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Förord  
 

”Man tar lite härifrån och lite därifrån och joxar ihop det – så blir det lagom 
mycket jox” - Astrid Lindgren 

  
Vi träffade varandra vårterminen 2017 då vi började vår utbildning och har under 

åren utvecklat en livslång vänskap. Att skriva detta arbete tillsammans har i stort 

sett varit en självklarhet. Arbetet har behandlats med ömsesidig respekt och vårt 

samarbete har varit en mycket lärorik process. 

  

Under vår utbildning på grundlärarprogrammet på Högskolan Kristianstad fattade 

vi båda tidigt intresse för ett multimodalt arbetssätt som vi hade fördelen att möta 

i en av våra kurser i svenskämnet. Detta intresse väckte tankar och idéer som 

bollats fram och tillbaka under årens gång och landade till slut i frågeställningarna 

som berörs i detta arbete.   

  

Ett tack till –  

Christoffer Dahl för givande handledning. 

Eva Borgfeldt för att ha öppnat våra ögon för multimodalitet. 

 

Stort tack även till de lärare som deltog i vår studie och gjorde denna uppsatsen 

möjlig.  

  

Slutligen och självklart ett stort tack till varandra – För att vi skrattat, stöttat och 

kämpat tillsammans genom denna uppsats. 
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1 Inledning 

Björkvall (2019) skriver “En bild säger mer än tusen ord” (s.7). Detta är ett erkänt uttryck 

som speglar de kommunikativa möjligheter som skapas via ett multimodalt arbetssätt.  

Den digitala tekniken är nu en stor del av vår vardag där skolan och eleverna inte utgör 

något undantag. Att vi använder oss av olika uttrycksformer för kommunikation är något 

vi gjort under många år. Det är alltså inte något nytt fenomen utan en väl integrerad del 

av de flesta människors vardag (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Även Björkvall (2019) 

framhåller att de texter elever möter, om inte alltid, så ofta är multimodala. Dessa texter 

möter eleverna inte enbart i skolan utan också på fritiden och speglar ofta elevernas egna 

intressen. Texterna kan inkludera bilder, filmer eller ljud och blir ofta bearbetade på olika 

sätt genom exempelvis redigering (Selander & Kress, 2017). Selander och Kress (2017) 

hävdar att detta förändrar bilden av vad text och att skriva innebär. Detta syftar till att text 

kan vara exempelvis bild och att skriva innebär att skapa eller bearbeta bilden, på så sätt 

att begreppet text till exempel kan innefatta bildmaterial. Text i denna bemärkelse innebär 

mer än att kunna tolka betydelsen bakom skrivna ord. Förmågan att läsa och tolka text 

innebär då även att förstå och tolka visuellt förmedlade budskap i bild. Att skriva handlar 

då om att kunna göra sig förstådd och formulera betydelser genom fler uttrycksformer än 

exempelvis att skriva med enbart ord (Selander & Kress, 2017). 

Det är viktigt att utgå ifrån elevernas egna förutsättningar att visa sin kunskap och 

förståelse. Det påpekas inte minst i avsnittet för skolans värdegrund och uppdrag i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019a). Detta 

ger i sin tur läraren möjlighet att kunna guida eleven rätt i fortsatt lärande, vilket kan anses 

vara självklart. Men hur läraren ska bedöma ett sådant arbetssätt är däremot inte lika 

självklart. För att lyckas bedöma eleven med hänsyn till hela processen, från elevens 

inledande tankar till efterföljande reflektion av utförandet, krävs att man som lärare 

synliggör det som kan bedömas. Lyckas man med detta öppnas dörrar till helt nya 

möjligheter för bedömning. I grund och botten handlar det om vad som erkänns vara 

acceptabla sätt för elever att visa sitt lärande på (Jacobs, 2013).  
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I Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2019b) presenterar 

Skolverket elevtexter med kommentarer vilka kan ses som en fingervisning för de lärare 

som är i behov av stöd i bedömningsprocessen. Det vi finner anmärkningsvärt i detta 

bedömningsstöd är att det endast vid något enstaka tillfälle nämns något om bildens 

betydelse i samspel med den skrivna texten. I elevtext tre finns en kommentar om elevens 

användning av text i bilden i form av pratbubblor, men i övrigt ges inte uttryck för en 

multimodal analys av elevtexterna i bedömningsstödet. Går det att finna kompletterande 

stöd för bedömning av multimodala framställningar?  

Nya språket lyfter! (2016) nämns som ett styrdokument som inte heller ger tillräckligt 

med stöd för bedömning av multimodala arbeten (Cederlund & Hashemi, 2018).  

 
Revideringen av NSL (Skolverket, 2016) har inneburit att multimodalitet och 
samspel mellan resurser lyfts fram som ett kunskapsinnehåll med ett eget värde 
och inte bara som en väg till skriftspråket, vilket utgör en möjlighet för 
utveckling. Här ges lärare mer stöd än tidigare men få ledtrådar ges till vad ett 
samspel eller förstärkande innebär och inte heller här får lärarna de nödvändiga 
redskapen för att utveckla och bedöma dessa aspekter.  
(Cederlund & Hashemi, 2018, s.62) 

 

Vi har uppmärksammat att det sedan dess kommit en revidering under 2020 av Nya 

språket lyfter!. Ger revideringen efterfrågat stöd gällande bedömning av multimodala 

elevarbeten? På vilket sätt i så fall? Om stödet ej anses tillräckligt – vad behövs?  

Efter att ha överblickat Nya språket lyfter! kan vi hitta tendenser till att multimodalitet 

har fått ta större utrymme än tidigare. Bland annat nämns flera konkreta exempel på hur 

exempelvis elever kan föra läsanteckningar under och efter läsandet som stöd för senare 

samtal om texten: 

Läsanteckningarna kan exempelvis utgå från olika frågeställningar som 
läraren, klassen gemensamt eller den enskilde eleven ställt. De kan bestå av 
skriven text såväl som ritade illustrationer av olika slag (till exempel bilder, 
grafer, figurer). Eleverna läser helt enkelt med pennan i handen och det ger 
många tillfällen varje dag till att skriva. (Skolverket, 2020, s.16) 

 
Inte enbart påpekas det att anteckningarna kan vara “ritade illustrationer” utan man 

nämner det även som ett tillfälle för eleven att skriva. Den reviderade utgåvan av Nya 

språket lyfter! (2020) innehåller även ett långt stycke om meningsskapande där det ges 
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konkreta exempel på hur detta kan ges uttryck i skolan: 
 

Repertoaren av användningen av dessa texter utökas i stort sett på två sätt. Det 
ena gäller hur korta eller långa texter eleven förväntas läsa eller skriva, det vill 
säga hur mycket eleven ska skriva eller hur omfattande skriven text som ska 
läsas och hur mycket stöd som illustrationer ger. Där utökas repertoaren från 
texter som innehåller mycket stödjande illustrationer och lite skriven text till 
att också omfatta texter som domineras av skriven text. Det andra sättet gäller 
hur bekant eller elevnära ämnet är. Med elevnära texter menas texter som 
behandlar ämnen som eleven har erfarenhet av och som engagerar eleven. 
(Skolverket, 2020, s.11–12)   

  
Med tanke på det utökade utrymme som givits det multimodala arbetssättet i revideringen 

är det intressant att fråga sig om lärare finner några konkreta exempel på hur de kan 

bedöma själva bilden. Därför är det relevant att undersöka om lärare på fältet tagit del av 

2020 års revidering av Nya språket lyfter! och om de i så fall tycker att det ger ett relevant 

stöd. Vi kan, utifrån revideringen, se om och hur situationen för lärarna har förändrats 

efter Cederlund och Hashemis (2018) studie. Upplever lärare att de har fått tillräckligt 

med stöd och hur i så fall? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Att använda sig av multimodala resurser har visat sig vara av stor vikt för att kunna förstå 

och tolka sin omvärld. Forskning framhåller att det saknas uttryck för bedömning av 

multimodala texter i de gällande styrdokumenten. Därför finner vi det ämnesdidaktiskt 

och utbildningsvetenskapligt relevant att ställa frågan hur det ligger till med bedömning 

av dessa texter. Dessutom visar forskningen att lärare lämnas på egen hand att tolka hur 

detta arbetssätt och bedömningen ska se ut. Syftet med vår studie är att synliggöra lärares 

uppfattningar om multimodalitet samt bedömning med utgångspunkt i styrdokumentet 

Nya språket lyfter! (2020). Ger styrdokumentet stöd i samband med multimodala 

framställningar, omfattande såväl bild som skriven text? Vår studie bidrar med kvalitativa 

intervjuer med syfte att besvara följande frågeställning: 

 

Hur arbetar lärarna med multimodala texter och hur motiverar man val av metod? 

Hur resonerar lärarna kring bedömning av multimodala texter? 
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Hur uppfattar lärare stödet från styrdokumentet Nya språket lyfter! (2020) vad 

gäller multimodala framställningar? 

 

2 Teoretisk förankring   

Studien vilar på en socialsemiotisk och multimodal teoribildning. Teorin belyser hur 

kommunikation sker i olika sociala kontexter och vilken innebörd detta har på 

meningsskapande (Danielsson & Selander, 2014; Selander & Kress, 2017). Den 

socialsemiotiska teorin är en väg in för att tydliggöra utvärdering och bedömning i olika 

teckenvärldar (Kress, 2009). Teorin hjälper oss att förstå den kommunikation som sker 

mellan lärare och elev vid samtal när elevernas multimodala framställningar bedöms. Den 

forskningen vi har tagit del av belyser kommunikationen mellan olika parter i olika 

kontexter såsom mellan myndigheter och lärare, lärare och lärare eller mellan lärare och 

elever. Bedömning av multimodala elevtexter är även högst relevant för denna 

teoribildning då det handlar om att bedöma det eleven kommunicerar i form av olika 

framställningar.  

2.1 Centrala begrepp 

Nedan kommer vi redogöra för de begrepp som är centrala i vår studie och för vår 

teoretiska förankring. För att skapa mening och syfte med vår studie är det angeläget för 

oss att ha en förståelse för vad dessa begrepp innebär. Vi kommer inleda med begreppet 

multimodalitet för att sedan gå vidare med det vidgade textbegreppet, literacy och 

bedömning. 

2.1.1 Multimodalitet 
 

Multimodal orkestrering (..) En sådan liknelse framhäver hur alla delar, oavsett 
uttrycksform i budskapet, är lika viktiga: försvinner ett instruments stämma 
förändras helheten i musikstycket. På samma sätt kan man se det som att alla 
resurser som samverkar i multimodal interaktion är lika viktiga för budskapet 
som helhet. (Danielsson, 2019, s.120) 

 

Danielsson (2019) beskriver begreppet multimodal orkestrering som en 

framställningsform där flera uttryckssätt samspelar för att skapa en helhet. Som exempel 

kan detta vara ett samtal mellan två personer som förutom det muntliga språket även 
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innehåller gester och minspel som modaliteter. Det kan också vara en PowerPoint-

presentation som innehåller både bilder, skriven text och ljud. I vår studie har vi valt att 

fokusera på bildens interaktion med den skrivna texten. 

 
Multimodala texter, där fler än en uttrycksform används, blir vanligare både 
för att skapa och att läsa. Man kan säga att eleverna rör sig inom en vidare syn 
på texter och språk än tidigare generationer. (Jönsson, 2019, s. 63) 

 

2.1.2 Det vidgade textbegreppet 

Det vidgade textbegreppet innebär att se text som någonting mer än den fortfarande 

vanliga uppfattningen att text endast innebär skrift på antingen papper eller på en digital 

skärm (Danielsson, 2019). Begreppet innebär att man utmanar synen på vad det innebär 

att kunna läsa och skriva. Konceptet text innefattar därför fler uttrycksformer som 

exempelvis bilder, talat språk, andra ljud och dylikt. Även Björkvall (2019) beskriver 

begreppet som att text likväl kan vara exempelvis bilder och/eller skriven text.  

2.1.3 Literacy 

Begreppet literacy är något som Martinsson (2019) beskriver i sitt bokkapitel 

Svenskämnet och läsningen av skönlitteratur. Begreppet beskrivs som flertydigt då det 

förknippas både med läskunnighet och även förmågan att kommunicera på olika sätt med 

olika uttrycksformer. Det vill säga förmågan att tolka ett innehåll och att bruka den 

förmåga man besitter. Skolans undervisning av literacy blir på så sätt mångsidig då det 

handlar om att ta till sig, förstå och använda sig av det man kan (Martinsson, 2019). 

 
Man skulle kunna säga att det är att få tillgång till ett skriftspråkligt 
medborgarskap, och det kan ses som en demokratisk rättighet att få erövra det. 
(Jönsson, 2019, s. 62) 

 
Så som Jönsson (2019) beskriver literacy handlar det om att tillhöra en slags språklig 

kultur där man finner gemenskap i en förståelse och kommunikation genom skriftens 

olika kontexter. Jönsson (2019) ger även exempel på det som anses vara nödvändigt för 

att elever i dagens skola ska utveckla kunskaper och erfarenheter om literacy. Bland annat 

nämns betydelsen av att få vara deltagande och skapa texter som för eleverna blir 

meningsfulla. Även vikten av att på skilda sätt få bruka och uppfatta texterna påtalas. För 
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att utveckla kunskaper om och erfarenheter av literacy bör även eleverna ges möjlighet 

att orientera sig i texterna och utforska språket samt att kritiskt förhålla sig till texter både 

gällande läsning och skrivning av dem.  

2.1.4 Bedömning 

Syftet med att bedöma elever i skolans tidigare del, trots avsaknaden av ett betygssystem, 

är för att ge dem feedback som gynnar deras utveckling. Den formativa bedömningen blir 

därför viktig för att eleverna ska veta hur de kan utveckla sina färdigheter och därmed bli 

förberedda för sin fortsatta skolgång (Klapp, 2015). I skolans tidigare del finns det även 

kunskapskrav som eleverna ska uppnå. Detta är en fingervisning på om eleven har 

utvecklat de kunskaper som anses behövas vid specifik årskurs. Därför sker även en 

summativ bedömning som, i motsats till den formativa bedömningen, sätter ett samlat 

omdöme vid ett avslutat område (Klapp, 2015). Med tanke på den formativa 

bedömningens effekter blir det därför relevant att lyfta detta begrepp i vår studie. Eleverna 

behöver få en bra och välformulerad feedback för att kunna utvecklas så mycket som 

möjligt och klara av att genomföra grundskolans alla år (Klapp, 2015).    

