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Sammanfattning  

Textskapandet i samhället har radikalt förändrats från att till stor del innehålla 

verbalspråklig text till att idag inkluderas av flera multimodala resurser. 

Framtidens samhällsmedborgare behöver därför få verktyg för att förstå och 

kunna producera dessa texter. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning lärare 

använder sig av multimodala textmöten och textskapande såväl i den egna 

undervisningen som vid elevers textskapande. Uppsatsen undersöker hur lärare 

värderar och bedömer multimodala inslag och multimodala texter i förhållande till 

verbalspråkliga texter och hur lärare motiverar sina multimodala val såväl i den 

egna undervisningen som vid elevernas textskapande. För att besvara syftet 

användes en kvantitativ enkätundersökning med inslag av kvalitativa öppna frågor 

som genomförts med spridning i hela Sverige. Ett multimodalt socialsemiotiskt 

perspektiv har applicerats dels på enkätfrågorna men framförallt på analys och 

diskussion. Enligt resultatet arbetar lärarna i betydligt större utsträckning med 

multimodala inslag där elevernas kunskapsinhämtning är i fokus än när eleverna 

själva skulle producera multimodala texter. Vidare blir det tydligt att lärare 

värderar och bedömer verbalspråkliga texter högre än multimodala texter. 

Slutligen har lärare en positiv inställning till användandet av multimodalitet i 

undervisningen och majoriteten ser inga begränsningar med att arbeta multimodalt 

men några kategorier som var förekommande i fritextsvaren var tekniskt 

kunnande och tekniska resurser som begränsande det multimodala arbetet. 
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Abstract 

Text creation in society has radically changed from primarily containing verbal 

language text to include several multimodal resources, thus creating a need for 

tools that allow us to understand and produce multimodal texts in the future.  The 

study aims to investigate to which extent teachers currently use multimodal text 

meetings and text creation, and how they value and assess multimodal features 

and multimodal texts. To answer the purpose, a quantitative survey with elements 

of qualitative open-ended questions were distributed throughout Sweden. A 

multimodal social semiotic perspective was, partly, applied to the survey 

questions and to a greater extent to the analysis and discussion. According to the 

results, the teachers work with multimodality to focus on students’ knowledge 

acquisition to a significantly greater extent than on students’ production of 

multimodal texts. Furthermore, it is evident that teachers value and assess verbal 

language texts higher than multimodal texts. Finally, teachers have a positive 

attitude to the use of multimodality in teaching, and the majority see no 

limitations with working multimodally. However some difficulties that were 

frequently reported in the free text responses were technical access and technical 

knowledge to work with multimodal resources.  
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Förord 
Detta arbete har skrivits med gemensamma krafter. Vi har dragit nytta av våra 

olika styrkor och kombinerat dessa för att åstadkomma detta arbete. Under vår tid 

på lärarutbildningen har vi fått ställa om till distans vilket är något vi anammat i 

vårt arbetssätt nu. Det som presenteras här har stötts och blötts över zoom eller 

telefon. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Kristian B. Kjellström. 

Vidare vill vi också rikta ett stort tack till alla som deltagit i vår enkät. 
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1. Inledning 
 

Textskapandet i vårt samhälle har exploderat och gått från att till större del bestå 

av verbalspråklig text till att innehålla exempelvis bild, ljud, video och emojis. 

Detta är något som tydliggörs av det faktum att Instagram har 600 miljoner 

användare dagligen och YouTube har cirka 361 miljoner dagliga användare 

(HubSpot 2022). Dessa är plattformar som främst använder sig av bild och video 

som medium. Kress (2000) menar att vårt samhälle har genomgått en semiotisk 

revolution där vårt sätt att kommunicera radikalt har förändrats. Vidare 

understryker Kress att i enlighet med multimodal teori har alla modaliteter lika 

värde: mening och betydelse skapas inte bara med ord utan med hjälp av alla våra 

sinnen. Multimodaliteten är redan en del av vårt samhälle och av vårt 

meningsskapande och som Magnusson och Godhe (2019) påpekar är det 

nödvändigt för svenskämnet att följa med i utvecklingen om det inte ska förlora 

sin relevans. 

