det passade 

och vid behov. Denscombe (2018) menar att intervjumetoden är flexibel, vilket innebär att 
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frågorna inte behöver följa en viss struktur gällande ordningsföljd av frågor, utan kan med 

fördel anpassas utifrån den situation som råder i intervjun. Vidare menar Denscombe 

(2018) att fokus bör ligga på att ge informanterna möjlighet till att utveckla sina idéer och 

synpunkter. Detta gör att svaren i en kvalitativ och öppen intervju blir fylligare 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

Intervjuerna genomfördes under loppet av några veckor. På grund av rådande 

omständigheter kring Covid-19 utfördes intervjuerna med enbart en intervjuare. Detta 

innebär att vid varje intervjutillfälle var enbart en av oss närvarande. Tillsammans utförde 

vi sammanlagt nio intervjuer via antingen ett fysiskt möte eller genom ett telefonsamtal 

med informanten. De varade mellan 15 - 40 minuter och spelades in som en ljudupptagning 

med hjälp av en mobiltelefon. Naturligtvis finns det en nackdel med ljudupptagningar i och 

med att de inte kan fånga upp den icke-verbala kommunikationen som sker under intervjun, 

såsom kroppsspråk och gester (Denscombe, 2018). Då vi ansåg att det är informantens ord 

som är den data vi vill åt i vår undersökning och i förhållande till vårt syfte behövde vi inte 

anteckna icke-verbal kommunikation vid sidan om, så som hummande, pauser och småord. 

 

För att ta reda på vad lärare bedömer i elevers multimodala texter samt vilka kvaliteter 

lärare utgår från i bedömningen av elevers multimodala texter, har vi formulerat frågor till 

intervjun (se bilaga 1). Följande frågor är utvalda frågor som är särskilt centrala för vår 

analysdel:  

 

• Vad innebär en multimodal text och ett multimodalt arbetssätt för dig? 

• Vad framhåller du som betydelsefullt vid bedömning av elevernas arbete där både 

skrift och bild finns med? 

• Hur ser du på förhållandet mellan skrift och bild, och vad börjar du med att “läsa” i 

en text där skrift och bild finns med? 

• Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du med att bedöma kvaliteter i 

elevernas texter där både skrift och bild finns med?  

• Vilket stöd anser du att den nya läroplanen Lgr11 ger avseende multimodal 

utvärdering och bedömning av elevernas förmågor eller i deras texter? 
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4.4.1 Transkription 

 

Efter gjorda intervjuer samlade vi ihop ljudupptagningarna för att lyssna på dem 

tillsammans och gemensamt transkribera materialet. Vi använde oss av grov transkription, 

eftersom fokus ligger på vad som sägs och inte hur något sägs (Norrbys, 2014). Pauser, 

hummande och andra småord har därför uteslutits från den nedskrivna intervjun eftersom 

detta inte påverkar det väsentliga av informantens svar. Transkribering förenklar 

bearbetningen då det är enklare att analysera insamlade data som är nedskriven än 

ljudupptagningar. Det är dock mycket tidskrävande, men då vi är två med vana att skriva 

på datorer kunde vi vara effektiva (Denscombe, 2018). Slutligen använde vi Stukáts (2005) 

rekommendation om att skriva ut det mest väsentliga och intressanta från transkriberingen 

för att sedan markera likheter, skillnader och annat som vi ansåg var av betydelse för vår 

studie. 

4.5 Metod för bearbetning av empiriskt material 

 

I analysen av vårt material har vi använt oss av en omarbetad modell för ämnesdidaktiska 

arbete av multimodala texter av Danielsson och Selander (2014) (se figur 1). Modellen är 

tänkt att användas vid närläsning av multimodala texter och som utgångspunkt för samtal 

om multimodalt textskapande. Vi har utgått från modellen för att sätta ord på olika nivåer 

i elevers texter som lärare bedömer. Vår omarbetade modell har använts för att synliggöra 

både vilka nivåer lärare närmade sig texten men även vilka uttrycksformer läraren fokuserar 

på.  

4.5.1 Danielsson och Selander: Modell för ämnesdidaktiskt arbete med 

multimodala texter 

 

Danielsson och Selander (2014) har arbetat fram en modell för ämnesdidaktiskt arbete med 

multimodala elevtexter (se bilaga 2). Modellen går in och granskar multimodala texter på 

olika nivåer och med olika didaktiska fokus. Med hjälp av modellen kan man närma sig en 

text på flera nivåer, bland annat från en ytlig nivå som granskar textens övergripande 

struktur till en mer djupgående nivå där explicita samt implicita värderingar lyfts. Den 

ytliga nivån handlar om det som syns direkt med blotta ögat, såsom disposition av text, vad 
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skriften säger, vad bilden visar och rubriker. En djupare nivå handlar om att granska olika 

underliggande värderingar samt mer dolda bakomliggande budskap såsom politiska 

intressen och andra personliga åsikter som lyser genom texten.  Syftet med modellen enligt 

Danielsson och Selander (2014) är att använda den tillsammans med elever i arbete med 

multimodala texter. 