Något Jönsson (2017) nämner i sin bok Lärande bedömning är att det finns behov av “att 

sätta ord på ‘tyst kunskap’” (Jönsson, 2017, s. 41). Bland annat påpekas det att kunskap 

inte enbart kommer till uttryck verbalt utan kan synas i andra typer av handlingar. Jönsson 

fortsätter även med att omnämna Säljö (2005) som påpekar hur språket kommer till 

uttryck även genom kroppsliga och estetiska handlingar. Språket har stor innebörd i vår 

förståelse kring hur världen är strukturerad samt att språket kommer till olika uttryck 

beroende på kontext. De estetiska uttrycken gör det möjligt att synliggöra kunskaper ur 

den ursprungliga kontexten och för att sedan kunna diskutera och reflektera kring dem 

(Jönsson, 2017).  

3 Forskningsbakgrund  

Vi kommer i följande avsnitt redogöra för den forskning vi tagit del av. Vi föreslår nedan 

rubriker för att sortera det innehåll vi läst. Vi kommer att beröra olika 

bedömningsaspekter som finns när det gäller multimodala framställningar och vi kommer 
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även presentera det den aktuella forskningen menar möjliggör bedömning av multimodala 

texter. Under den sistnämnda rubriken belyser vi olika aspekter som berör såväl lärare 

som elev men även styrdokument.   

3.1 Bedömningsaspekter i en multimodal framställning 

Att man kan bedöma en multimodal text beroende på val av perspektiv framgår av Design 

för lärande (Selander & Kress, 2017). Enligt författarna är det möjligt att bedöma den 

utifrån den rent estetiska aspekten, det vill säga hur har linjer ritats, val av färg eller vilket 

perspektiv som bilden är framställd i. Innehållsaspekten lägger fokus på vilka kunskaper 

som eleven har visat i sin bild. Kan eleven använda bilden som uttrycksmedel för att visa 

sina kunskaper inom ett specifikt ämne? Den tredje aspekten fokuserar på relationen 

mellan eleven och ämnet. Med det menas att det går att bedöma bildens innehåll utifrån 

hur elevens relation till ämnet är. Som exempel kan en elev skriva om något som hen har 

starka känslor till vilket då påverkar hur bilden skapas. Med detta synliggörs att det finns 

många olika sätt att bedöma en multimodal framställning på. Det innebär också att man 

som lärare måste vara tydlig gentemot eleverna om vad man kommer att bedöma i bilden. 

Läraren måste även vara medveten om dessa aspekter för att tydliggöra för sig själv vilken 

aspekt som för tillfället är väsentlig för den specifika uppgiften vid bedömning. Selander 

och Kress (2017) nämner också att det inte bara är de olika aspekterna som man bör vara 

medveten om som lärare eller elev. Det är också viktigt att kunna identifiera vilket 

uttryckssätt som lämpar sig bäst till en specifik uppgift. Att använda multimodala verktyg 

när det inte behövs kan vara kontraproduktivt och därför är det lärarens uppgift att göra 

avväganden om vad som är lämpligt inför varje uppgift. Eleven måste ges möjlighet att 

kunna visa sin kunskap på ett så tydligt sätt som möjligt. Därför är läraren betydelsefull 

när det gäller vad som är möjligt att bedöma (Selander & Kress, 2017). 

Även Hernwall, Insulander, Åkerfeldt och Öhman (2016) understryker att uttrycksformer 

har olika betydelse i olika lärandesituationer. Det de dessutom lägger till i diskussionen 

är vad lärare värderar som kunskap och hur detta tas i beaktning vid bedömning. Deras 

möjliga förklaring till lärarnas värderingar är till exempel de krav och regler som 

eventuellt begränsar lärarnas handlingsutrymme. Sammanfattat kan det tänkas att 

nuvarande styrdokument tolkas på ett sådant vis att multimodala framställningar inte är 
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det mest optimala sättet för elever att visa kunskap på. Därmed kan lärare, som gjort denna 

tolkning, uppleva svårigheter vid bedömning.  

Selander och Kress (2017) använder begreppet erkännandekultur för att förklara detta 

fenomen. I Design för lärande skriver de om att de uppgifter som konstrueras av läraren 

måste ge eleverna möjlighet att använda multimodala verktyg om dessa har betydelse vid 

bedömningen. Vad läraren anser vara erkänd kunskap kan därför synliggöras i de 

uppgifter som eleverna får. Om bilden enbart används för att fylla ut tiden kan slutsatsen 

dras att bilden inte spelar en större roll för läraren vid bedömningstillfället. Om bilden 

däremot är integrerad i uppgiften från början sänder det en signal till eleverna om att 

bilden är relevant för bedömning (Selander & Kress, 2017). 

I Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken påpekar Björkvall (2019) att man 

genom analys av en multimodal text kan separera texten i olika element och modaliteter. 

Genom multimodal analys kan man nå betydelser i texten som inte varit möjliga att nå 

om en analys gjorts av enbart omfattat talat eller skrivet språk. Samspelet mellan olika 

semiotiska resurser i en multimodal text kan synliggöras och ur en kritisk synpunkt kan 

man få fram relationer mellan det verbalspråkliga och det visuella som ej synliggjorts om 

man inte analyserat texten, med alla modaliteter, i sin helhet (Björkvall, 2019). 

Cederlund och Hashemi (2018) har gjort en studie där de följt fyra lärare under två och 

ett halvt år. Lärarna har under perioden fått genomföra skriftliga bedömningar av 

multimodala elevtexter producerade både i grupp och enskilt, vilka har utgjort det 

empiriska materialet i studien. I sin studie påpekar de att även om multimodala texter 

innefattar fler bedömningsaspekter så mister ej skriften som framställningsform sin 

betydelse för bedömning. Med andra ord används flera uttrycksformer för att skapa en 

helhet, vilket innebär att framställningen blir mer meningsfull och man kan se hur olika 

uttrycksformer interagerar med varandra. Även Selander och Kress (2017) påpekar detta 

då de betonar att de olika uttrycksformerna skapar en helhet - ett meningsskapande. De 

belyser samtidigt att det sammanhang som texterna skapas i behöver tas i beaktande. 

Bilden som eleverna skapar måste bedömas utifrån sammanhanget som den skapas i. Den 

multimodala texten kan bli svår att tolka och förstå om observatören inte vet 

sammanhanget. Därför poängteras vikten av att följa hela processen.  
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Vidare lyfter Selander och Kress (2017) att eleverna kan utveckla kunskaper som literacy 

genom ett multimodalt arbetssätt. Om en elev får visa sin kunskap på flera olika sätt 

genom att använda olika förmågor, tyder det på att eleven förstått omständigheter och 

samband i ämnet. Det blir därför inte rena faktakunskaper utan visar även på en analytisk 

förmåga. 

 

3.2 Vad behövs för att möjliggöra bedömning av multimodala texter? 

Samhället utvecklas och behovet av att kunna tolka multimodala texter går idag inte att 

bortse från. Selander och Kress (2017) drar en parallell mellan höjdhopp och 

bedömningar. Exemplet som de ger speglar att hopptekniken ändras med tiden vilket 

också gör att man kan hoppa högre. Man kan tänka sig att det till en början ansågs 

märkvärdigt att ändra en teknik som verkar fungera. Men allt eftersom resultaten blev 

bättre blev även den nya tekniken normaliserad. Detta understryker Selander och Kress 

(2017) även speglar bedömning i skolan. På samma sätt som höjdhopparen ökade sin 

prestation genom att förändra tekniken kan eleven öka sin prestation genom att få nya 

verktyg att uttrycka sig på. Det förutsätter dock att lärarnas bedömning inte enbart tar 

hänsyn till elevernas teknik utan även till elevernas prestation. Fokus borde vara på att 

eleven kan förmedla sin kunskap och förståelse och inte på hur den gör det. I Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2019) uttrycks att “Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet.” 

(Skolverket, 2019a, s. 6). Målen i läroplanen skapas i förhållande till hur samhället ser ut 

och fungerar. I takt med samhällets förändring måste även dessa mål ses över och 

utvecklas för att stämma överens med samhället. Detta kommer att påverka hur lärare ser 

på multimodala texter och hur dessa ska bedömas.  

Callow (2018) anser att det bör undvikas att bedöma en text binärt. En lärare bör alltså 

inte ställa frågan om texten visar det som bedöms eller ej. Fokus ska istället läggas på att 

försöka förstå hur den skrivna texten och bilden representerar elevens kunskaper. Callow 

(2018) pekar då på att det istället bör ställas frågor kring framställningen. Vad berättar 

orden? Vad visar bilden? Frågorna ska ge läraren en förståelse för elevens val i sitt 

skapande av bild och skriven text. Med andra ord att försöka förstå varför eleven gjort 

valen och hur det påverkar resultatet (Callow, 2018). Kalantzis, Cope och Harvey (2003) 
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skriver i en artikel om ett begrepp de kallar för new basics. Begreppet handlar om hur 

lärare förhåller sig till kunskap. För att förklara new basics gör de en jämförelse mellan 

ämnet matematik och literacy. Inom matematiken används siffror och symboler som ett 

sätt att resonera sig fram till ett svar. Du blir därför inte bara bedömd i huruvida du kan 

ge rätt eller fel svar. På samma sätt borde inte literacy enbart handla om att stava och att 

använda grammatik på ett korrekt sätt. Det handlar mer om att lära sig att kommunicera 

på olika sätt i olika situationer. Begreppet new basics går därför i linje med Callows 

(2018) tankar om att det inte är lämpligt att göra en binär bedömning av en multimodal 

text.  

Det är lätt att lärare hamnar i en bedömning där man kommenterar bilden rent estetiskt 

istället för vad bilden faktiskt berättar. Hernwall m.fl. (2016) förklarar i Navigera i den 

digitala samtiden: En antologi om den nya lärarrollen varför det är svårt för lärare att 

bedöma multimodala texter i skolan. En multimodal uppgift är flexibel när det gäller sättet 

som man kan utföra den på. Det ger eleverna en möjlighet att uttrycka sig på sitt eget 

kreativa sätt. I skolan finns det ett bedömningssystem som är strukturerat och som på 

förhand har skrivit fram hur eleverna ska visa specifika kunskaper. Därför kan man 

uppfatta det som att bedömningssystemet hämmar den kreativa processen hos eleverna. 

Ett uppstrukturerat bedömningssystem blir alltså svårt att använda när man ska bedöma 

flexibla uppgifter (Hernwall m.fl., 2016). Hernwall m.fl. (2016) visar ett exempel på vad 

Björck (2014) understryker som problematiskt med bedömning av multimodala texter. 

För att kunna bedöma en multimodal text hävdar Björck att lärare behöver ett gemensamt 

språk för att kunna prata om hur man ska bedöma den typen av uppgifter. Lärare behöver 

också pålitliga verktyg som kan hjälpa dem att bedöma elevens kunnande i multimodala 

uppgifter då de ofta involverar fler än ett teckensystem.  

Björkvall (2019) belyser hur bild- och skrivhandling gemensamt bildar en kommunikativ 

handling. Den kommunikativa handlingen har större betydelse än om man separerar den 

i bild- och språkhandling. Det vill säga att bilden och den skrivna texten bör vägas 

samman då innebörden av de båda är större när de uppfattas som en enhet än när de står 

åtskilda. Björkvall (2019) hävdar också att det ökar möjligheterna för en nyanserad 

bedömning om man lägger vikt vid att grundligt analysera de kommunikativa 

handlingarna.  
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Jewitt (2008) understryker att de som är ansvariga för att utveckla läroplanen behöver ge 

multimodala arbetssätt mer plats i densamma. På detta vis kan lärare få en större förståelse 

för hur de multimodala arbetssätten kan appliceras i klassrummet och sedan kunna 

bedömas. Fortsättningsvis skriver Jewitt (2008) om hur de multimodala uttryckssätten 

kan ge eleverna kommunikativa möjligheter. De olika kommunikativa möjligheter som 

eleverna ges i klassrummet innebär att eleven kan uttrycka sig på ett sätt som den anser 

värdefullt. De olika möjligheterna att uttrycka sig på är därför avgörande för hur 

meningsfull uppgiften blir för eleven i fråga. Att eleven involveras i ett meningsskapande 

är något Jewitt (2008) understryker som en av de faktorer som gör att multimodalitet 

anses vara ett nytt sätt att se på lärande och kunskap. 

 

3.2.1 Elevens medvetenhet kring bedömning 

I en studie som Mackenzie och Veresov (2013) gjort i den första terminen i australiensiska 

skolor, understryker de vikten av att elever får kombinera olika sätt att uttrycka sig på då 

de börjar i skolan. De pekar på att elever ofta börjar skolan med viss förmåga att skapa 

visuell och talad text och att detta blir kompletterat med skriftliga uttryck när eleverna lär 

sig att skriva. Detta gör att deras uttryckssätt utvecklas och de blir mer flexibla i sin 

uttrycksförmåga. Detta påpekas av Mackenzie och Veresov (2013) som mer komplext 

om man jämför med att enbart kunna uttrycka sig på ett sätt. De fortsätter däremot med 

att understryka vikten av att alla de uttryck eleverna gör värderas för att inte deras 

självförtroende ska påverkas. Om elevernas visuella uttryck inte tas i beaktning utan 

enbart deras skrivna text uppmärksammas kan alltså elevens förmåga att uttrycka sig själv 

påverkas negativt. Studien visar med andra ord att det kan innebära att elevernas språkliga 

och kognitiva utveckling begränsas (Mackenzie & Veresov, 2013). 