  

I och med samhällets ökade digitalisering möts elever dagligen av ett stort 

textflöde. Digitaliseringen har förändrat villkoren för lärande, läsande och 

textskapande i såväl samhälle som skola. Digital teknologi har ett 

avsevärt inflytande på elever och de är stora konsumenter av text från olika 

medium. Konsumtionen av text sker från vitt skilda källor som bilder, 

verbalspråklig text, filmklipp på TikTok och Instagram, ljudfiler och emojis, för 

att bara nämna några. I Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet har man tagit fasta på detta och redan i beskrivningen av skolans 

uppdrag görs det gällande att eleverna ska ges verktyg för att kunna navigera i ett 

snabbt föränderligt informationssamhälle (Skolverket 2022). Kursplanen för 

svenska förtydligar att eleverna ska skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, 

såväl med som utan digitala verktyg (Skolverket 2022). Forskning pekar dock mot 
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att multimodalitet och det vidgade textbegreppet har en svag förankring i skolan 

och att okunskap kring hur man kan inkorporera detta i undervisningen gjort att 

multimodaliteten inte fått det utrymme som den borde (Dahl 2015). Flera studier 

som vi har tagit del av (Andersson 2014 & Magnusson 2014) påpekar att 

multimodalitet sällan inkorporeras i den textskapande undervisningen och att när 

den väl gör det hamnar den ändå i skymundan av den mer konventionella 

verbalspråkliga texten.  

 

Erixon et al (2013) lyfter fram att elever lär sig bättre när flera modaliteter 

används, och eleverna i Erixon et al. studie uppgav att ämnesinnehållet “fastnade” 

bättre när så var fallet. Samtidigt noterade Erixon et al. att det fanns en rädsla hos 

lärarkåren för att en ökad digitalisering och ett multimodalt arbetssätt skulle 

kunna leda till att mer formella och konventionella delar av svenskämnet, som 

stavning och grammatik, skulle bli lidande.   

   

Då eleverna dagligen möts av ett stort utbud av texter: skärmtexter som kombinerar 

exempelvis bild och ljud, bild och verbalspråklig text, men även verbalspråklig text 

och ljud, är det nödvändigt för eleverna att de har verktyg för att kunna tolka dessa 

texter. De bör även själva kunna producera multimodala texter (Andersson 

2014). Vidare skriver Andersson (2014) att multimodal undervisning ger läraren 

större möjligheter än vad konventionell verbalspråklig undervisning gör när det 

gäller att möta elever med svårigheter som exempelvis språkstörning som är i behov 

av anpassad undervisning, något som betonas som viktigt i läroplanens formulering 

om att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket 2022). Gibbons (2016) skriver att en multimodal undervisning också 

ger ökade möjligheter för språkutveckling hos såväl modersmålselever som 

flerspråkiga elever. Gibbons gör också gällande att den multimodala 

undervisningen ger elever en möjlighet att utveckla ämnesspecifik literacy. 

Literacy innebär att eleverna förstår att textskapande alltid är en social företeelse 
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och att texten varierar utefter sammanhang, deltagare och situation (Bagga-Gupta 

2013). 

 

Multimodalitet har en svag förankring enligt Andersson (2014) i svenskämnet och 

Cederlund & Sofkova Hashemi (2018) skriver fram hur elever inom ramen för 

svenskämnet uppmuntras till textskapande med olika modaliteter. Trots en 

uppmuntran till multimodalt textskapande är det i slutändan det skrivna ordet som 

premieras vid bedömning eller enbart det skrivna ordet som bedöms.  Vidare 

beskriver Cederlund & Sofkova Hashemi (2018) att lärare inte har 

grundförutsättningar för att bedöma elevtexter utifrån multimodala aspekter. Lärare 

har varken vana, kunskap eller erfarenhet av bedömningspraktiken. Något som det 

kan bero på är att det inte finns tydliga kriterier för vad en multimodal text bör 