4.5.2 Analysverktyg  

 

Vi har skapat en egen omarbetad modell (se figur 1) som utgår från Danielsson och 

Selanders (2014) modell (se bilaga 2), som nämns ovan. Vi har uppmärksammat att nivå 3 

och 4 i Danielsson och Selanders (2014) modell går in på en djupare nivå än vad lärare 

vanligtvis använder sig av vid bedömning av elevtexter. Dessa två nivåerna innebär ett 

djupare perspektiv än vad som ges uttryck för i bedömningsaspekterna i läroplanen Lgr11 

(Skolverket, 2019). Det står inte i kunskapskravet att eleven bör inkludera just liknelser eller 

metaforer för att förstärka och levandegöra texters budskap. I kunskapskravet för betyget 

A i slutet av årskurs sex står det:  

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 

budskap. (s.265)  

 

 I vår tolkning av modellen använder vi oss därför enbart av nivå 1 och 2. Vår egen 

omarbetade modell har vi använt som utgångspunkt vid analys av vårt insamlade empiriska 

material. Utifrån vårt syfte valde vi ut relevanta delar på de två olika nivåerna i modellen. 

Vår modell användes för att analysera lärares skriftliga bedömningar av multimodala 

elevtexter, detta för att se på vilken nivå som lärare närmade sig texten. Vid analysen var 

vårt syfte att synliggöra vilka meningsskapande uttrycksformer läraren fokuserar på, samt 

om de bedömts separat, hur de samspelar, eller om bedömningen är en kombination av båda 

angreppssätten (Danielsson och Selander, 2014). Detta innebär att vi tittar på hur lärare 

bedömer textens helhet utifrån hur skrift och bild samspelar, kompletterar eller förstärker 

varandra. Vi tittar även på vad lärare säger i intervjuer i förhållande till bedömda elevtexter. 
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Nivåer: Vad ser läraren på: 

1. Textens enskilda delar 
 

• Uppmärksammar läraren textens olika delar och vad de var för sig erbjuder? 

• Vilken funktion fyller bilden? 

• Vad ser läraren först på, skriften eller bilden? 

2. Samspel mellan textens 

delar 

• Hur samspelar textens olika delar? 

• Hur stämmer olika avsnitt, rubriker och delar överens med varandra? 

• Hur reflektera lärare över samspel mellan olika delar samt vilken bild av 

kunskapsområdet blir centralt? 

 

Figur 1. Omarbetad analysmodell utifrån Danielsson och Selander (2014, s.43) 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns 

det fyra huvudkrav som forskare måste ta hänsyn till vid utformning av en vetenskaplig 

undersökning (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vetenskapsrådet är den myndighet 

som formulerar och reglerar riktlinjer för forskningsetik (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Enligt vetenskapsrådet finns det ett antal regelverk som man måste följa som 

forskare. Innan man påbörjar en undersökning ska man se till att man har de tillstånd och 

godkännanden som krävs (Vetenskapsrådet, 2019). I vår undersökning har vi tagit hänsyn 

till de fyra huvudkrav som finns i svensk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen måste informeras om deras 

uppgift i undersökningen och om villkoren som gäller för deltagande. Deltagarna måste 

informeras om att deltagandet i undersökningen är frivillig och att de under projektets gång 

har rätt till att avsluta sin medverka när de vill (Christoffersen & Johannessen, 2015). Denna 

information fick deltagarna ta del av både genom den skriftliga förfrågan om att delta i vår 

studie samt också muntligt i början av intervjun. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till att själva bestämma över sin medverkan 

och sitt deltagande i undersökningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Deltagarna i 

vår undersökning fick bestämma över sitt medverkande genom att fylla i den skriftliga 

samtyckesblanketten (se bilaga 3) samt att muntligt medge sitt samtycke inför intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det är viktigt att avidentifiera deltagarna på sådant sätt 

att de inte kan identifieras av utomstående (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta 

innebär att forskare har en skyldighet att förvara insamlade data på ett säkert sätt där ingen 

kan komma åt den insamlade data där deras identitet framkommer. Inför varje intervju 

informerade vi våra deltagare om att all information kommer att avidentifieras, det vill säga 

både namn, arbetsplats och kommun. I vår undersökning valde vi att avidentifiera 

deltagarna genom att göra dem anonyma. Istället för vid namn benämns varje lärare med 

en egen bokstav: A, B, C etcetera (Denscombe, 2018). 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas till vårt vetenskapliga syfte 

(Christoffersen & Johannessen, 2015) och att den inte får användas eller lånas ut för annat 

bruk. Denna information framgår tydligt i samtyckesblanketten. 
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5. Analys och resultat  

 

Vår undersökning grundas på sociosemiotisk teori och ett multimodalt perspektiv på texter. 

Det empiriska materialet består av bedömningar av elevtexter samt intervjuer med lärare. 

Dels har vi analyserat insamlat material bestående av bedömningar av elevtexter, och dels 

har vi analyserat lärares svar under intervjuer. Där det var möjligt har vi även jämfört 

lärarens ord med deras handlingar. Analysen utgår från vår egen omarbetade modell utifrån 

Danielsson och Selanders (2014) modell för ämnesdidaktiskt arbete (se bilaga 2). 

Danielsson och Selander (2014) menar att det är viktigt att se över samspelet mellan olika 

meningsskapande uttrycksformer och ställa sig frågan om uttrycksformerna passar ihop och 

kompletterar varandra. Detta innebär att vi i vår analys har reflekterat över hur lärare ser 

på texternas uppbyggnad, hur olika delar relaterar till varandra och bidrar till att skapa en 

helhet. Vi har också analyserat hur texter har bedömts av läraren samt vilka uttrycksformer 

som har vägt tyngst i bedömningen av elevtexter. 

5.1 Analys och resultat av skriftliga bedömningar med intervju 

 

Här under följer analys och resultat av de skriftliga bedömningarna från lärare A och B, 

tillsammans med genomförda intervjuer. Elevtext A1 står för den bedömda elevtexten av 

lärare A medan elevtext B1, B2 och B3 står för tre olika elevtexter som alla bedöms av 

lärare B. 