Ovan nämnda studie är även något Borgfeldt och Lyngfelt (2017) lyfter i sin artikel "Jag 

ritade först sen skrev jag": Elevperspektiv på multimodal textproduktion i årskurs 3. De 

kan se samband mellan sin undersökning och de slutsatser Mackenzie och Veresov (2013) 

dragit. De berättar om ett elevexempel där man kan misstänka att eleven anpassat sin 

multimodala framställning för att möta de krav som eleven tror att läraren har på 

textproduktionen.   
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I samma artikel berättar även Borgfeldt och Lyngfelt (2017) om en elev som uttrycker att 

det både är svårt men roligt att skriva. Däremot visar även undersökningen att eleven i 

fråga inte själv är medveten om vilka uttryckssätt hen kan visa sina kunskaper på. Här 

visar alltså undersökningen att elever är beroende av rätt förutsättningar i klassrummet 

för att kunna utveckla sina uttrycksförmågor. Detta understryker hur viktig läraren är när 

det gäller att göra eleverna medvetna om hur de kan uttrycka sig för att visa sin förståelse 

och kunskap (Borgfeldt & Lyngfelt, 2017). 

I Callows (2018) studie Classroom assessments and picture books: Strategies for 

assessing how students interpret multimodal texts har 7 elever från de tidiga åren i skolan 

arbetat på olika sätt kring en bekant bilderbok. I studien har eleverna fått diskutera, 

observera, ifrågasätta samt rita bilder kring olika scenarier i boken. Callow (2018) drar 

slutsatsen att det finns djupare sätt att bedöma en bild på än att enbart konstatera de 

estetiska valen. Frågorna som bör ställas är hur och varför eleven har gjort de estetiska 

valen. Det komplexa i detta fall är att eleven behöver göras medveten om dessa frågor för 

att själv kunna berätta om och diskutera sin framställning för att inte de estetiska valen 

ska vara i fokus. Dessa frågor utgör alltså redskap för eleverna att förtydliga hur relationen 

mellan text och bild samspelar och skapar mening till framställningen.   

3.2.2 Lärarens kompetens - utformandet av lektion - tolkning av styrdokument. 
 

the images of literacy that children construct in their drawings provide insights 
into their personal experiences of literacy, that is, what sense they have made 
of the complex world of literacy in their lives both inside and outside school. 
The drawings therefore provide a window on the children’s spontaneous 
concept development in relation to literacy in a way that conventional methods 
of assessing children’s literacy knowledge do not. (Kendrick & McKay, 2002, 
s. 47) 

 
Text i multimodal framställning kan öppna dörrar för hur eleverna kan ge uttryck för sin 

förståelse och kunskap. Texterna eleverna skapar ger läraren en insyn i elevernas 

upplevelser av literacy och hur de tagit till sig av denna erfarenhet för att bli skapande 

människor i livet. Detta innebär också att det tillkommer krav och måsten för lärare när 

det kommer till att bedöma dessa texter. En multimodal framställning blir komplex då 

elevens förståelse och kunskap måste synliggöras med hjälp av flera olika uttryckssätt. 

Det gör att läraren måste hitta redskap och metoder som åskådliggör både förståelse och 

kunskap, något som möjliggör bedömning. Selander och Kress (2017) understryker att 
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lärande inkluderar förståelse och inte enbart handlar om att tillgodose sig kunskap genom 

repetition. De beskriver även lärandet som en levande och kreativ process.  

Magnusson och Godhe (2019) pekar i sin artikel Multimodality in language education – 

implications for teaching på vikten av hur bedömningskrav tolkas för att förstå vad som 

är lärande och inte. Hur lärandet är fastställt och mottaget påverkar hur lärare arbetar med 

bedömning. Att läraren formulerar uppgiften rätt för att eleverna ska förstå hur deras 

multimodala text kommer att bedömas är av stor vikt. Författarna är därför kritiska till 

hur liten plats multimodalitet får i de gällande styrdokumenten (Magnusson & Godhe, 

2019). Fortsättningsvis påpekar även Magnusson och Godhe (2019) att yrkesverksamma 

lärare uttryckt behov av mer kompetensutveckling vad gäller skapandet och bedömning 

av multimodala uppgifter. I kombination med kompetensutveckling finns även behov av 

justeringar av styrdokumenten där kvalitativa aspekter av elevers multimodala skapande 

uppmärksammas så att lärare har större möjligheter att kunna bedöma dessa (Magnusson 

& Godhe, 2019). Lärares behov av kompetens uppmärksammas även av Borgfeldt och 

Lyngfelt (2017). De påpekar att lärarens kompetens är en nyckel för arbetet med 

multimodala framställningar av text. Detta är betydande, inte enbart för bedömning av 

denna typen av textframställning, utan också avgörande för hur uppgiften i sig utformas 

och förmedlas till eleverna (Borgfeldt & Lyngfelt, 2017). 

Cederlund och Hashemi (2018) betonar i sin artikel Multimodala bedömningspraktiker 

och lärares lärande att lärare behöver skapa rätt verktyg för att kunna bedöma förståelse 

och lärande. Genom dessa verktyg görs lärarna medvetna om den potential som finns i 

multimodal undervisning. Skolans styrdokument förändras i takt med samhället och det 

medför en förändring i hur lärare förväntas bedöma elevarbeten. Förändringen kring 

behovet av bedömning kräver nya verktyg så som analysmetoder och kollegial samverkan 

för kompetensutveckling. Behovet av terminologi och ramar för att beskriva multimodala 

texter är något som Cederlund och Hashemi (2018) skriver fram. Terminologin och 

ramarna behövs för att bedömning av sådana texter ska bli verklighet i skolorna. Men de 

betonar även att det ofta upplevs att denna typ av terminologi är svår att tillämpa i 

verkligheten och att den är främmande för många lärare (Cederlund & Hashemi, 2018).  

Vidare belyser de även att Skolverkets Nya språket lyfter! (2016) inte ger tillräckligt med 

stöd för lärare vad gäller bedömning av multimodala texter. Bedömningsmaterialets 
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tolkningsbarhet menar Cederlund och Hashemi (2018) bidrar med friheten att läraren på 

egen hand kan tolka texten men det kan också utgöra ett hinder då lärare känner att de 

besitter för lite kunskap kring multimodal bedömning för att tolka styrdokumentet 

korrekt. Trots detta skrivs det i Nya språket lyfter! (Skolverket, 2016) fram vilket bidrag 

multimodalitet för till kunskapsinnehållet i skolan. De poängterar alltså att man är på god 

väg men att det fortfarande saknas stöd i form av redskap för bedömning av multimodala 

texter. Utöver avsaknad av stöd i bedömning synliggör även Cederlund och Hashemi 

(2018) att det finns en viss lucka i lärarnas kompetens när det kommer till att utnyttja 

olika skolämnen i en form av ämnesöverskridande arbete. En del lärare upplever att de 

saknar kompetens i framförallt de estetiska ämnena vilket försvårar den multimodala 

bedömningen då man inte vet hur man ska tolka berättande estetiska framställningar 

(Cederlund & Hashemi, 2018).  

Andersson (2014) skriver i sin avhandling Berättandets möjligheter: multimodala 

berättelser och estetiska lärprocesser om hur tiden kan spela roll för hur lärarna bjuder 

in de estetiska uttrycksformerna till den dagliga verksamheten. Det resultat Andersson 

redovisar bygger på empiriskt material insamlat genom observationer, 

loggboksanteckningar samt intervjuer med lärare på olika låg- och mellanstadieskolor i 

norra Sverige. Resultatet visar att lärares uppfattning om behovet eller betydelsen av att 

använda andra uttrycksformer inte är det väsentliga, utan det handlar om att de inte 

upplever sig ha tillräckligt mycket individuell tid att ge eleverna. Detta leder till en stor 

osäkerhet kring de estetiska ämnena i skolan. Även Cederlund och Hashemi (2018) 

belyser denna problematik då de understryker att ett multimodalt arbetssätt suddar ut 

gränser mellan ämnen i den mening att både språk och estetik berörs. De lyfter därför 

även fram behovet av just bedömningsstöd och ett gemensamt språk för bedömning av 

multimodala framställningar. Detta behov rör inte enbart hur man bedömer en multimodal 

text ur ett språkligt perspektiv, utan även hur de estetiska uttrycken kan bedömas. 

 

3.2.3 Samtal mellan lärare och elev om texten 

I Classroom assessment and picture books: Strategies for assessing how students 

interpret multimodal texts (Callow, 2018) går det att läsa om betydelsen av samtalet 

mellan lärare och elev kring den multimodala texten. Att skapa tillfällen för eleverna att 
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diskutera sina multimodala texter ger eleverna utrymme för reflektion och 

självbedömning. Det ger även läraren en förståelse för hur eleven uttrycker sin förståelse 

och kunskap. Detta är en viktig insyn som är högst relevant för bedömning.  

Som vi redogjort för tidigare uttrycker Callow (2018) att lärare inte bör vara allt för binära 

i sin bedömning av multimodala elevtexter. Samtalet med eleven om texten blir då ett sätt 

att undvika att fastna i en allt för binär bedömning. I samtalet kan man synliggöra vad 

eleverna väljer att säga i texten och vad bilderna eleven gjort visar oss. Som vi skrivit 

tidigare bör vikten läggas på hur snarare än vad eleven gjort för val. Man kan även 

synliggöra relationen mellan det verbalspråkliga och det visuella genom samtalet. 

Resultatet i Callows (2018) artikel visar att samtalet om elevens text är väsentlig för att 

få en bild av den helhet av förståelse och kunskaper eleven gör uttryck för. Samtalet lyfter 

elevens framställning till en annan nivå då alla val eleven gjort får bli levande och speglar 

den förståelse och kunskap eleven har om ämnet - något som bidrar till en förenklad 

bedömningsprocess.  

Att skapa multimodala texter är en längre process som möjliggör för läraren att under 

arbetets gång ge formativ bedömning av såväl visuell som skriven text. Det gör att läraren 

får se själva processen istället för enbart ett slutresultat. Lärare som blivit intervjuade av 

Hernwall m.fl. (2016) om detta arbetssätt upplevde att de ofta redan var klara med 

bedömningen av produktionen innan de fått ta del av den färdiga texten. När eleverna är 

under pågående arbete kan läraren ställa frågor om produktionen som gör att de får en 

förståelse för de val som eleven gör i sin text. Det formativa arbetssättet kan då underlätta 

bedömningen av multimodala texter och även spara tid för lärarna. (Hernwall m.fl., 2016) 

Samtalets betydelse för bedömning betonar även Callow (2008) i sin artikel Show me: 

Principles for assessing students' visual literacy. Där uppmärksammas att ett 

meningsfullt samtal kring elevens multimodala framställning kan gynna bedömning. 

Samtalet bidrar med en förståelse för varför eleven har gjort de val som den gjort i 

uppgiften. Att ha kännedom om uppgiften i sig är också en viktig del för att kunna göra 

en rättvis bedömning av resultatet. Det gör att man kan se vad som är relevant och inte i 

framställningen (Callow, 2008). 
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4 Metod och material 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för val av ansats till vår studie. Utöver det kommer 

vi även beskriva den strategi vi har använt för att samla in kvalitativa data till vår 

studie. Vi redogör även för det urval vi gjort samt hur vi bearbetat det insamlade 

materialet. 

4.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod för att kunna få en mer nyanserad bild av 

upplevelsen som lärare på fältet har. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att 

grundligt analysera de förhållanden och miljöer som vi valt ut. I vår studie gäller det fyra 

svensklärare i grundskolans tidigare del och frågan om hur de förhåller sig till 

multimodalitet, bedömning och berörda styrdokument (Eriksson Barajas m.fl., 2013).  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra utbildade grundskollärare som arbetar i årskurserna 1-3 och 

undervisar i svenskämnet. Lärarna arbetar på tre skolor i tre olika kommuner i Skåne län. 

Vi valde att fokusera på lärare som undervisar i svenskämnet då deras erfarenheter anses 

nyttiga för att synliggöra hur lärare kan resonera kring och förhålla sig till multimodalitet 

och bedömning. Urvalet grundar sig i ett icke-sannolikhetsurval för att kunna handplocka 

deltagare som har erfarenhet av det område vi undersöker. Vi har genom detta urval 

avstått att intervjua personer som inte undervisar i svenskämnet för att säkerställa att de 

kan ge relevanta svar på våra frågor (Denscombe, 2018).   

Vi kontaktade totalt sju lärare varav fyra blev aktuella i studien. Efter noga överväganden 

bestämde vi oss för att intervjua fyra lärare på grund av arbetets tidsbegränsning. Vi 

prioriterade därför ett lägre antal lärare för att kunna utföra semistrukturerade 

djupintervjuer som var något längre och som förhoppningsvis skulle ge mer material.  

Lärarna blev kontaktade med en formell inbjudan innehållande information om studiens 

syfte samt om vad deltagande i undersökningen skulle innebära. Samtliga lärare som blev 

kontaktade om deltagande är på olika sätt bekanta med oss informanter vilket kan komma 

att påverka de svar som ges i såväl positiv som negativ riktning. Svaren kan ha anpassats 
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för att försöka matcha vad den intervjuade tror är våran synpunkt. I motsatts till detta kan 

intervjupersonen ha givit ärliga och utförliga svar till följd av våra relationer till dem 

(Denscombe, 2018).  

4.3 Genomförande 
Lärarna har intervjuats på ett semistrukturerat sätt, detta för att ta till vara på de variationer 

som framkommit i lärarnas svar. Det har även bidragit med en flexibilitet i vår 

frågeställning. Den semistrukturerade intervjun har dels några fasta frågor som ställts till 

alla deltagare men även frågor som uppkom under mötet (Denscombe, 2018). Frågorna 

har i huvudsak fokuserats på lärarnas uppfattningar och inte på deras undervisning då  

hela sanningen sällan framkommer i svar om sitt eget handlande (Denscombe, 2018). 

Dock förekommer det frågor som berör deras undervisning i ett försök att förstå lärarnas 

tolkning och användandet av begreppet multimodalitet. Förutom frågor kring 

multimodalitet och bedömning så innehöll även intervjun ett avsnitt där vi diskuterade 

fyra sidor ur styrdokumentet ”Nya språket lyfter!” (2020) (Se bilaga 3-6). Lärarna fick ge 

sina tolkningar av styrdokumentet samt ge konkreta exempel på hur de kunde koppla 

samman punkterna under rubrikerna ”Uppmärksamma och notera” samt ”Exempel på 

undervisning”. Eftersom fysiska möten ej varit möjliga på grund av rådande pandemi har 

samtliga intervjuer genomförts digitalt. Det digitala mötet har underlättat utförandet av 

intervjun på en, för båda parter, tid och plats som varit lämplig. Under intervjuerna som 

spelats in har deltagarna informerats om att inte ha kameran igång. Det är med andra ord 

enbart ljud som blivit inspelat. Det inspelade materialet raderades efter att transkribering 

var slutförd.   