innehålla och kunskapskraven samt styrdokumenten ger ingen indikation på vad 

som bör bedömas i en multimodal text. Arbetet bygger på forskarnas tidigare 

kunskapsöversikt som väckte intresset för att undersöka det syfte som presenteras 

nedan.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av multimodala 

textmöten och textskapande såväl i den egna undervisningen som vid elevers 

textskapande. Uppsatsen undersöker hur lärare värderar och bedömer multimodala 

inslag och multimodala texter i förhållande till verbalspråkliga texter och hur 

lärare motiverar sina multimodala val såväl i den egna undervisningen som vid 

elevernas textskapande. 

 

1. Hur värderar och bedömer lärare multimodala inslag, för kunskapsinhämtning, 

och elevskapade multimodala texter i förhållande till verbalspråkliga texter?  
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2. I vilken utsträckning använder sig lärare, i sin egen undervisning, av 

multimodala texter för kunskapsinhämtning respektive multimodalt 

textskapande?  

 

3. Hur motiverar lärare sina val av multimodalitet i den egna undervisningen såväl 

som vid elevernas textskapande? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp 

Nedan presenteras de begrepp som är centrala för studien. Sedermera redogörs det 

för de teoretiska ramverk som ligger till grund för den föreliggande studien.  

2.1 Centrala begrepp 

 

Literacy 

Literacy har historiskt sett varit tolkandet av bokstäver till ord och från ord till 

fraser och meningar. En sådan tolkning av begreppet kan vara värdefull när man 

mäter läsförståelse (literacy rates) i en befolkning och man ska få en statistisk 

överblick. Jewitt (2008) menar dock att man kan se en pluralisering av begreppet 

literacy, där man nu behöver röra sig bortom den konventionella definitionen. Ett 

flertal forskare (Kress, 2000; Gee, 1999; Kalantzis & Cope, 2008) menar att 

literacy bör inbegripa mer än själva knäckandet av läskoden och att literacy bör 

ses i ljuset av sociala och multimodala faktorer. I det här arbetet förstås literacy 

som en social praktik där varje läsare bär med sig sina egna, subjektiva 

erfarenheter och kultur.  

 

Triadisk syn på språk  

Bergh Nestlog och Danielsson (2020) betonar vikten av en triadisk syn på språk, 

där man ser till språkets funktion, innehåll och form. Textens funktion fokuserar 

på avsändaren och mottagaren, på huruvida texten fungerar i sitt sammanhang och 

fullföljer sin funktion. Där textens innehåll syftar på den faktiska informationen 

som finns i texten, medan formen avser de språkliga regler kring grammatik och 

stavning som bör följas.   
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Det vidgade textbegreppet 

I den nuvarande läroplanen har textbegreppet utvidgats. Danielsson (2019) menar 

att det vidgade textbegreppet utmanar den traditionella synen på text som något 

skrivet på skärm eller papper. Den teoretiska grunden som den socialsemiotiska 

multimodaliteten och den funktionella synen på språk har gjort att textbegreppet 

kunnat vidgas och komma att inkludera andra modaliteter och former av text. 

Löthagen Holm (2016) betonar att det vidgade textbegreppet också innefattar 

kommunikativa och betydelsebärande funktioner som överförs på andra sätt än 

genom det skrivna ordet. Den funktionella synen på språk är vad som möjliggör 

multimodaliteten och det vidgade textbegreppet. Det vidgade textbegreppet menar 

Löthagen Holm (2016) innebär att text inte enbart associeras med det 

skriftspråkliga utan också innefattar andra modaliteter såsom film, bild, talspråk 

med mera. 