 

I elevtext A1 (se bilaga 4) görs analysen av lärarens bedömning utifrån analysmodellen 

samt i förhållande till intervjun med läraren. I intervjun framkommer det att läraren växlar 

fokus mellan skrift och bild i texten för att se på vad alla olika delarna i texten erbjuder, var 

för sig. Detta innebär att läraren närmar sig texten utifrån nivå 1. Läraren uppmärksammar 

att det finns ett samspel mellan de olika uttrycksformerna och reflekterar över hur de olika 

uttrycksformerna tillsammans skapar en helhet, här framkommer att läraren befinner sig i 

nivå 2. Bilderna kommenteras i förhållande till den skrivna texten, men skriften är den 

uttrycksform som väger tyngst vid den slutliga bedömningen. 

 

I elevtext B1, B2 och B3 (se bilaga 5, 6 och 7) har vi fått in tre olika elevtexter med 

tillhörande bedömning. Analysen omfattar de bedömda elevtexterna samt lärarens svar 
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under intervjun. Läraren uttrycker att fokus vid bedömning av texten ligger vid hur olika 

avsnitt, rubriker och delar samspelar med varandra. Läraren uppmärksammar textens olika 

delar och vad de var för sig erbjuder, här befinner sig alltså läraren i nivå 1 i 

analysmodellen. Analysen visar att läraren bedömer texten utifrån nivå 2 då lärare lägger 

vikt vid att bedöma hur olika avsnitt, rubriker och faktarutor stämmer överens, det vill säga 

hur olika delar samspelar i texten. Läraren ser även till att bilderna som finns i texten 

stämmer överens med den skrivna texten, det vill säga att uttrycksformerna samspelar. I sin 

helhet ser läraren till att alla de olika uttrycksformerna som finns i texten har ett samspel, 

då läraren tittar både på skriften, bilderna samt layouten.  

5.1.1 Sammanfattning – analys av skriftliga bedömningar 

 

Analysen av bedömda elevtexter visar att båda lärarna bedömer texten utifrån nivå 1 och 2, 

det vill säga att lärarna tittar på separata delar i texten men också om det finns ett samspel 

mellan den skrivna texten och bilden. Detta synliggörs då båda lärarna bedömer 

elevtexterna med motiveringar om hur skrift och bild förhåller sig till varandra samt hur 

bilden förstärker texten i relation till skriften. 

5.2 Analys och resultat av intervjuer 

Här under följer analys och resultat av genomförda intervjuer med nio lärare som deltagit i 

vår undersökning. 

5.3.1 Lärares syn på multimodal text och multimodalt arbetssätt 

Majoriteten av lärarna uttrycker att det handlar om skriven text som kompletteras med en 

annan uttrycksform, som exempelvis en bild eller ett ljud.  

 

Lärare B: Det innebär att det är olika text och bilder, vad det nu kan tänkas vara, att 

det inte bara är text. Bilder och ljud, att man använder uttrycksformer.  

 

Lärare A: Att en text exempelvis förstärks av en eller flera bilder eller genom ljud 

och gester/drama.  
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Lärare E: När jag hör multimodal text tänker jag direkt på en text som samspelar 

med bild eller annat för att skapa mer känsla.  

 

Av lärarnas utsagor framgår att de ofta kopplar samman ett multimodalt arbetssätt med att 

arbeta med PowerPoints och andra digitala medel i klassrummet. Lärarna svarade ofta hur 

de själva använde sig av ett multimodalt arbetssätt vid genomgångar och i sin 

undervisning.  

 

Lärare C: Oftast utgår jag från en PowerPoint med stödord på skärmen, 

tillsammans med någon bild som ska förstärka budskapet som jag vill få fram.  

 

Lärare H: Jag använder mycket bilder i mina genomgångar och försöker visa med 

bild. Jag använder både text och bild. 

 

Något som också kom upp var att det multimodala kan hjälpa exempelvis språksvaga elever 

då det ger utrymme för andra uttrycksformer vilket kan ses som hjälpmedel och 

anpassningar.  

 

Lärare D: Möjligheterna är uppenbara, att man kan välja. En med dyslexi kan 

uttrycka sig i bild. (...) I värdegrunden står att alla ska ha möjlighet att visa sina 

kunskaper och alla ska få bästa förutsättning. Då är det ingen tvekan om att du 

själv ska välja modalitet väl?  

 

Lärare C: Det som jag kan säga är att jag har vissa elever som har läs och 

skrivsvårigheter. (...) Eleverna får rita bilden istället för att skriva med text. (...) 

Eleven behöver mycket ofta uttrycka sig med bild eftersom elevens sätt att skriva 

är oläsligt och går inte alls att förstå, det är omöjligt. Istället fick denna eleven rita 

en bild för att förklara ett samband som vi arbetade med då i matten. Då visste jag 

att eleven förstår sambandet, då eleven muntligt kunde förklara bilden. 

5.2.2 Lärares syn på vad som är betydelsefullt vid bedömning av multimodal text 

 

Sex av nio lärare uttrycker att de anser att bilden enbart förstärker texten, medan tre av nio 

lärare anser att det sker ett samspel mellan text och bild.  
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Lärare B: Hur väl bilden passar till, om de har underrubriker så tittar jag på hur väl 

de passar till texten som nu när vi har arbetat med glaciären på Island då är det 

viktigt att bilden passar till texten till rätt underrubrik också. Det kan inte vara en 

bild på en flagga om underrubriken handlar om landets boskap utan bilden ska vara 

kopplad till rätt underrubriker.  