4.4 Bearbetning av materialet  
Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att möjliggöra en grundlig analys av 

svaren som framkommit. För att under bearbetningen av materialet lättare kunna hålla 

isär de olika informanternas svar valde vi att numrera dem. Den djupgående intervjun 

med svensklärare på fältet har gett oss mer utvecklade svar än ja eller nej. Svaren har 

sedan analyserats av oss för att kunna återspegla den bild som lärarna har beskrivit. 

Analysen har skett med en öppen kodning på så sätt att svaren från intervjuerna har 

analyserats och kategoriserats under tre stora rubriker för att enklare upptäcka mönster i 
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de uttalanden som gjorts av lärarna (Denscombe, 2018). Detta arbetssätt har hjälpt oss att 

knyta samman de olika intervjuerna för att skapa oss en egen bild av hur lärarna arbetar 

med multimodala texter och tolkar begreppet multimodalitet. Ett induktivt arbetssätt har 

tillämpats så att de samlade svaren har kunnat utvecklas till vår egen teori om fenomenet 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013). När transkriberingen av samtliga intervjuer var klar 

påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet. Redan under transkriberingen 

färgmarkerades intressanta svar som kunde komma att bli relevanta för studiens resultat. 

Vi gick sedan igenom frågorna och jämförde likheter och olikheter mellan lärarnas svar. 

Vi jämförde och kopplade ihop intervjusvaren med tidigare forskning och teorier för att 

få en bredare bild över forskningsområdet. Då vårt urval är litet i förhållande till landets 

hela lärarkår är det viktigt att inte göra några stora slutsatser enbart utifrån lärarnas svar 

(Denscombe, 2018). I resultatdelen presenteras såväl sammanfattning som citat av det 

insamlade materialet. Vi har kategoriserat resultatet utifrån våra forskningsfrågor. I 

slutsats och diskussion kopplar vi sedan resultatet till den forskning och de begrepp vi 

lyft under tidigare kapitel forskningsbakgrund. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har i vår studie utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

Det har varit viktigt för oss att läraren varit mycket väl införstådd med vårt syfte av 

studien och fick av den anledningen en formell inbjudan som innehöll all nödvändig 

information. Samtliga deltagare har både skriftligt och muntligt informerat om att de tagit 

del av informationen och samtycker till den och att intervjun spelats in. Vi har inte haft 

för avsikt att på något sätt kritisera utan enbart synliggöra deras tolkning av begreppet 

multimodalitet och hur de arbetar med och bedömer multimodala uppgifter. Intervjun tar 

även upp lärarens tolkning av bedömningsstödet Nya språket lyfter! och om och hur de 

använder det i sin yrkesmässiga vardag. För att undvika psykologisk skada på deltagarna 

i studien har vi varit noga med att ställa väl avvägda frågor som inte nedvärderat 

deltagarnas övertygelser (Denscombe, 2018). De intervjuade lärarnas svar ses som 

tillgångar till studien där vi uppmuntrar skilda åsikter att träda fram. Deras yttranden har 
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även blivit avpersonifierade för att det inte ska kunna gå att fastställa vilken lärare det rör 

sig om. Lärarna och deras svar har hanterats konfidentiellt i vår studie Denscombe, 2018). 

Den information vi inhämtat från deltagarna går inte att använda för att härleda personens 

identitet. De inspelningar vi gjort har raderats efter det att transkriberingen av intervjun 

var gjord. Människor har varken inkluderats eller exkluderats på grund av irrelevanta 

orsaker. Urvalet har baserats på vad de kan bidra med till vår specifika forskning 

(Denscombe, 2018). Deras deltagande har varit frivilligt och möjligheten att avbryta sitt 

deltagande har funnits (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

5 Resultat  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Vi jämför lärarnas svar och presenterar de 

likheter och olikheter som framkommit under intervjuerna. Lärarnas svar är 

kategoriserade under tre rubriker som användes under intervjun för att underlätta 

jämförandet av dem. Vi inleder med att presentera deltagarna.  

 

5.1 Presentation av deltagarna 

Här nedan presenteras de lärare som deltar i vår studie. Lärarna jobbar i tre olika 

kommuner, på tre olika skolor inom Skåne län. Nedan har vi listat den information som 

kan komma att vara relevant för studiens resultat. Lärarnas extra kompetenser lyfts fram 

för att se om dessa har någon betydelse för deras arbete med multimodalitet.  

Lärare ett: Arbetar som lärare i årskurs 1. Tog lärarexamen 2009. Första året jobbade hen 

inom förskola men sedan dess i årskurs 1–3.  

Lärare två: Arbetar som lärare i årskurs 3. Tog lärarexamen 2002. Har arbetat både i 

årskurs 4–6 och 1–3. Har studerat ett extra år av matematikinlärning samt läs- och 

skrivinlärning.  

Lärare tre: Arbetar som lärare i årskurs 3. Tog lärarexamen 2004. Läste lärarutbildning 

för behörighet mellan år 0–12. Har arbetat i 10–12 år i årskurs 1–3. Har extra behörighet 

i svenska som andraspråk.  
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Lärare fyra: Arbetar som lärare i årskurs 1. Tog lärarexamen 2014. Jobbat sedan dess i 

årskurs 1–3. Studerade bild och form som gymnasieprogram. 

5.2 Begreppet multimodalitet – definitioner och tolkning av 

begreppet 

Samtliga lärare kände sig osäkra på begreppet multimodalitet när det kommer till att tolka 

dess innebörd. De kände delvis till eller inte alls till begreppet. Någon hade hört det 

medans andra inte. Alla lärarna gjorde ändå ett försök till att beskriva begreppet och då 

fanns det resonemang hos alla som stämmer in på beskrivningen av vad multimodalitet 

är. Två av lärarna menar att deras tolkning av begreppet är att eleverna kan visa sina 

kunskaper på olika sätt.  

Frida: Då undrar vi om du har hört begreppet multimodalitet tidigare? 

Lärare ett: Inte egentligen... alltså vad det står för – det arbetar vi ju med. Men 
inte just det ordet. Det tror inte jag att jag hört innan, nej.  

[…] 

Frida: Vad är då din tolkning av det? 

Lärare ett: Alltså min tolkning är att man lär sig på olika sätt. Alltså att man tar 
in information genom olika former liksom och då med de praktiska ämnena 
framförallt. Typ det är min tolkning av det. 

  

På samma fråga om hur läraren tolkar begreppet, svarar lärare tre: 

Lärare tre: Jag är inte jätteinsatt i begreppet men jag förstår ju att det handlar 
om att lyfta in olika. Att visa vad man kan på olika sätt. 

 

En av lärarna menar att tvåvägskommunikationen mellan lärare och elev kan bestå av 

olika medier. Man kan använda olika uttrycksätt för att nå fram med sin kommunikation. 

 
Lärare fyra: Jag har förstått det som att multimodalitet handlar om 
kommunikation, men det är inte säkert att jag har rätt för mig där.  
 

Läraren fortsätter att nämna ordet kommunikation när vi diskuterar deras definition och 

tolkning av ett multimodalt arbetssätt.  

Lärare fyra: Alltså jag tänker att i en etta så är det ju mycket verbal 
kommunikation, inte så mycket skriftlig, utan det mesta är ju med bildstöd eller 
då att man uttryckligen säger vad man förväntar sig utav dem. Men det handlar 
också om att de kan uttrycka sig verbalt till mig. Det tar ju mycket längre tid 
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att testa av ett ämne till exempel för att man behöver ha dem till att säga det, 
de kan inte bara skriva ner det, de flesta. 

 
Alla lärarna är överens om att multimodalitet, när det kommer till användandet av bilden 

i en skrivuppgift, har en naturlig plats i undervisningen i de lägre årskurserna. Bilden ger 

många elever som inte lärt sig att skriva än, eller elever med andra skrivsvårigheter, en 

möjlighet att förmedla den kunskap de besitter. I många uppgifter blir bilden ett naturligt 

komplement till den traditionellt skriva texten för att eleverna ska kunna visa vad de kan 

om ett ämnesområde.  

Frida: […] Ser du några för/nackdelar med multimodalitet? 

Lärare ett: Ehm... egentligen inga nackdelar men fördelar är ju att i de här lägre 
årskurserna så behöver man ju använda sig av saker som de är vana vid. Förstår 
ni vad jag menar? Liksom att bilder, musik och sånger för att komma in och så 
- på det som man ska lära sig sen. Så att använda sig av det som ett redskap. 

Frida: Tänker du främst för formens skull eller för kunskapens skull? 

Lärare ett: Jag tror att jag egentligen tänker hur de lär sig. Alltså hur – inte så 
mycket vad om ni förstår vad jag menar.  

Frida: Så jag tolkar det som att du menar att det är mer formen – att det är hur 
de…  

Lärare ett: Ja, mer det.  

 
Även när vi frågar hur lärare ett arbetar med multimodalitet i sin undervisning pratar hen 

om hur bilden kan bidra med information för att bedöma elevens kunskaper i ett 

ämnesområde. 

Frida: Men om vi då säger – nu kanske du inte har det än i årskurs 1 – men om 
du haft till exempel NO eller SO och ni skulle skriva en text om forntiden. 
Skulle du säga att det ändrar det lite? 

Lärare ett: Ja för då är det ju inte texten du ska bedöma. Det beror ju på vad 
för syfte som uppgiften har. Liksom ska man skriva en text och jag ska bedöma 
skrivningen kan man ju – då är det ju en sak. Men ska man berätta om forntiden 
och vad man har lärt sig. Då ska ju inte det hänga på det skriftliga. Det är ju en 
annan typ. För det vet jag att i min förra trea, där var en elev som helt och hållet 
kunde berätta allt om forntiden och hon ritade hur vapnen och boendet såg ut 
och kläder och så vidare. Men hon kunde ju inte skriva det. Men då bedömde 
vi henne utifrån att hon kunde det – så ja, det är ju inte skrivningen som är 
bedömningen där. 

Frida: Skulle du då säga så att det är beroende på om det är just formen eller 
kunskapen som man mäter i ett kunskapskrav? 

Lärare ett: Det är nog så ja. Ja det tror jag. 

 

Lärare ett beskriver hur hen använt bilden i en uppgift om forntiden och att eleven blev 

bedömd genom de bilder som producerades tillsammans med verbal kommunikation. 
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Lärare två gör en liknande beskrivning: 

 
Lärare två: Och sen har vi ju rätt mycket barn kan jag ju säg som har 
språkproblem, alltså språksvårigheter. Eh, som kanske ritar och tycker att, ja 
det kan fungera bra.”  

[…] 

Frida: […] skulle du vilja säga att du arbetar multimodalt i din undervisning? 

Lärare två: Ehm… I ettan och tvåan har jag gjort det. Ehm… mer än nu, för nu 
kan alla, i stort sett alla mina barn, eller alla mina elever kan skriva nu. Jag har 
en… ett barn som inte skriver utan hjälp. Sen har jag ju barn med SVA som 
kommer från andra länder och där har jag nån som inte vill prata svenska. Men 
han ritar fina serier. […] Men sen försöker vi få honom till att skriva vanligt 
också men… ja, det tar sin lilla tid. Men det är ju ett komplement så länge han 
inte kan det. 

 

Lärare två beskriver hur hen i sin undervisning kan använda bilden för att hjälpa elever 

med skrivsvårigheter eller barn med annat modersmål än svenska, att visa sina kunskaper 

i ett ämne genom att rita.  

Lärare tre svarar på frågan om hur hen skulle säga att hen arbetar multimodalt i sin 

undervisning: 

Lärare tre: Jag gör kanske lite det utan att jag tänker på det. 

[…] 

Lärare tre: Det blir oftast med de elever som har svårigheter med att läsa eller 
att skriva. Att de får visa på annat sätt vad de har lärt sig. Att man kanske… vi 
har ju inte massa prov och bedömningsuppgifter och så. Utan det är mer i det 
dagliga arbetet. Men om man kanske ska skriva en text att man får koncentrera 
sig mer på bilden och visa det genom det. 

 

Även i detta citatet kan vi utläsa att läraren använder bilden för att ge elever med 

skrivsvårigheter en möjlighet att visa vad den lärt sig. 

Vi frågade lärare fyra om hen kan se några för- och nackdelar med att arbeta med 

multimodalitet: 

 
Lärare fyra: […] Men också bilderna, mina fick en uppgift nu där de skulle 
redovisa hösten. Vi har arbetat hela höstterminen med temaområdet hösten, 
vad som händer på hösten. Då fick de ett vitt A4-papper och så fick de rita och 
skriva, eller bara rita eller bara skriva, de fick välja för att kommunicera då vad 
de kan om hösten utifrån det vi har jobbat om under fyra huvudrubriker. Då 
var det ju månaderna, svampar, djur och träd. De behövde ha någonting om 
alla dem. Så kunde man skriva oktober, november och september så skrev man 
dem. Men man kunde också säga dem till mig och så hade man ritat något litet 
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kom-i-håg. Man kanske ritade ett träd där löven hade fallit ner då kanske man 
skrev att de faller eller så skrev man inte alls utan man fick förklara för mig 
när man lämnade in den. […] Så de fick ju förmedla med hjälp av text, bild 
och ord. 
 

Lärare fyra gör även en beskrivning under intervjun av vad en bild är för hen. 

Beskrivningen tyder på att lärare fyra anser att det finns mycket information att hämta om 

elevernas kunskapsnivå utifrån deras bildskapande. 

Lärare fyra: […] Alltså jag tänker ju att man kan rita också för att du kan ju 
inte skapa något om du inte har tänkt det. Så därför… alltså du har ju tänkt 
detta på något vis och sen fått ner det på papper. Oavsett om du har tänkt det 
själv och skapat det med fingrarna eller om du har animerat det på en dator så 
har du ändå planerat detta och skapat det i ett syfte där är ju någon form av 
minne kopplat till det. Sen kan du ha tagit ett foto och se tillbaka och minnas, 
det är samma, man kan hitta bilder som man har gjort när man var liten och få 
någon form av association eller minne och tänka ”Gud, gjorde jag så”. Minnen 
tror jag, att jag skulle säga att bilder är. 
 