 

Lärare D: Jag anser texten väger tyngst. Bilden kan förstärka eller bära upp 

texten, den får absolut inte missvisa. 

 

Lärare G: Jag tänker att det ska hänga ihop. Det ska finnas en röd tråd mellan text 

och bild. 

 

5.2.3 Lärares syn på förhållandet mellan skrift och bild 

 

Gällande förhållandet mellan de olika uttrycksformerna gavs en del skilda svar bland de 

olika lärarna. Fem av nio lärare svarade att det beror på sammanhang, uppgift och typ av 

text. Två av de fem lärarna tycker att bilden är det som ögat dras till först för att sedan läsa 

den skrivna texten. Det handlar om att se en koppling där båda delar behöver förstärka 

varandra och skapa en helhet. 

 

Lärare D: Jag tänker att det är olika sammanhang. Ena behöver inte vara viktigare.  

 

Lärare B: Det är väldigt beroende på vad det är typ av text och uppgift. 

 

Lärare F: Bilden dras man till, man ser helheten utan att läsa igenom texten. 

Mänskliga ögat dras till bilden och sedan läser man genom texten. 

 

Lärare C: De kompletterar varandra, bilden kan tolkas på olika sätt. Jag tror att 

nästa alla kikar lite på bilden då det lockar mest, och tänker vad föreställer det 

här.  Många gånger är inte barn så jättebra på att rita, sen läser jag texten och sen 

tittar jag på bilden en gång till.  

 

Sju lärare ansåg att text är det som bör läsas först och även är det som väger tyngst, då 

övervägande del av information finns där. 
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Lärare B: Rent så skulle jag nog säga, texten. Hur det samspelar, hur relevant det 

är. Hur kopplat det är till texten. Bilden förstärker givetvis budskap på många olika 

sätt i texter.  

 

Lärare G: Börjar alltid med texten för där kan finnas grejer som gör att jag lättare 

förstår bilden. Jag hoppade alltid över bilder som liten, texten är viktigare och 

innehåller mer information.  

 

Lärare A: Skummar texten först och tittar sedan på bilden för att se om det finns 

ett sammanhang. Läser sedan texten noggrant och knyter den mer noggrant till 

bilden. Gör så för att jag vill se om jag kan få fram texten i bilden. Fokuserar mer 

på texten och lägger större vikt på den vid bedömningen.  

5.2.4 Lärares syn på möjligheter och svårigheter vid bedömning av multimodal text  

 

Lärarnas svar visar att de lägger stort ansvar vid sin egen undervisning och menar att det är 

av stor vikt hur undervisningen läggs upp samt hur tydligt bedömningsaspekterna delges 

eleverna redan från början av ett arbetsområde. 

 

Lärare B: Där är egentligen inte så svåra svårigheter. (...) Jo visst, på vilken nivå 

alltid i all bedömning, är det enkelt, utvecklat och ja. Men sen är det ju hur man 

lägger upp undervisningen hur det ska komma i uttryck i det dom producerar. Allt 

beror på hur jag lägger upp undervisningen och hur uppgiften formuleras.  

 

Elevens förmåga att uttrycka sig i bild, det vill säga hur duktig eleven är på att rita, anses 

också som något avgörande enligt de flesta lärare, även om samtliga är överens om att det 

inte är något som känns rättvist. Lärarna uttrycker det följande: 

 

Lärare D: Det handlar inte om kvaliteten på bilden samtidigt som det ändå gör det, 

duktigare på att rita ger ju tydligare avbild. Är bilden kladdig är det svårare att 

bedöma, då har kvalité betydelse. Ju bättre du fixar hantverket att teckna ju enklare 

blir det att bedöma. Alltså kanske en elev som har förmåga att teckna också enklare 

kan få högre betyg. Men det känns inte rättvist? 
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Lärare A: Det är lätt att fastna vid hur väl bearbetad bilden är och bedöma en ”fin” 

bild högre än en mindre bearbetad sådan vilket jag egentligen anser är fel då det är 

sambandet mellan text och bild som är det viktiga. Jag kan se möjligheter för de 

som har svårt att uttrycka sig i skrift att ändå få fram sina tankar genom att ta 

bilderna till hjälp.  

 

Lärare C: Jag har elever som tycker om att rita och är jätteduktiga då måste jag 

titta på det och kommentera det också. 

 

Lärarna uppmärksammar att det finns en viss problematik med att bedöma skrift och bild 

utan att ta del av elevens egen tolkning, tankar och kopplingar. Här uttrycker några lärare 

behovet av ett bedömningssamtal. De säger till exempel att: 

 

Lärare G: Man behöver kanske veta hur eleven tänker för att ens göra det möjligt. 

På nationella prov resonerar man alltid hur en elev har tänkt, utan att man får chans 

att fråga eleven vid bedömning. Finns inget utrymme för eleverna att förklara hur 

de tänkt.  

 

Lärare C: (...) Det är svårt att komma över att bara titta på bilden och bedöma om 

man jämför med elever som skriver. (...) En muntlig förklaring fick eleven ge mig 

för att jag skulle kunna tolka bilden. Jag kunde då göra en bedömning av bilden 

som eleven ritat. 