Vår tolkning av detta citat är att lärare fyra använder flera olika redskap, så som bild, 

verbal kommunikation med eleven och traditionellt skriven text för att ge eleverna en 

möjlighet att förmedla sin kunskap i ett ämne. Sammanfattningsvis använder sig samtliga 

av de intervjuade lärarna ofta bilden i skrivuppgifter för att synliggöra kunskap hos de 

elever med skrivsvårigheter eller med svenska som andraspråk. Bilderna används som 

visuellt redskap/hjälpmedel för eleverna att använda både till att visa sina kunskaper men 

också sina tankar och idéer.  

En av lärarna lyfter bildens tolkningsbarhet som en nackdel när det kommer till 

bedömning av elevtexter som innehåller bild. Om man som lärare upplever att man inte 

besitter tillräckligt med kompetens för att tolka bilder, blir det svårt att utläsa vad eleven 

menar med sin bild. Läraren upplever också att läroplanen har fokus på läs- och 

skrivkunskaper och då är det svårare att bedöma ett elevarbete om man gör på något annat 

sätt.  

Lärare tre: Jag kan ju se mycket fördelar om man är så insatt att man vet hur 
man ska bedöma alla dessa sakerna. Jag kan ju känna lite att utifrån läroplanen 
så handlar det ju mycket om att läsa och skriva. Då kan jag känna att det är 
svårt att bedöma om man gör på något annat sätt. Eftersom att så mycket ska 
bedömas hela tiden dessutom.  

 
Lärare ett beskriver hur de i arbetslaget kommit fram till vad fokus är att bedöma i 

elevernas arbeten tidigt i årskurs ett. Fokus ligger på skrivutveckling. 
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Lärare ett: Alltså om jag ska bedöma en text nu från de små. Så har vi liksom 
bedömt om de har rätt skrivriktning och om de kan forma bokstäverna på rätt 
sätt och om de kan stora och små bokstäver. 

 
Samtidigt beskriver läraren att hen hamnar i ett dilemma då elever som inte kan skriva 

inte alls kan bedömas på vissa uppgifter. Läraren ser då alternativa vägar till målet genom 

att eleven får rita och beskriva. 

Lärare ett: […] En elev i min klass till exempel ritar väldigt mycket och kan 
beskriva en berättelse utifrån sin bild men sen när jag ska bedöma honom i 
skrivningen så är ju det första att du ska ha skrivriktningen klar för dig och 
använda bokstäverna på ett korrekt sätt. Så då blir det ju svårt där. Det är 
kanske om han kan rita en berättelse och beskriva den för mig – ja, då kan han 
ju skriva en berättelse och berätta en berättelse i alla fall. 

5.3 Multimodalt arbetssätt 
Samtliga lärare menar att de använder bilden för att se om eleverna har förstått vad de 

sett eller hört. Bilden används även för att se om den passar ihop med den skrivna texten. 

Lärare två berättar hur hen brukar arbeta multimodalt i sin undervisning. 

 
Lärare två: Eh… I ettan och tvåan har jag gjort det. Ehm… mer än nu, för nu 
kan alla, i stort sett alla mina barn, eller alla mina elever kan skriva nu. Jag har 
en… ett barn som inte skriver utan hjälp. Sen har jag ju barn med SVA som 
kommer från andra länder och där har jag nån som inte vill prata svenska. Men 
han ritar fina serier.  

[…]  

Frida: […] så då skulle du säga att du anpassar uppgifterna till honom då? 

Lärare två: Ja. Ja det gör jag ju. Men sen försöker vi få honom till att skriva 
vanligt också men… ja, det tar sin lilla tid. Men det är ju ett komplement så 
länge han inte kan det.  

[…]  

 
Även de elever som kan skriva får oftast möjlighet att rita bilder till sina texter enligt 

lärare två. 
Lärare två: Oh ja, det gör dem ofta. Nästan alltid. Vi har en… jag vet inte hur 
mycket jag ska gå in på men… vi har en bok som vi kallar berättelseboken där 
de skriver olika typer av berättelser och de... i stort sett ritar de alltid en bild 
till det de har skrivit.  
 

Lärare ett beskriver att man kan utgå ifrån elevernas bilder, som de skapat utifrån 

upplevelser, för att sedan skapa traditionellt skriven text. Lärare ett beskriver hur bild och 

text kan samspela.  
Lärare ett: I de lägre åldrarna gör det ju det hela tiden på något sätt för vi utgår 
ju från deras…. Det är ju ofta så att vi utgår ifrån deras bilder från början. Att 



 
 

29 
 
 

rita om något ställe vi varit och besökt och sen utgår vi ifrån den bilden och 
gör en text om det. Så i de lägre åldrarna samspelar det ju jättemycket. Som 
när vi lyssnar på sagor så har man bilderna med. Bilderna är ju jätteviktiga för 
de yngre. Jag tror att man blir bättre på att använda det ju yngre barnen är.  
 

Vidare lät vi läraren beskriva vad hen anser att eleven kan visa för kvalitéer i bilden som 

den inte kan i texten – och vice versa. 

Lärare ett: Ja egentligen – jag tänker rent spontant att en otroligt duktig målare 
kan få med så mycket detaljer och så vidare och sen om man är en duktig 
skrivare så kan man få med detaljer där. Så det blir ju både och på något sätt. 
Jag vet inte riktigt där…  

 
På frågan om hur bild och text kan samspela berättar lärare tre och fyra om exempel där 

elever har ritat bilder som inte har någon koppling till texten de har skrivit vilket kan tyda 

på ouppmärksamhet eller på bristande förståelse av uppgiften.  

Lärare tre: Det kan samspela jättemycket och vara viktigt. Där ser man ju också 
om eleverna själva förstår vad de skriver om för något. För det finns ju elever 
som ritar helt andra saker än vad som finns i deras berättelse. Så det jobbar vi 
ofta med att man ska illustrera sin text. Eller om vi har – om jag läser en 
högläsningsbok – för att se om de förstår.  

 
Detta är även något som lärare fyra har upplevt i arbetet med multimodala texter. 

Lärare fyra: […] Det bli ju också ett sätt för dem att visa att de har förstått. Om 
jag har läst en berättelse som handlar om Leo som har tappat bort sin tandborste 
då kan du inte rita en godispåse. Hur gärna man än vill ha godis, men då har 
man ju tänkt på någonting annat, då har man kommunicerat det ganska tydligt 
till mig. 

 
Lärare tre påpekar att det är svårt att helt ersätta traditionellt skriven text med bild då det 

blir olika saker att bedöma. Hen menar också att det finns vissa kunskaper en lärare måste 

besitta för att kunna tolka elevernas bilder på ett rättvist sätt. 

Frida: vad skulle du säga att eleverna kan visa för kvalitéer i bilderna som inte 
går att visa i texten? 

Lärare tre: Det var lite svårt tyckte jag… jaaa… Jag vet faktiskt inte, måste jag 
säga. För då kommer vi in mer på bildämnet känner jag. Att man bedömer det 
på något sätt. Jag har svårt att helt ersätta texten med en bild.  

Frida: Men om vi då vänder på frågan. Vad skulle du säga att texten kan ge för 
kvalitéer som bilden inte kan då? 

Lärare tre: alltså då blir det helt plötsligt lättare att titta på skrivutveckling och 
ja allt som har med skrivandet att göra. 

Frida: Så du skulle säga att det är lättare att bedöma en text då? 

Lärare tre: Ja det är lättare att bedöma. Visst är det så. Det är mycket lättare att 
bedöma det. Jag har för lite kunskaper tillexempel i bildtolkning. För det är ju 
det kan man ju använda det till. Men jag kan inte så mycket om det. Inte mer 
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än att om man ritar sig själv jätteliten på ett papper så kan det betyda vissa 
saker. Men jag kan inte det. 

 

Lärare fyra får frågan om vad hen anser att det finns för att bedöma i en bild rent 

kunskapsmässigt. Läraren berättar om hur man kan se, inte bara elevernas 

kunskapsutveckling utan även dess kognitiva utveckling. Beroende på hur eleverna ritar 

så kan man se hur bra verklighetsuppfattning eleverna har. Exemplet som kom fram i 

intervjun var om eleverna ritar människor, är det då fortfarande så kallade 

”huvudfotingar” (det finns ingen kropp på den ritade människan, benen sitter fast direkt 

i huvudet) eller ritar eleven hela kroppen med kroppsdelarna på rätt plats? Genom att titta 

på detta kan man se elevernas kognitiva utveckling och hur deras kroppsuppfattning är.  

Lärare fyra: Kunskapsmässigt, dels så kan du ju se om du tittar på specifika 
element, du bedömer hösten, om vi går tillbaka till den. Då kan du ju dels se 
hur de tänker och ser på saker i förhållande till varandra. Om de har ritat en 
svamp lika stor som ett träd. Är det hur de ser på det eller är det väldigt dålig 
verklighetsuppfattning *skratt*, eller är det bara för att få in svampens delar 
om den är jättestor? Så att de visar ju väldigt tydligt med hjälp av bilden då, 
sitter löven kvar på trädet eller dem har trillat av? Vilka färger har de för att 
gestalta hösten? För det är en väldigt tydlig skillnad på ett höstträd vs ett 
sommar-, vår- och vinterträd. Så att i bilden kan du ju bedöma mycket 
kunskaper. Om du ska rita en kropp till exempel, ja vart sitter huvudet? Ja har 
de koll på det? Armarna och benen, eller de ritar fortfarande huvudfotingar så 
att de inte har någon kroppslig uppfattning? 
 

Citatet visar även hur läraren försöker urskilja andra typer av kunskaper i elevernas bilder. 

Faktakunskaper och förståelse vad gäller årstiden hösten. Bildkomposition – färgval, 

färglära, form, storleksförhållanden när eleven gör olika estetiska val i sin bild. Läraren 

beskriver de estetiska valens påverkan på innehållet i bilden på samma sätt som att 

innehållet i bilden påverkar de estetiska valen.  

 

Lärare tre nämner att tiden för bildämnet är knapp då det är ett ämne som kräver en hel 

del material. Då tar fram- och bortplockning ofta så lång tid att själva arbetspasset knappt 

blir lönt att genomföra. Därför väljer läraren att använda bildskapandet integrerat i andra 

ämnen för att få ut mer av bildämnet. Läraren menar att hen vinner tid till bildämnet men 

hittar också en annan typ av användning för bildskapandet. 

Lärare tre: […] Men att man använder som bilderna som görs kopplat till läsa 
och skriva istället att bara titta på det när man har bild 20 minuter i veckan. Så 
ofta gör vi ju så att vi knappt lägger in bild på schemat. Utan vi använder bild 
till sådana här saker istället så vi får ut mer av bild. 
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Även lärare fyra nämner bildämnets knappa tid på schemat och därför försöker hen väva 

in skapandet i andra ämnen, ofta NO och SO där det ofta kräver bilder för att illustrera 

experiment eller liknande. Bilden är inte bara ett bra sätt att se om eleverna har förstått 

uppgiften utan lärarna uttrycker även hur bra det är för eleverna då de kan visa sina tankar 

lättare än genom enbart skriven text. Lärare fyra poängterar att bilder går att använda mer 

än i bara bildämnet.  

Lärare fyra: Alltså bilden, den är ju inte frivillig på så vis att den… det finns 
ju med i läroplanen. Du ska kunna skapa en bild som ska passa till en text. Och 
även om det är ett mål under bild så funkar inte det bara fyrtio minuter i veckan 
att träna. Utan så fort de skrivit någonting eller så fort du har läst någonting så 
försöker jag se till att det finns ett utrymme för det. […]  

Dennis: […] har du använt det för att bedöma själva ämneskunskapen? 

[…] 

Lärare fyra: Mycket i NO måste jag säga, jag tycker om att plocka in bilden i 
NO. Dels för att jag tror att… När jag gick i skolan så kunde jag inte ha ett 
NO-prov utan att rita. Där är så mycket som man behöver visa och man kan 
inte alltid förklara det med ord. Jag tycker om att använda bilden just inom 
NO. Till exempel, rita hösten för mig eller om vi har jobbat med rymden. Rita 
och berätta vad du kan om rymden, om jorden. Så att nej jag, bilden den går 
att använda i mycket mer än bara bild.   

 

5.4 Nya språket lyfter! (2020) 
Samtliga lärare kände till bedömningsstödet Nya språket lyfter!, men två av fyra kände 

inte till att det fanns en revidering ifrån 2020. När vi ställer frågan om huruvida de 

använder bedömningsstödet vid sin planering av undervisningen, svarar de såhär: 

Lärare ett: Nej, det har vi inte gjort. Inte i detta arbetslaget har vi inte gjort det, 
nej.  

 

Lärare tre: Nej, och det har vi inte bestämt själv för jag tycker att det är ett 
jättebra material. Men det är bestämt så på denna skolan att vi använder bara 
Skolverkets bedömningsmaterial. Sen skulle vi ju kunna köpa det själv men 
det gör vi ju inte eftersom att man får betala för det. 

 
Lärare två berättar att hen inte använder sig av Nya språket lyfter! och att det upplevs som 

att det finns många styrdokument att förhålla sig till. Av anledning till detta har hen valt 

bort just Nya språket lyfter!. 

Dennis: […] Använder du eller ni i arbetslaget Nya språket lyfter! som ett 
styrdokument när ni planerar undervisning och så? 

Lärare två: Nej, inte jag… eller nej det gör vi inte i arbetslaget. 
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[…] 

Dennis: […] inte då som stöd när ni utför det nationella bedömningsstödet 
heller eller? 

Lärare två: Det har vi inte gjort egentligen tills… men vi ska ju göra nationella 
prov och sånt nu snart så att ehh… det… ja det finns ju så oerhört många olika 
sådana här, där man observerar och sånt så att […] vi har inte tagit just det till 
oss.  

 
Tre av de fyra intervjuade lärarna använder inte Nya språket lyfter! i arbetslaget när de 

planerar sin undervisning. Däremot nämner en av de tre att hen gärna skulle använda det 

då det är ett bra material. Skolan har dock bestämt att det material som ska användas är 

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Det används inte heller av de tre 

lärarna när de ska bedöma elevtexter där bild ingår. Lärare två nämner att det finns många 

olika stöd från Skolverket som hjälper en att observera elevers kunskapsnivåer men att 

Nya språket lyfter! inte är det materialet hen använt sig av när hen bedömer sina elever. 

Hen anser också att det på ett sätt är bra med olika bedömningsstöd men att det ibland 

kan upplevas att de står lite i konflikt med varandra.  

Lärare två: […] ja det finns ju så oerhört många olika sådana här, där man 
observerar och sånt så att ehh… vi har inte tagit just det till oss.  

[…] 

Frida: Tolkar vi som att du menar att det finns många styrdokument att vända 
sig till liksom.  

Lärare två: Ja det finns ju många sådana, just observationer så att man kan 
observera på olika sätt.  

[…] 

Dennis: Tycker du att det är bra att där finns en stor variation av sådana stöd 
eller du skulle vilja att det var mer avskalat och någonting bestämt? 

Lärare två: Ja, de…det är både och…För jag vill ju…alltså det är bra att det 
finns flera olika men det…det är svårt att liksom välja också vad man ska ha. 
Jag… jag är lite för det här att…att man tar ett egentligen och så har man det 
och sen ehh…för det, för det blir lite svårt att få det rättvist om man inte har 
ehh… samma heller. 

Frida: Tycker du att dem kan vara lite motsägande ibland då? 

Lärare två: Kan vara det ja. Mm… 

Frida: Så det kan vara lite svårt att orientera sig mellan dem så eller? 

Lärare två: Ja… ja. Och sen så behövs ju läroplanen skrivas om…lite… 
de…den börjar ju bli gammal nu… Den är nio år gammal. Det är liksom…det, 
det. Och man har ju ändrat lite grann i den och sånt men man behöver ha det 
mer så man vet precis hur det ska vara.  
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Lärare fyra använder Nya språket lyfter! vid både planering av undervisning och vid 

bedömning av elevernas uppgifter. Hen lyfter även ett annat material som heter ”Hitta 

språket” som hen tycker är för tunt, framförallt när det kommer till den verbala delen. 

Nya språket lyfter! används därför som ett komplement till ”Hitta språket” av den 

intervjuade läraren.  

Lärare fyra: […] jag tycker ju att Nya språket lyfter! är mer gedigen än den här 
Hitta språket som vi också har som bedömningsstöd. Och det är ju att båda de 
kommer från skolverket för att de är så, enligt mig, väldigt olika.  

[…] 

Lärare fyra: Och just att kunna återberätta är ju en del i…i svenskan, i Nya 
språket lyfter! finns den ju med bland annat och det. Det finns inte så mycket 
med i skolverkets nya bedömningsstöd. För där är inte talet med alls i den här 
Hitta språket utan där är det bara skriv och läs som gäller. Men inom svenska 
ska du ju kunna kommunicera verbalt också och ibland kan du behöva då 
bilderna för att återberätta, snarare än att skapa en egen bild utifrån vad du har 
hört. 

 
Detta är även lärare tre inne på när hen beskriver att Skolverkets olika bedömningsstöd 

tittar på olika saker och därför behövs de alla. Hen uttrycker även att det ”hade varit fiffigt 

om de hänger ihop”.  

Dennis: […] Du upplever att det ger dig stöd inte bara i uppgifter utan också 
vad du kan titta på – resultat och processen.  

Lärare tre: Ja. Nu är det ju ändrat men jag tycker att när jag använde Nya 
språket lyfter så kompletterade det bedömningsstöden från Skolverket. För 
man tittar på så olika saker. Jag kan tycka att Nya språket lyfter! ger en djupare 
bild av elevens utveckling.  

Dennis: Om vi nu tänker så för nu nämner du ju ytterligare ett dokument som 
finns ifrån Skolverket så. Skulle du uppleva att det var bättre att de var 
sammanlänkade och att det kanske skulle vara ett dokument att utgå ifrån? 
Eller det är bra att det finns den här bredden och variationen på dokument?  

Lärare tre: Jag hade ju tyckt att det varit rätt fiffigt om de hängde ihop. För när 
de är skilda åt så kan man ju välja att bara använda det ena. Fast jag tycker 
båda behövs för de tittar på så olika saker.  

Dennis: Tror du att det kan upplevas som rörigt för vissa? Att man kanske inte 
ens känner till vissa dokument eller liknande?  

Lärare tre: Det kan det säkert vara. Det är säkert rörigt innan man satt sig in i 
vad det är man ska göra. Då upplever man kanske det ena som enklare där det 
bara är massa avprickningsgrejer. Eller att de bedömningsstöden att man bara 
läser en gång och sen var det bra med det. Detta är ju ett mycket mer levande 
dokument som man hela tiden använder. För när vi använde – när vi hade det 
och jobbade utifrån det – så plockade man fram det flera gånger per termin. Då 
var det små drakar man färglade och så där. 
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Av de lärare som vi har intervjuat så kunde samtliga, med varierande säkerhet, peka ut 
kopplingar mellan bedömningsstödets rubriker ”Exempel på undervisning” och 
”Uppmärksamma och notera”.  

Det totala intrycket av hur mycket stöd Nya språket lyfter! ger vid planering av 
undervisning och bedömning är att det ger ett stöd. Tre av fyra lärare är helt säkra när de 
får frågan om de upplever att de får tillräckligt med stöd från bedömningsstödet.  

Dennis: […] upplever du att det här styrdokumentet ger dig stöd för att kunna 
genomföra multimodal undervisning och göra bedömningar utav de 
uppgifterna?  

Lärare två: ja, jo absolut. Ja det kan man absolut använda för det skiljer sig inte 
så mycket ifrån andra…ehh… sådana som vi har haft. Jag har ju varit med på 
LUS-tiden. Ja, jag vet inte om ni har träffat på den boken, jag vet inte om den 
finns längre. Ehh alla de här olika dokumenten som man har där man kan ha 
för att se, de är ju bra på olika sätt ju. Nu har skolverket kommit med mer 
sådana grejer och är mer noggranna med det än vad dem var när vi 
fick...den…vad heter den… den här nya läroplanen, elvan ja…att då skulle 
man liksom själv sitta ungefär och komma på dem här grejerna, men man har 
blivit tydligare med det, vad det är som ska bedömas. Det finns ju mycket mer 
material på skolverket idag än vad det fanns för några år sedan.  

 
Lärare fyra ger också ett tydligt besked på att styrdokumentet upplevs som tydligt när det 

kommer till planering av multimodala uppgifter och bedömningen av dem. 

Dennis: […] skulle du säga att styrdokumentet skulle kunna ge dig stöd för att 
kunna genomföra multimodal undervisning och även bedömningen av de 
genomförda uppgifterna? 

Lärare fyra: Ja, det tycker jag ju. Det har alltid varit ganska tydligt Nya språket 
lyfter! och jag tycker att den reviderade upplagan har ju inte blivit otydligare 
om man säger så, den är ju fortfarande tydlig. Förslag på vad jag ska titta på, 
dels har de ju målet, alltså, målen vad man säger, vad de ska nå. Där är ju 
förslag på vad jag kan göra och vad jag ska titta efter. Ja jo, den är ju absolut 
ett stöd i både undervisningen men också bedömningen. 

 
Lärare ett anser inte att det finns tillräckligt med stöd i dokumentet trots att hen tidigare 

under intervjun kunde para ihop punkterna mellan ”Exempel på undervisning” och 

”Uppmärksamma och notera”. Läraren menar dock att hen kanske hade svarat ja på frågan 

om hen varit mer insatt i dokumentet. 

Frida: Vi tolkar ju det lite som att du upplever att det saknas stöd då? 

Lärare ett: Ja eller om det liksom är jag som inte är tillräckligt insatt i om de 
ska komplettera varandra. De kanske inte ska sättas i motsats till varandra? Jag 
vet inte. Men det känns ju när man jämför dem att de inte bedömer samma 
saker. Men det är kanske inte meningen heller? 

 

På frågan om man anser att bedömningsstödet underlättar lektionsplaneringen och 

bedömningen av en bild i en textuppgift svarar lärare tre att hen tror det.  
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Lärare tre: Ja det kan jag tänka mig om jag hade följt det här mer. För då hade 
man fått in bild på ett mycket mer naturligt sätt. Sen gör vi ofta detta utan att 
vi använder Nya språket lyfter!... Men att man använder som bilderna som görs 
kopplat till läsa och skriva istället att bara titta på det när man har bild 20 
minuter i veckan. Så ofta gör vi ju så att vi knappt lägger in bild på schemat. 
Utan vi använder bild till sådana här saker istället så vi får ut mer av bild. 

 
Samtliga lärare kan på olika sätt koppla samman punkterna under rubrikerna 

”Uppmärksamma och notera” och ”Exempel på undervisning”. Lärarna ger olika exempel 

och berättar om hur de gjort för att arbeta med punkterna, även de som ej använder sig av 

Nya språket lyfter!.  

Lärare ett beskriver hur man kan ta hjälp av olika föremål när man samtalar med varandra 

i grupper – samtidigt som de andra får öva på att lyssna. Lärare ett kopplar alltså samman 

flera punkter med varandra. Punkterna finns att läsa i bilaga 4.  

Lärare ett: Ja precis, alltså jag tänker berätta med hjälp av olika föremål. Det 
gör man ju kanske när man har till exempel bokstavsarbetet. Berättar om olika 
föremål i ringen – då samtalar man i gruppen om händelser i vardagen. Lyssnar 
på de andra. Ja, eller att berätta med stöd av digitala eller analoga bilder. Det 
pratar vi ju om – om man säger när någon berättar något. Eller om vi pratar om 
något vi läst. Så tänker jag att man kan koppla det.  

 

Lärare två beskriver hur hen kopplar samman punkter ifrån bilaga 6. Hen beskriver hur 

lärarstöd kan ta plats i de olika punkterna under ”exempel på undervisning”. Bland annat 

berättar läraren att lärarstöd och bilder som samspelar med text kan hjälpa eleverna 

utveckla sina texter.  

 
Lärare två: ja, ja…där är det ju det här med… man ehh…provar på att skriva 
och till exempel berätta och beskriva någonting. Eftersom jag använder alla 
möjliga typer av texter så finns där ju möjlighet att berätta eller att man 
beskriver någonting eller man ja… ehh… där, visa intresse för skrivandets 
möjligheter prova att skriva på olika sätt. Och likadant om man ska skriva till 
en bild då, om man har det, att vi hjälps åt liksom om det är någon som kör fast 
och sånt. Så där är det ju det. Här använder vi lärarstödet, bilder som samspelar. 
Likadant formuleringar och sånt, och motivera, en del av det.  
 
 

Lärare tre berättar att hen tycker att punkterna hänger ihop och att det är upp till läraren 

vad man gör med punkterna man ser. Hen ger exempel på att återge sagor och berättelser 

och menar att de kan rita för att visa om de förstått. Punkterna finns att läsa i bilaga 3.  

Lärare tre: Ja men jag tycker att.… det beror ju helt och hållet på vad man gör 
av det. Men såklart hänger det ihop tycker jag. Som den första där... Återger 
sagor och berättelser. Jag menar kan de den kan de ju rita den. Ja men det 
tycker jag. Det är rätt så mycket upp till läraren om vad man gör av det.  
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Lärare fyra tydliggör för oss hur gemensamma texter kan illustreras i olika variationer så 

att bilder och text samspelar. Läraren gör kopplingar mellan punkterna i bilaga 5.  

Lärare fyra: Ehh… och då skapar vi ju först berättelsen, några gör det enskilt 
nu och några gör det gemensamt med mig och då ska de ju alltid skapa en bild 
som hänger ihop med texten. Det är lite olika bredd där med ju då…eh…hur 
de illustrerar det, vissa bara ritar en åsna, medans andra då kanske ritar paketet 
som han inte kan få upp för att han har hovar istället för händer och…och vi 
pratar ju mycket om varför de måste hänga ihop…vad stod det där nere? *Läser 
ur bilaga 5* Så att delta i gemensam skrivning och att berättelser… Det gör vi 
ju, det hänger ju ihop med detta, att skapa. […] 

 

6 Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion kring vårt resultat. Vi kopplar resultatet till vår 

forskningsbakgrund samt resonerar kring de likheter och olikheter som lyftes fram i 

resultatdelen. I diskussionen besvarar vi vår frågeställning.  

 

6.1 Hur och när används multimodala resurser? 

För att lyfta fram hur lärarna arbetar med multimodala texter och hur de motiverar sina 

val av metod diskuterar vi detta enligt följande rubriker. Vi synliggör bildens olika 

betydelsepotential och vi synliggör den prioritering som tycks finns bland de lärare vi 

intervjuat.  

 

6.1.1 Bildens funktion och betydelsepotential 

För att förstå hur, när och varför lärarna använder sig av multimodala resurser har vi 

analyserat de olika scenarier, där bilden är närvarande, som lärarna återgett i intervjuerna. 

Vi kan då se att bilden har flera olika typer av betydelsepotential för såväl lärare som 

elev. Vi kan även konstatera att bildens funktion och syfte varierar. 

En utav bildens funktioner är att den ger elever möjlighet att visa sina kunskaper. Lärare 

ett ger ett tydligt exempel på att elever kan visa sina kunskaper genom att rita. Eleven i 

fråga ritade olika ting från forntiden exempelvis vapen och hur boendet såg ut. Fördelen 
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med detta är att eleven får chans att visa hur vissa saker ser ut och därmed också sina 

faktakunskaper om forntiden.  

Bilden har även en funktion som scaffolding – en resurs i ett språkutvecklande arbete. 

Lärare ett, två och tre beskriver att bilder används som hjälpmedel för de elever som av 

olika anledningar har svårt att uttrycka sig skriftligt. Bilder används också som stöd för 

de elever som inte har svenska som modersmål. Med hjälp av bilden kan de därför lättare 

förstå instruktioner men även förmedla sin kunskap då skrivandet är för svårt. Detta kan 

beskrivas med hjälp av begreppet scaffolding – ett begrepp hämtat ur den sociokulturella 

teorin som syftar till det stöd en elev får i sin inlärningsprocess (Säljö, 2017). 

Ytterligare ett användningsområde för bilden är som medel att realisera en tanke eller idé. 