5.2.5 Lärares syn på hur Lgr11 stödjer bedömning av multimodal text 

 

I den slutliga frågan gällande vilket stöd lärarna anser att Lgr11 ger vid multimodal 

bedömning visar lärarnas svar på skilda åsikter. Lärare C kopplar till exempel det 

multimodala till läroplanens delar om digitalisering och anser därmed att det finns gott om 

stöd och att det handlar mer om att se över vilka delar som är centrala samt vad som behöver 

plockas bort i enskilda uppgifter. Lärare C säger: 

 

Det känns tryggt att digitalisering finns med i läroplanen för det är den vardagen 

eleverna lever i och vi kommer inte från det. Det blir en naturlig del i det hela 

annars skulle det kännas som att det enda viktiga är att eleverna skulle få skriva på 

papper och lämna in. Det skulle kännas som ett svek. Möjligheterna är oändliga 
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idag, det handlar mer om vad ska man plocka bort. Vi har många olika sätt att 

förmedla kunskaper och barnen har många möjligheter att skapa och uttrycka sig, 

barnen lever multimodalt.   

 

En del av lärarna kopplar det automatiskt till ämnet svenska där det står att elever ska 

använda sig av olika estetiska uttrycksformer samt formuleringen att skapa text, inte skriva. 

 

Lärare B: O ja stödet finns och att multimodal undervisning ska bedrivas är tydligt. 

(...) I svenskämnet är syftet att eleverna ska skapa texter och uttrycka sig med hjälp 

av olika estetiska uttrycksformer.  

 

Andra lärare anser att läroplanen inte ger särskilt stort stöd utifrån ett multimodalt 

perspektiv och är samtidigt svårtolkat vilket följande utsagor är exempel på: 

 

Lärare F: Svårt att tolka, det finns inget stöd avseende multimodalt förutom olika 

estetiska uttrycksformer.   

 

Lärare I: Lgr 11 är en enligt mig svårtolkad i den aspekten att eleverna har samma 

bedömningskriterier i klass 4–6.  

5.2.6 Sammanfattning – analys av intervjuer 

 

I resultatet av intervjuerna framkommer det tydligt att skriften har en funktionell tyngd i en 

text där även bild/er finns med, det vill säga att skriften får mer tyngd än bilden. Även om 

lärare vid bedömning tittar på samt ger en kommentar om bilden, bedöms den enbart i 

förhållande till den skrivna texten. Då majoriteten av lärarna ger skriften större fokus och 

tyngd vid bedömning, blir konsekvensen att alla delar i en multimodal text inte väger lika 

mycket. Frågan är hur elever motiveras att exempelvis rita en bild till en skriven text om 

den enbart har som syfte att förstärka budskapet i en text och inte vägs in vid bedömning. 

 

Elever som har förmåga att teckna är de elever som oftast får kommentarer till sina bilder. 

Detta resulterar i att de elever som faktiskt behöver utveckla sin förmåga och kunskap att 

rita, är de som inte får ta del av någon djupare kommentar eller återkoppling då lärare anser 

att det är mer svårbedömt. Gällande digitala bilder i texter spelar layout en stor roll. Det 
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som framkommer i analys av elevers bedömda texter är att placeringen av bilden har en 

större tyngd än bildens motiv.  

 

Utifrån gjorda intervjuer ser vi att bedömningssamtal sällan finns med i lärarnas 

undervisning. Lärarna uttrycker själva att bedömningssamtal är en viktig aspekt som bör 

finnas med i undervisningen, särskilt gällande arbete med multimodala texter. 

Konsekvensen av detta blir att undervisningen inte ger det stöd som behövs, varken för 

lärare och elever, för att ge en så rättvis bedömning som möjligt av en multimodal text.  

 

I intervjuerna framkommer det att flera lärare saknar kunskap om innebörden av 

multimodala texter och detta leder i sin tur till att lärare har svårigheter med att bedöma 

multimodala texter. Lärarna arbetar multimodalt men ofta omedvetet och ser skriften som 

den uttrycksform som väger tyngst. I samtliga lärares arbetssätt får övriga uttrycksformer 

enbart ett förstärkande syfte till den skrivna texten vilket skapar en svårighet vid 

bedömning av multimodala texter där alla uttrycksformer ska vägas in. Konsekvensen blir 

att lärare inte väger samman de olika uttrycksformer som finns i en text och därmed inte 

bedömer texten som en helhet, utan enbart bedömer den skrivna texten. Detta 

överensstämmer med den forskning vi tagit del av tidigare, som visar att ett 

bedömningssamtal mellan lärare och elev är av stor vikt för att möjliggöra bedömning av 

elevers texter där skrift och bild samspelar. 

 

Ur ett undervisningsperspektiv finns bilder med i alla lärares undervisning där de används 

i syfte att förstärka, förklara eller förtydliga olika budskap. De finns både ritade på tavlan, 

som utskrivna bilder eller digitalt på en skärm i klassrummet. Att bilder har en central 

funktion i undervisningen, blir därför motsägelsefullt i förhållande till vad som bedöms i 

elevtexter. Lärare går från att se bilden som något som skapar ett lärande i sin egen 

undervisning, till att enbart ge skriften en funktionell tyngd vid bedömning av elevtexter. 