Lärare fyra beskriver hur bilder kan användas för att visa en tanke eller ett minne. 

Bilderna beskrivs även ha betydelsepotential i den mening att man kan göra associationer 

med olika bilder. Läraren menar att bilder ofta skapas efter ett planerat syfte och att de 

därför alltid bearbetats inom eleven innan de kommer ut på papper eller i ett 

animeringsprogram på datorn.  

Det finns även betydelsepotential i att använda bilden som utgångspunkt för skriven text. 

Lärare ett och två beskriver att de använt sig av bilder som utgångspunkt för skriven text 

vid exempelvis studiebesök. Eleverna har då fått rita bilder om besöket för att sedan sätta 

ord på sin bild. Bilderna beskrivs av lärare ett som väldigt betydelsefulla för barn i de 

tidigare skolåren då bilder och text ofta är nära sammanlänkat. Läraren delar med sig av 

böcker och sagor som exempel.  

Bilden kan även användas som utgångspunkt för berättande. Lärare ett ger ett tydligt 

exempel på hur en elev i klassen skapat berättelser genom att rita och sedan återberätta. 

Bilderna blir då utgångspunkt till elevens muntliga berättande där denne får sätta ord på 

sina bilder. 

Värt att nämna är också bildens funktion för att visa förståelse. Lärare två och tre 

beskriver bilden som ett redskap för eleverna att visa sin förståelse vid exempelvis 

högläsning. Läraren har då använt bilderna för att synliggöra vilka elever som inte har 

förstått och kanske ritat saker som inte var relevanta för det de lyssnat på.  
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De variationer av olika funktioner och betydelsepotential vi nu redogjort för synliggör 

mångfalden av bilders användningsområden i det multimodala arbetet. Borgfeldt och 

Lyngfelt (2017) understryker att eleverna är beroende av rätt förutsättningar i 

klassrummet för att utveckla sina uttrycksförmågor. En multimodal uppgift beskrivs 

samtidigt av Hernwall m.fl. (2016) som flexibel när det gäller sätten man kan utföra den 

på. Den ger eleverna möjlighet till att uttrycka sig på sitt eget kreativa sätt. De 

kommunikativa möjligheterna lyfts av Jewitt (2008) som ett meningsskapande som är en 

av de faktorer som gör att multimodalitet anses vara ett nytt sätt att se på lärande och 

kunskap. De kommunikativa möjligheterna avgörs av de olika sätt eleverna ges möjlighet 

till att uttrycka sig på – den funktion bilden bär i uppgiften. Bildens funktion och 

betydelsepotential är alltså avgörande gällande det meningsskapande som sker i 

klassrummet. De olika variationerna vi visar genom vår redogörelse synliggör den 

flexibilitet som Hernwall m.fl. (2016) nämner. 

Bildens olika funktion och betydelsepotential synliggör också att bildens roll för 

bedömning också varierar. Vi har synliggjort att bilden kan användas som hjälpmedel – 

att det alltså är formen för hur eleven visar sina kunskaper som är viktig. Men vi kan 

också se att bilden används som produkt – då blir istället innehållet det viktiga.  Kan man 

då anta att bedömning av bilden varierar beroende på om det är form eller innehåll som 

är syftet med uppgiften? I slutändan borde det handla om att eleven ska kunna visa sina 

kunskaper oavsett om det är form eller innehåll som bedöms. 

6.1.2 Prioriteringar 

En betydelsefull insikt med våra intervjuer är att det tydligt går att utläsa att multimodala 

resurser används vid flera olika scenarier. Vi kan utläsa att de används för att synliggöra 

elevernas förståelse, för att eleverna ska kunna visa sin kunskap men också som stöd för 

de elever som av olika anledningar med fördel kan bli hjälpta av bilder.  Lärarna beskriver 

inte enbart hur de använder sig av multimodalitet utan även när multimodala resurser är 

motiverat. Tre av fyra lärare förklarar att traditionellt skriven text fortfarande är prioriterat 

och att bilden av den anledning kommer i andra hand för de elever som kan skriva. Lärare 

ett beskriver exempelvis hur skrivriktning, form samt versaler och gemener går före i 

bedömning.  
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Bilden prioriteras därför för elever som ännu inte knäckt skrivkoden eller för de elever 

som av andra språkliga anledningar har svårt att uttrycka sig i skrift. Lärare fyra utmärker 

sig då hen beskriver att bilden är lika viktig för alla elever. Där används multimodala 

resurser som en något mer naturlig del av undervisnings- och bedömningssituationer. 

Samma lärare beskriver att eleverna genom multimodala framställningar åskådliggör sin 

kunskap för att sedan få sätta ord på den vid samtal om framställningen.  

Cederlund och Hashemi (2018) lyfter i sin studie att multimodala texter innehåller fler 

bedömningsaspekter och trots detta mister inte skriften som framställningsform sin 

betydelse när det kommer till bedömning. De olika uttrycksformerna används för att 

skapa en helhet. Här menar vi att det är motiverat att göra lärarna medvetna om en sådan 

sak när de fortfarande prioriterar olika uttrycksformer före andra. Att text och bild 

samspelar i en framställning behöver nödvändigtvis inte innebära att texten mister sin 

betydelse. Om möjligt finns det ytterligare bedömningsaspekter att ha i åtanke. Om eleven 

i fråga inte alls kan producera skrift utan enbart ritar är det givetvis en annan sak, men så 

länge eleverna skapar en helhet av olika typer av uttrycksformer ser vi inget behov av 

någon typ av prioritering. Det beror på vilken typ av aspekt man väljer att titta på – det 

estetiska, innehållet eller relationen mellan elev och framställning (Selander & Kress, 

2017). Lärare ett poängterar att syftet med uppgiften spelar roll när du gör din bedömning 

av en elevtext. Hen berättar om en elev som kunde visa sina kunskaper om forntiden i 

bild när eleven i fråga inte kunde uttrycka sig i skriven text. Läraren motiverade denna 

bedömning med att det är viktigt att ha klart för sig vilket syfte uppgiften har – är det att 

visa faktakunskaper, det vill säga innehåll eller är det formen på uppgiften? Syftet i detta 

fall var att synliggöra faktakunskaper om forntiden, inte att kunna skriva en text om 

forntiden.  

Det är, trots de olika typerna av prioriteringar, tydligt att bilden har en självklar roll för 

alla lärarna. Samtliga lärare poängterar att det är viktigt att använda bilder i skolan för 

eleverna i de tidigare åldrarna och att det är en uppskattad del av många. Exempelvis 

berättar lärare två att hens elever ofta vill och ber om att få rita en bild till sin text. Den 

forskning vi har tagit del av, och som finns att läsa i kapitlet forskningsbakgrund, visar 

att det är betydelsefullt för eleverna att få uttrycka sig på ett sätt som är värdefullt för just 

dem (Borgfeldt & Lyngfelt, 2017; Jewitt 2003). Som exempel på detta gjorde lärare ett 
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klart för oss att det finns mycket detaljer att hämta i såväl bilder som skriven text. Hen 

poängterade att vissa elever bäst uttrycker sig via text medan andra uttrycker sig bättre 

genom bilder. Vad som är värdefullt för eleven är i detta fall det sätt som bäst lämpar sig 

för den specifika eleven.  

 

6.2 Hur resonerar lärarna kring bedömning? 

Under våra intervjuer har vi tagit reda på hur lärarna resonerar kring bedömning av 

multimodala texter. I svaren som lärarna gav framkom det olika aspekter utav vad som 

krävs för att kunna genomföra en rättvis bedömning. Det vi tog fasta på var när de beskrev 

vilka kompetenser som kan krävas och hur man skulle kunna genomföra samtal med 

eleverna om deras texter. Det blir då intressant att jämföra deras svar med den forskning 

som presenteras i vår forskningsbakgrund.  

 

6.2.1 Kompetens och tid 

Lärare tre nämner att hen upplever sig sakna tillräckliga kunskaper om bildtolkning för 

att rättvist kunna tolka elevernas multimodala texter. Det beskrivs som en balansgång 

mellan de estetiska ämnena och svenskämnet. Läraren uttrycker också att det inte finns 

tillräckligt mycket tid för bildämnet i deras tidplan och att mycket av tiden därav med 

fördel används till multimodala framställningar då det är mer givande. Även lärare fyra 

beskriver att tiden till bildämnet inte är tillräcklig utan trycker på att det finns behov av 

använda bilden i andra ämnen. Därför använder hen bilden som verktyg så ofta hen kan 

när eleverna har läst eller skrivit något. Läraren motiverar detta med att hänvisa till 

läroplanen och hur den beskriver att eleverna ska kunna skapa en bild som ska passa till 

en text. Här kan vi då utläsa att bildens betydelse nämns i gällande läroplan men att tiden 

för själva bildämnet är begränsat. Detta kan kopplas till Andersson (2014) som påvisat i 

sin artikel att osäkerheten kring de estetiska ämnena i skolan till stor del grundar sig i 

brist på individuell tid att ge eleverna. Lärarnas uppfattning kring behov eller betydelse 

av användning av andra uttrycksformer har visat sig inte vara det väsentliga.  
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Det är en intressant kontrast mellan lärare tre och lärare fyra. Den ena läraren upplever 

sig sakna tillräckliga kunskaper för att tolka elevernas bilder samtidigt som den andra 

läraren uttryckligen beskriver bilden som obligatorisk och att det är upp till läraren att i 

stor mån tolka den. Lärare fyra motiverar detta med att det finns uttryckt i läroplanen att 

bilden ska tolkas.  

Grundat på samtliga lärares svar uppstår det flera frågor hos oss som kan vara intressanta 

att lyfta för vidare forskning. Krävs det fortbildning för lärare i bildtolkning, eller handlar 

det om att hitta ett smidigt sätt att prata med varje elev om den bild de har skapat? Är det 

en kombination av dessa? Är det upp till lärarna att tolka bilderna för att se elevernas 

kunskap eller är det eleverna som ska kunna förklara sina bilder för att visa sin kunskap? 

Blir arbetet med bild mer tidskrävande för läraren om den ska prata med varje elev om 

bilden? När det gäller hur eleven görs medveten om vad som är relevant för bedömning 

finner vi att det finns olika aspekter att ha i åtanke. Som vi lyft i vår forskningsbakgrund 

kan bedömningen av sådana framställningar anses vara tidskrävande. Anses det vara 

tidskrävande att låta eleverna göra multimodala framställningar? Blir denna 

differentiering för tidskrävande för lärarna? Upplever man att man inte kan möta samtliga 

elever då man behöver lägga mer tid på individuell kontakt med eleverna?  

 

6.2.2  Att föra samtal kring multimodala elevarbeten 

Lärare fyra uttrycker tydligt att det finns mycket att hämta kunskapsmässigt från en bild 

och att samtalet är en viktig faktor för såväl lärare som elev att synliggöra kunskapen. För 

hen är samtalet en självklar del i ett multimodalt arbetssätt. Detta arbetssätt står i enlighet 

med den samlade bilden av forskningen vi tagit del av, det vill säga att eleverna ska få en 

chans att tydliggöra vad det är de vill berätta med sin multimodala framställning så att 

läraren sedan kan göra en korrekt bedömning av kunskaperna. Men som Callow (2018) 

nämner är det viktigt att läraren inte hamnar i en allt för binär bedömning av texten. Våra 

tankar leder oss in på att även samtalet med eleven kan underlätta för läraren att inte 

hamna i just en binär bedömning. Med andra ord ger samtalet inte enbart en utökad 

förståelse för de kunskaper eleven visar utan det underlättar även för läraren att göra en 

rättvis bedömning.  
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Styrdokumenten är, enligt forskningen, något vaga när det kommer till stöd för 

bedömning av multimodala texter (Cederlund & Hashemi, 2018; Magnusson & Godhe, 

2019). För att kompensera det tolkningsutrymme som finns, när det kommer till vad man 

kan bedöma i en elevs bild, kan läraren använda samtalet med eleven för att hitta elevens 

relevanta kunskaper i ett ämnesområde. Genom samtalet kan läraren förstå elevens tankar 

i skapandeprocessen av bilden och på så sätt få en djupare förståelse för varför eleven har 

gjort de val de gjort i bildskapandet. Lärare fyra använder samtalet för att förstå de olika 

val som eleven gjort i sin bild – allt från färgval till storleksuppfattning – som kan komma 

att påverka lärarens uppfattning av elevens kunskaper och förståelse inom, i detta fall, 

arbetsområdet hösten. Vilka färger använder eleven? Hur ser storleksförhållandet ut 

mellan svampar och träd? Förstår eleven att löven faller när de är bruna?  

Andersson framhåller i sin artikel att lärarna undviker multimodala framställningar då 

man väljer att prioritera tid på andra typer av arbeten (Andersson, 2014). Lärare fyra 

utmärker av denna anledning sig något då hen aldrig nämner att tidsaspekten är ett 

orosmoment. Lärare fyra använder sig av samtal kring elevernas multimodala arbeten. 

Callow (2018) diskuterar vikten av samtalet om texten och det väcker frågor hos oss om 

huruvida samtalet är den del av bedömningsprocessen som övriga lärare upplever 

tidskrävande. Finns det tid för samtal med alla elever om deras texter? Å ena sidan 

påpekar Callow (2018) att detta skulle kunna underlätta bedömningen - kan denna 

förenklingen i det långa loppet vara tidssparande? Å andra sidan hävdar Hernwall m.fl. 

(2016) att om läraren tar del av skapandeprocessen så är många lärare ofta klara med sin 

bedömning redan innan framställningen är klar. Finns då behovet av samtal efter det att 

uppgiften är inlämnad eller sker samtalet löpande och medvetet under processens gång?  

Lärare fyra beskriver samtalet som väsentligt för att synliggöra förståelse, kunskap och 

tankar kring vilka estetiska val eleven gjort. Callow (2018) påpekar betydelsen av att 

synliggöra frågorna hur och varför gällande elevens estetiska val. Vi upplever det som 

att lärare fyra försöker synliggöra dessa frågor i samtalet men som Callow (2018) också 

beskriver är det komplexa i detta fall att eleven också bör vara medveten om dessa frågor 

när det kommer till att beskriva sitt arbete. Detta för att de estetiska valen ej ska vara i 

fokus utan avsikten av dem. Men som lärare fyra beskriver vill hen genom samtalet få 

reda på hur ”de tänker och ser på saker i förhållande till varandra”. Vi vill uppmärksamma 



 
 

43 
 
 

att lärare fyra ger sig på detta komplexa uppdrag och får ett utfall som vi kan anta är 

gynnsamt för hen som lärare.  

Lärare ett använder också samtal med elever, men inte i samma bemärkelse som lärare 

fyra. Samtalet för lärare ett innebär att eleven istället muntligt kan få redogöra för sina 

bilder i form av berättelser. Samma lärare berättar inte om att hen använder samtalet för 

att synliggöra de frågor Callow (2018) menar är väsentliga men anser sig tycka att eleven 

är i behov av att sätta ord på sin bild för att synliggöra en typisk textstruktur som i detta 

fall en berättelse kan inneha. Det vi vill synliggöra här är att läraren ställer andra viktiga 

frågor om bilderna eleverna skapat. Läraren vill synliggöra händelseförlopp och ställer 

därför frågor om innehållet i bilden för att kunna bedöma om eleven kan skapa en 

berättelse med exempelvis tydlig inledning, händelse och avslut. 

 

6.3 Nya språket lyfter! som stöd  

Anmärkningsvärt i vårt resultat är att samtliga lärare, med varierad säkerhet, kan se att 

revideringen av Nya språket lyfter! (2020) ger stöd gällande bedömning av multimodala 

arbeten. Såväl Cederlund och Hashemi (2018) som Magnusson och Godhe (2019) har 

tittat på olika styrdokument och drar slutsatsen att ett multimodalt arbetssätt får för lite 

utrymme i dessa och att det av den anledningen finns en avsaknad av stöd gällande 

bedömning av sådana arbeten. Det är därför nämnvärt att de lärare vi intervjuat trots allt 

finner ett visst stöd. Lärare tre uttrycker att bedömningsstödet ger ”en djupare bild av 

elevens utveckling”. Lärare fyra använder Nya språket lyfter! för att få stöd kring verbal 

kommunikation och ser innehållet som förslag på vad hen ”ska göra och titta efter”. Kan 

det bero på revideringen av Nya språket lyfter! under 2020? Vad är i så fall den stora 

skillnaden mellan revideringarna?  

Lärare tre och fyra anser att materialet fyller ett tomrum som de övriga bedömningsstöden 

ej fyller vilket tyder på att det, trots vad forskning menar som avsaknad av stöd, finns ett 

behov av styrdokumentet Nya språket lyfter!.  

 Lärare två och tre beskriver däremot att mängden av olika styrdokument kan upplevas 

som förvirrande och menar att de ibland upplevs stå i konflikt med varandra. Lärare tre 
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ger uttryck för att en del lärare kanske väljer ett bedömningsstöd framför något annat för 

att det är lättare och inte lika tidskrävande. Kan detta vara en anledning till att lärare, och 

ibland hela skolor, väljer bort Nya språket lyfter! och fokuserar på andra 

bedömningsstöd? Vad är kärnan i denna påstådda konflikt? Är det tolkningsutrymme? 

Det gemensamma språket? Att det är olika innehåll som påpekas vara relevanta för 

undervisning och bedömning? 

Tre av fyra lärare använder inte Nya språket lyfter! i sitt dagliga arbete – en siffra som 

säger mycket. Vår studie är mycket liten i skala och kan av den anledningen inte säga 

något generellt om i vilket utsträckning Nya språket lyfter! används av verksamma lärare. 

Frågan är hur det kommer sig att ett bedömningsstöd som detta ej utnyttjas. Samtliga 

lärare kan ge konkreta exempel på hur punkterna under rubrikerna ”uppmärksamma och 

notera” samt ”exempel på undervisning” har sett ut i deras klassrum – så lärarna arbetar 

uppenbart med innehåll ur Nya språket lyfter! men tar ej stöd i styrdokumentet vid 

planering eller bedömning av olika anledningar. Flertalet av lärarna menar att de jobbar 

multimodalt utan att tänka på det mot denna bakgrund kan man ställa frågan om lärarna 

finner stöd för bedömning i andra styrdokument än Nya språket lyfter! eller bedömer de 

inte alla modaliteter som kan förekomma i en text? Hur förhåller sig styrdokumenten till 

Selander och Kress (2017) olika bedömningsaspekter som fokuserar på såväl estetik som 

innehåll och relationer? 

Vi beskrev i kapitlet forskningsbakgrund ett begrepp som myntats av Kalantzis, Cope och 

Harvey (2003) – nämligen new basics. Med detta begrepp avses hur lärare förhåller sig 

till kunskap. Det är en liknelse mellan matematik och literacy. Man hävdar att man i 

matematik inte enbart blir bedömd i huruvida du har rätt eller fel svar utan vägen till 

lösningen är minst lika relevant vid bedömning. Här dras en parallell till literacy och att 

man inte kan se på literacy som att enbart kunna stava rätt eller fel. New basics handlar 

därför om att lära sig kommunicera på olika sätt i olika situationer. Det är inte enbart 

stavning eller grammatik – det är kommunikation. Begreppet går i linje med Callows 

(2018) tankar om att det inte är lämpligt att göra en binär bedömning av multimodala 

texter. Det komplexa är att bedöma multimodala texter då de inte explicit kan uttryckas 

hur eller vad som är relevant vid bedömning. Möjligtvis är detta en förklaring till att 
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styrdokument i stor utsträckning inte upplevs tillräckliga. Det är alltså för svårt att ge ett 

specificerat stöd som gör att lärarna undviker att lämnas i ett tolkningsutrymme. 

Vi har också belyst hur forskningen visar att det finns ett behov av ett gemensamt språk 

gällande bedömning av multimodala framställningar. Det multimodala arbetssättet är 

ämnesövergripande i den mån att både språk och estetik berörs. Av den anledningen finns 

ett behov av ett gemensamt språk och bedömningsstöd till multimodala framställningar. 

Det rör inte enbart bedömning av multimodal text ur ett språkligt perspektiv, utan också 

ur ett estetiskt perspektiv (Cederlund & Hashemi, 2018). Något vi funderat på är om det 

inte är ett nytt gemensamt språk som behöver utvecklas och etableras hos lärare. 

Möjligtvis ligger mycket i enskilda definitioner av begrepp som ofta syns i styrdokument. 

Vad gäller multimodala framställningar kanske en gemensam definition av begrepp som 

text, skriva och läsa skulle underlätta det tolkningsutrymme som finns. Som exempel att 

det under begreppet text inte enbart syftar till traditionellt skriven text utan även kan 

involvera bilder, ljud etc. Som det är idag frågar vi oss om det finns något i lärarnas 

värderingar och egna definitioner av dessa begrepp som kan påverka hur undervisning 

och bedömning ser ut. Vilka begrepp talar för ett ämnesöverskridande arbete i 

styrdokumenten? 

6.4 Bidrag till forskning 
Även om vår studie är i liten skala och vi där med inte kan göra någon större 

generalisering så visar det sig att Nya språket lyfter! ger lärarna ett visst stöd. Av den 

anledningen vore det intressant att ta del av en studie i större skala. Vad finns det för stöd 

exakt i revideringen av Nya språket lyfter! som kom under 2020. Finns det något som 

talar för ett behov av revidering av andra styrdokument gällande multimodalt arbetssätt? 

Tidigare forskning har talat om hur styrdokument kan upplevas något vaga i sitt stöd 

gällande multimodala framställningar. De deltagande lärarna i vår studie har också 

påpekat att styrdokumenten kan upplevas stå i konflikt med varandra och tycks tala om 

olika saker. Det kan därför vara intressant att jämföra styrdokumentens olika innehåll för 

att komma fram till om och i så fall var ett eventuell förtydligande hade behövts.  

I enlighet med forskning har vi kommit fram till att det finns vinst att hämta i ett 

gemensamt språk. Vi har diskuterat huruvida det finns behov av att definiera begrepp som 
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exempelvis text, skriva och läsa. Vad finns det för olika definitioner av dessa begrepp 

bland de verksamma lärarna som kan komma att påverka hur de planerar och utvärderar 

sin undervisning? Det hade varit intressant att följa en framtida studie som undersöker 

definitioner av begrepp i styrdokumenten för att synliggöra vidden av det 

tolkningsutrymme som påtalats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Inbjudan till intervju 

 

Hej! 
Vill du delta i vår studie gällande bedömning av multimodala elevarbeten? 

 

Syftet med vår studie är att synliggöra lärares uppfattningar om det stöd styrdokumenten ger i 

samband med multimodala framställningar, omfattande såväl bild som skriven text. Vi planerar 

att undersöka hur lärare på fältet upplever det stöd som finns gällande bedömning av multimodala 

elevarbeten. Vår intervju har utgångspunkt i den forskning vi tagit del av samt styrdokumentet 

“Nya språket lyfter!” (Skolverket, 2020). Studien har betydelse för att synliggöra vilket stöd lärare 

uppfattar att de får gällande bedömning av multimodala elevarbeten - Stöd som forskning tidigare 

pekat på som bristfällig.  

 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av grundlärarutbildningen F-3 vid 

Högskolan Kristianstad. Studien kommer att genomföras med intervjuer under v.48-50 2020. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet om stöd i bedömning av multimodala 

arbeten. Intervjun beräknas ta ca. 30–45 minuter. Med hänsyn till de restriktioner som finns kring 

rådande pandemi utförs intervjuerna huvudsakligen digitalt. Intervjun kommer att dokumenteras 

genom ljudinspelning och sedan skrivas ut i text.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan vid vilket skede som helst avbrytas utan motivering. 

Intervjun sker anonymt och uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt. Efter att intervjun har 

transkriberats kommer det inspelade materialet att raderas för att upprätthålla din anonymitet. Det 

kan eventuellt förekomma att handledare eller examinator tar del av ljudinspelningen. 

Transkriberingen kommer inte innehålla några personuppgifter som kan härledas till dig som 

person. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det finnas tillgängligt via databasen 

DiVA på Högskolan Kristianstad. Det finns även möjlighet att ta del av examensarbetet genom 

att få en kopia.  

 
Varför är du utvald/viktig för studien? 



 
 

52 
 
 

Vi har valt att utföra intervjuer med fyra behöriga lärare i årskurs 1-3. Vi hoppas att du vill vara 

med i vår studie då vi tror att du kan bidra med erfarenhet och tankar till vår studie.   

 

Ansvariga för denna studien är Frida Mårtensson och Dennis Persson. Handledare för arbetet är 

Christoffer Dahl.  

 
Vid frågor når ni oss på: 

frida.martenssonXXXX@stud.hkr.se  /  dennis.perssonXXXX@stud.hkr.se  
07XX-XXXXXX                                        07XX-XXXXXX 

 

Handledare: christoffer.dahl@hkr.se   

 
Är du intresserad av att delta i vår studie är du välkommen att svara på denna inbjudan via mail. 

Vid intresse återkommer vi för att komma överens om tid för intervju.  

 

Med vänlig hälsning, 
Frida och Dennis 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Har du tagit del av informationen inför denna intervju? 
Samtycker du till det du tagit del av och att intervjun spelas in? 
 
Personlig information 
Lärare i vilken årskurs? 
När tog du lärarexamen? 
Extra kompetens? (så som förstelärare, SVA eller olika extra behörigheter) 
Hur många år har du arbetat med barn i åk 1-3? 
 
Begreppsdefinition - Multimodalitet 
Har du hört begreppet multimodalitet tidigare? 
(Om nej så ger vi en beskrivning av begreppet så att vi kan diskutera runt det) 
Vad är din tolkning av begreppet? 
Ser du några för/nackdelar med multimodalitet? 
 
Hur arbetar du? - syn på bedömning av multimodala texter 
Skulle du säga att du arbetar multimodalt i din undervisning? 
Om ja; På vilket sätt? Har du något exempel på något du arbetat med?  
Vad har bilden haft för roll i den uppgiften?  
 
Om nej; Har du någon gång gett eleverna en skrivuppgift där både text och bild 
samspelar? Vad var syftet med bilden då? 
 
Hur kan text och bild samspela?  
Vad kan eleverna visa för kvalitéer i en bild som inte går i text? 
Vad är bild (inte ämnet) för dig? När använder man bilder?  
Har du använt dig av exempelvis bilder när du bedömt elevernas kunskap i annat ämne 
än bild? 
Vad skulle du säga att det finns att bedöma i en bild? 
 
Tolkning av stöd - citat från Nya språket lyfter (2020) 
Känner du till styrdokumentet “Nya språket lyfter!”? 
Vet du om att det finns en revidering från 2020? 
Använder du/ni ”Nya språket lyfter!” som ett styrdokument när ni planerar 
undervisning? Eller som stöd när ni utför det nationella bedömningsstödet? 
Om ja; På vilket sätt? 
 
”Nya språket lyfter!” beskrivs av Skolverket som ett bedömningsstöd... 
Vi har plockat ut citat som vi ska prata lite om tillsammans.  
 
Hur tolkar du benämningen ”uppmärksamma och notera”? 
Upplever du att det vi markerat under exempel på undervisning går att koppla till någon 
av punkterna under ”uppmärksamma och notera”? Motivera. 
 
Efter bilderna: 
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Upplever du att styrdokumentet ger dig stöd för att genomföra multimodal undervisning 
och bedömning av genomförda uppgifter?  
 
Om ja: 
På vilket sätt ger det dig stöd? 
Upplever du att det ger dig tillräckligt med stöd? Saknar du kanske något? 
Hur påverkar det undervisningen? Bedömningen? 
 
Om nej: 
På vilket sätt ger det inte dig stöd? 
Vad saknar du? 
Hur påverkar det undervisningen? Bedömningen? 
 
Får ni på skolan något stöd gällande multimodalt arbetssätt och bedömning? Av 
exempelvis arbetslag eller rektor. Vad skulle det i så fall vara? 
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Bilaga 3 

 
 

 
 
 
 
(Skolverket, 2020, s.25) 
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Bilaga 4 
 

 
 
 
 
(Skolverket, 2020, s.26) 



 
 

57 
 
 

Bilaga 5 

 
(Skolverket, 2020, s.42) 
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Bilaga 6 
 

(Skolverket, 2020, s.44) 