 

Av intervjuerna framkommer att lärarna ofta kommenterar eller bedömer bilder som är 

bearbetade och välgjorda. Lärarna anser att det hade behövts ett bedömningssamtal för att 

lyfta elevens tolkning av bilden. Övervägande del av lärarna bedömer texten utifrån 

koppling till kunskapskravet i ämnet. Det finns olika tolkningar av hur läroplanen ger stöd 

ur ett multimodalt perspektiv. En del lärare anser att stödet i läroplanen är tydligt då de 
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kopplar det multimodala med digitaliseringen samt estetiska uttrycksformer, medan andra 

lärare anser att läroplanen inte ger något tydligt stöd och att den är svårtolkad. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att lärarna arbetar multimodalt, men ofta på ett omedvetet sätt. Vi ser detta 

när lärarna uttrycker hur de arbetar multimodalt i undervisningen, men finner svårigheter 

med att definiera begreppet multimodalitet. I lärarnas definition har alla andra 

uttrycksformer än skriften enbart ett förstärkande syfte. Vi tolkar lärarnas svar som att 

multimodala texter för dem innebär att skriven text behöver förstärkas med andra 

uttrycksformer såsom exempelvis en bild eller ett ljud. Lärarnas tankesätt visar att det är 

den skrivna texten som står i fokus och väger tyngst vid bedömning Skriften får alltså 

skriften får en funktionell tyngd vid bedömning av multimodala elevtexter. 

  

Vidare framkommer att lärarna i större utsträckning kommenterar eller bedömer bilder som 

är bearbetade och välgjorda. Lärarna uttrycker att ett samtal med eleven om deras tankar 

om samspelet mellan skrift och bild hade underlättat den slutliga bedömningen. 

  

Övervägande del av lärarna bedömer texterna utifrån kopplingen till rådande kunskapskrav. 

Det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning läroplanen ger stöd för ett 

multimodalt perspektiv. En del lärare anser att stödet i läroplanen är tydligt, då de kopplar 

det multimodala till digitaliseringen samt estetiska uttrycksformer, medan andra lärare 

anser att det inte finns något tydligt stöd och att läroplanen är svårtolkad. Detta kan vara 

anledningen till att det är lättare att bedöma skriften, vilket också kan vara anledningen till 

att skriften får en funktionell tyngd. 

 

En jämförelse mellan analysen av lärarnas skriftliga bedömningar och deras intervjusvar, 

det vill säga när vi jämför vad lärare gjort i praktiken i förhållande till utsagorna av 

intervjuerna, ser vi en hel del likheter. Lärarna uttrycker själva att de behöver större stöd, 

det vill säga tydligare läroplaner, och ser en svårighet när det kommer till att bedöma 

multimodala texter vilket även framkommer när vi tittar på bedömningar av elevtexter där 

lärarna har svårt att se texterna som en helhet. I bedömningen väger skriften tyngst vilket 

alltså inte resulterar i en helhetsbedömning. En annan överensstämmelse är att lärarna 
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enbart ser på texten genom nivå 1 och 2 enligt Danielsson och Selanders (2014) modell (se 

bilaga 2). Nivå 3 och 4 synliggörs varken i bedömningarna eller i lärarnas uttalanden under 

intervjuerna. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Det huvudsakliga syftet med vår undersökning är att belysa vad lärare tar fasta på vid 

bedömning av multimodala texter som innehåller både skrift och bild. Vi undersöker även 

vad läraren lägger fokus på i en elevtext där flera olika uttrycksformer samverkar samt vilka 

kvaliteter läraren tittar på vid bedömning. I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt 

resultat i förhållande till våra frågeställningar, för att där efter föra en avslutande 

diskussion. Vi avslutar avsnittet med en metoddiskussion. 

6.1 Lärares bedömning av multimodala texter 

 

Våra resultat pekar på att skrift är den resurs som har en funktionell tyngd vid slutlig 

bedömning av multimodala elevtexter, vilket delvis beror på den tolkning lärarna gör 

utifrån kunskapskraven i skolans läroplan Lgr11 (Skolverket, 2019). Forskningen vi tagit 

del av står i överensstämmelse med våra resultat, genom att den ger stöd att lärare lägger 

större vikt vid skoltexter där skriven text står i fokus vid bedömning av multimodala texter. 

Godhe och Magnusson (2017), Borgfeldt (2017) samt Cederlund och Sofkova Hashemi 

(2018) menar att det läggs större vikt vid den skrivna texten då multimodala texter är 

osynliga och inte explicit framskrivna i kunskapskraven.  I läroplanens kunskapskrav 

(Skolverket, 2019) i svenskämnet står det att: 

 

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 

budskap. (s. 265) 

 

I våra intervjuer uttrycker lärarna att bild/er ses som en uttrycksform som förstärker den 

skrivna texten och dess budskap, det vill säga om bilden går att koppla till den skrivna 

texten eller om den samspelar med texten. Det innebär att bilden enbart fungerar som en 

förstärkning till den skrivna texten. Trots att bilden förstärker textens budskap bedöms inte 

elevtexten som en helhet, det vill säga att samtliga uttrycksformer vägs samman för ett 

slutligt betyg, utan att den skrivna texten bedöms i förhållande till de kunskapskrav som 

råder. Resultatet är i enlighet med Borgfeldts (2017) studie som visar att svårigheterna i 

bedömning ligger i att väga samman elevers olika uttryckssätt till en helhet. Det som kan 
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ligga till grund för detta kan till dels bero på det som uttrycks av Cederlund och Sofkova 

Hashemi (2018), att lärare saknar kunskap och verktyg för att bedöma andra uttrycksformer 

än den skrivna texten, vilket gör att lärare känner sig osäkra i att bedöma uttrycksformer 

även i relation till skriven text. Att lärare saknar verktyg för bedömning av multimodala 

texter är även en aspekt som Danielsson och Selander (2014) tar upp. Detta kan delvis bero 

på de ämnestraditioner som skolan genomsyras av, eftersom vanor och normer är svåra att 

bryta (Godhe & Magnusson, 2017). Godhe (2014) menar att lärare bedömer det de är vana 

vid, vilket innebär att skriften hamnar i fokus vid bedömning. För att bedömningen av 

elevtexter ska kunna göras multimodalt krävs det att både läraren och eleven har en 

förståelse för vad det innebär att producera en multimodal text (Godhe & Magnusson, 2017; 

Borgfeldt, 2017).  

 

I intervjuerna framkommer det att lärarna utgår från kunskapskraven vid bedömning, ingen 

lärare ger uttryck för det som står i kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) i kursplanen 

för svenska. I kommentarmaterialet finns råd om hur lärare kan arbeta multimodalt i sin 

undervisning samt till vilket syfte, exempelvis står det att: 

 

Det är angeläget att eleverna får möjligheter att uttrycka sig med andra medel än 

det skrivna ordet. Därför betonar kursplanen att eleverna ska stimuleras till att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan vara 

film, teater, digitala presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildskapande 

och är också delar av en fungerande språkförmåga. (s.6). 

 

Eleverna kan arbeta med texter där ord och bild samspelar, genom att till exempel skapa 

bilderböcker eller serietidningar (Skolverket, 2017). Det står även att eleverna ska ges 

möjlighet att: 

 

(...) jämföra ”kombinerade texter” med texter som enbart består av skrivna ord, tal 

eller bilder. På så sätt kan eleverna få perspektiv på olika typer av texter och 

framställningsformer och se vilka möjligheter det finns att överföra mönster från 

den ena typen av text till den andra. (s.16) 

 

Kommentarmaterialet ger ett tydligare stöd för ett multimodalt perspektiv i jämförelse med 

syftet och kunskapskraven i kursplanen för ämnet svenska. Detta då kommentarmaterialet 
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ger en tydligare bild av ett multimodalt arbete i klassrummet, för hur läraren kan gå tillväga 

för att ge eleverna möjlighet att skapa multimodala texter. 

6.2 Kvaliteter som lärare utgår från vid bedömning av multimodala 

texter 

 

Av vår undersökning har vi nått flera slutsatser som visar att det råder oenighet i lärares 

uppfattningar om vad multimodala texter är och hur de ska bedömas.  

 

Det som framkommer är att flera lärare har svårt för att sätta ord på vad ett multimodalt 

perspektiv och arbetssätt innebär, även de lärare som visar sig arbeta multimodalt i 

klassrummet. Lärare som anser att läroplanen ger stöd till multimodal bedömning kopplar 

ofta ihop multimodalitet med digitaliseringen eller olika estetiska uttrycksformer som står 

framskrivet i Lgr11 (Skolverket, 2019). Lärarna som ger uttryck för att vara osäkra på 

innebörden av begreppet multimodalitet anser att läroplanen ger väldigt lite stöd samt är 

svårtolkad.    

 

Att det råder oenighet i lärarnas uppfattningar, framgår av intervjuer, något som vi ser som 

ett resultat av läroplanens formuleringar i kunskapskraven i svenskämnet där fokus ligger 

på den skrivna texten. Estetiska uttrycksformer nämns här men då i förstärkande syfte av 

att framhäva skriftens budskap (Skolverket, 2019). Lärare tar fasta på läroplanens 

bedömningskriterier vid bedömning av elevers texter. I bedömningskriterierna finns inga 

explicita kriterier framskrivna för multimodala texter, vilket i sin tur påverkar bedömningen 

och lärarens uppfattning om multimodala texter.  

 

I intervjuerna framkommer det att flera lärare menar att bilden har till syfte att förstärka 

den skrivna texten, medan färre lärare anser att det bör ske ett samspel mellan den skrivna 

texten och bilden. Enligt lärarnas utsagor innebär ett samspel mellan den skrivna texten och 

bilden, att bilden ska ge uttryck för det som framkommer i texten och tvärtom. Lärarna som 

anser att bilden har ett förstärkande syfte menar att den skrivna texten är i fokus och det är 

genom den skrivna texten som budskapet ska komma fram. Detta leder till att det finns en 

oenighet bland lärare om hur multimodala texter bedöms. Lärare ger ytliga kommentarer 

när det gäller övriga resurser än den skrivna texten, såsom exempelvis “fin” till en bild, 
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eller talar om bilden i förhållande till skriften och hur den fungerar som en förstärkande 

resurs. Några lärare uttrycker att elever som är duktiga på att teckna och gör en tydlig bild, 

också får fram sitt budskap tydligare. En problematik som ofta uppstår är tolkningen av 

elevers bilder. För att elever ska få möjlighet till en rättvis bedömning behöver elever få 

möjlighet till att uttrycka sig om bilden, detta då lärare och elever ofta har delade 

uppfattningar och tolkningar. Forskare såsom Danielsson och Selander (2014), Godhe 

(2014) och Borgfeldt (2017) kommer i sina studier fram till att bedömningssamtal borde 

vara en central del vad gäller bedömning av multimodala texter, detta då elevers lärande 

synliggörs under själva processens gång. De lärare vi har intervjuat uttrycker att 

bedömningssamtal är något som behövs vid bedömning av en multimodal text, detta då de 

anser att de hade behövt elevers egna tolkningar och tankar till bilden för att kunna bedöma 

bilden i förhållande till den skrivna texten. Flertal lärare anser att elevers ritade bilder ofta 

är svåra att tolka och menar att elever ofta saknar en förmåga att rita och teckna. Lärarna 

uttrycker även att de hade behövt ett stöd i styrdokumenten för att kunna göra en bedömning 

av hur elever använder bilder i samspel med den skrivna texten.  

 

Sammantaget ser vi att det finns en problematik vid bedömning av multimodala texter, som 

handlar om svårigheter med att flera uttrycksformer ska vägas samman till en helhet. Hur 

bedömningskriterierna är framskrivna i Lgr11 (Skolverket, 2019) påverkar lärares syn då 

skriften är den uttrycksform som skrivs fram mer explicit än andra uttrycksformer. I 

praktiken innebär detta att lärare vid bedömning av multimodala texter ser till de 

bedömningsaspekterna som finns att tillgå, vilket gör att lärarna enbart tolkar att övriga 

uttrycksformer har en funktion att förstärka den skrivna texten. Den skrivna texten väger 

tyngst vid den slutliga bedömningen, det vill säga att den skrivna texten har en funktionell 

tyngd vid bedömning av elevers multimodala texter. För att lärarna ska ges möjlighet till 

att bedöma elevtexter multimodalt, där skrift och bild finns med, krävs tydligare 

bedömningskriterier för multimodala texter i skolans styrdokument. 

6.3 Avslutande diskussion 

Undersökningen handlar om lärarnas egna kunskaper och medvetenhet om multimodalitet. 

Om lärare får mer kunskap om och erfarenhet av bedömning av multimodala texter ökar 

förutsättningarna för en mer rättssäker och rättvis bedömning. Ökad kunskap bidrar 

sannolikt också till att alla uttrycksformer vägs in och får samma tyngd i den slutliga 
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bedömningen.  

 

Hur kan då lärares kunskaper förbättras? Till att börja med behöver multimodalitet vara ett 

obligatoriskt inslag i lärarutbildningen för att utbilda framtidens lärare till att kunna inta ett 

multimodalt perspektiv på textskapande och bedömning. Under vår lärarutbildning har vi 

haft ett flertal föreläsningar om multimodalitet, men hur kan lärare på fältet få utbildning 

om det? Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) väljer i sin studie att bjuda in lärare till 

en workshop för att låta dem närma sig det multimodala perspektivet samt utveckla 

kunskaper om multimodal bedömning. Vidare kan mer praktiska och konkreta ting 

diskuteras, såsom vilka verktyg och hjälpmedel lärare har tillgång till för en multimodal 

bedömning. Danielsson och Selanders (2014) tidigare presenterade analysmodell kan 

komma att fungera som ett verktyg, men kan upplevas för komplex för att användas i 

praktiken i undervisnings- och bedömningssyfte. För att kunna använda sig av verktygen 

krävs kunskap om hur de kan användas, både ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och 

ur bedömningsperspektiv. 

Slutligen när vi talar om hjälpmedel, är det största stödet samtliga lärare har att tillgå 

styrdokumenten. Om lärare ska förmås inta ett multimodalt perspektiv måste det 

tydliggöras i läroplanen. Vi menar att det måste finnas en entydig definitionen av begreppet 

text som blir tydligt framskrivet i läroplanen för att lärare ska kunna utgå från samma 

textbegrepp. Vår förhoppning är att framtida revideringar av styrdokumenten ska ge lärare 

ett ökat stöd när det gäller multimodala texter och bedömning. Då synen på vad text innebär 

har förändrats i vårt samhälle behöver även skola och lärare vara en del av denna 

utveckling. 

6.4 Metoddiskussion 

 

Tanken från början var att vi skulle få in ett större antal bedömda elevtexter inom ramen 

för svenskämnet. Det material vi fick in var inte i den utsträckning som vi önskat då lärare 

valde att inte längre medverka i undersökningen på grund av olika skäl. En annan tanke var 

från början att flera olika lärare skulle skicka in material, för att kunna se på hur olika lärare 

bedömer elevtexter där skrift och bild finns med, för att kunna jämföra dem med varandra. 

Då vi enbart fick in material från två olika lärare valde vi att fokusera på att analysera 
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materialet och intervjuerna och därmed inte jämföra de gjorda bedömningarna från de två 

lärarna med varandra. 

 

För att närma oss ett trovärdigt resultat i vår undersökning valde vi att komplettera 

undersökningen med intervjuer av läraren utan material, det vill säga att lärarna endast 

deltog i intervjuer utan att ha skickat in bedömda elevtexter. Samtidigt ledde detta oss till 

att vi fick ett bredare och djupare material för vår undersökning i frågan om multimodala 

texter och bedömning. Detta gjorde att vi kunde få svar på undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

Vi upptäckte att lärare som var behöriga i bild och andra ämnen förutom svenskämnet, hade 

en bredare syn på multimodalitet och hur elever kunde använda sig av olika uttrycksformer 

i sitt meningsskapande. Detta resulterade i att vi efter några genomförda intervjuer 

reviderade vår intervjuguide för att komplettera med två nya frågor för att ta reda på varje 

lärares ämnesbehörighet och vilka ämnen läraren undervisade i. Detta var bara ett exempel 

på hur vår undersökning gynnades av den valda metodens flexibilitet (Christoffersen & 

Johannessen, 2015; Denscombe, 2018).  
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Bilaga 2 – Danielsson & Selander, 2014: Modell för ämnesdidaktiskt 
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Bilaga 4 – Lärare A, elevtext och bedömning A1 
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Bilaga 5 – Lärare B, elevtext och bedömning B1 

 

 

Bedömning elevtext B1:  Bedömd till ett C 
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Bilaga 6 – Lärare B, elevtext och bedömning B2 

 

 

Bedömning elevtext B2: bedömd till ett C 
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Bilaga 7 – Lärare B, elevtext och bedömning B3 

 

 

Bedömning till elevtext B3: bedömd till ett B 