 

Multimodalitet 

Det är alltså i ljuset av socialsemiotik, en triadisk syn på språk och det vidgade 

textbegreppet som multimodalitet bör förstås i det här arbetet. Multimodalitet 

förutsätter att varje modalitet, bild, ljud och skrift har en potential för att skapa 

mening (Kress 2003). Att man genom att göra bruk av olika modaliteter, olika 

semiotiska resurser (uttrycksformer), kan förmedla samma budskap som man hade 

kunnat göra i verbalspråklig text. Det handlar om att se till varje modalitets 

potential för meningsskapande. En stillbild eller film kan förmedla något som en 

verbalspråklig text inte alltid kan, likaså en ljudfil. Studenten framför 

pansarvagnen på Himmelska Fridens torg, bilderna på fångarna i Abu Ghraib 

förmedlar något svårfångat med ord och ger upphov till en starkt argumentativ 

text. Det vidgade textbegreppet möjliggör de multimodala uttrycksformerna inom 

paraplybegreppet text och gör att man genom att se till vad texten ämnar 

förmedla, textens funktion istället för en snävare definition som enbart tillåter en 

modalitet: den verbalspråkliga.      
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2.2 Multimodal socialsemiotik  

Theo van Leeuwen (2005) menar att socialsemiotiken går att spåra tillbaka inte 

enbart till M.A.K Halliday utan också till Roland Barthes och hans semiotiska 

teori. Roland Barthes (1971) skrev tidigt om textens pluralitet och hur man tolkar 

text utifrån sina kulturella och sociala förutsättningar. Barthes (1977) menar att 

texten inte är en rad ord, utan en vävnad av otaliga citat tagna från otaliga 

kulturer. Något som han vidareutvecklar och expanderar till bland annat bild, i 

Bildens retorik (1977). Konventionellt talar man om hur musiker tolkar, 

exempelvis, Brahms eller Mozart. Även verbalspråklig text tolkas, men då brukar 

man kalla det för läsning och varje läsare tolkar en text utifrån sig själv, sin kultur 

och sina förutsättningar. Halliday rörde sig enligt van Leeuwen (2005) bort från 

tanken att språket var en kod med regler för att producera meningar utan såg 

istället språket som en resurs för att skapa mening. Socialsemiotisk teori menar att 

olika resurser för meningsskapande har ett faktiskt meningsskapande värde 

baserat på sin historiska användning, sin aktuella användning och sin framtida 

användning. Hur en resurs tolkas och uppfattas är subjektivt och baseras på 

ovanstående faktorer (van Leeuwen, 2005). Exempelvis kan en knytnäve tolkas 

som en symbol för våld; den kan också tolkas som civilkurage och opposition (se 

OS 1968); den kan också tolkas som en “fist bump” en vanlig hälsning. Det är 

beroende på vad man subjektivt tolkar resursen som. Kress (2015) menar att 

socialsemiotiken är den övergripande och integrerande teorin för multimodaliteten 

då teorin förenar det materiella, de olika modaliteterna, med de icke-materiella 

sociala och kulturella kategorierna som skapar mening. 

 

Socialsemiotisk teori preciserar att alla former av kommunikation har potential för 

meningsskapande. Socialsemiotiken ser också till den kontext i vilken 

meningsskapandet sker: skola, hem och övriga miljöer. Selander & Kress  

(2021) lyfter fram människosläktet som teckenskapande och pekar på olika 

modaliteter som genom tiderna haft meningsbärande betydelse. Under 1800-talet 
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hade romanen en särställning när det gällde berättande, en tidigare muntlig 

tradition. Idag ser man läsare som följer narrativ i datorspel och där många gånger 

inte bara är läsare utan också deltagare i det digitala narrativa, medkreatör och 

medredaktör (Selander & Kress 2021). Vidare understryker de att det tryckta ordet 

har fått en särställning jämfört med andra uttrycksformer. Multimodalitet syftar 

enligt Kress (2015) att med utgångspunkt i socialsemiotiken lyfta in övriga 

materiella modaliteter, uttrycksformer.1Multimodaliteten tar fasta på olika 

modaliteters potential för meningsskapande. 

    

Kommunikation har, som tidigare nämnts, traditionellt sett syftat på skriftlig eller 

muntlig kommunikation (Danielsson 2019) men i multimodal socialsemiotisk 

teori bör kommunikation inte begränsas till enbart skriftlig eller muntlig 

kommunikation utan inkludera alla de former av kommunikation som har 

potential för att skapa mening, däribland: skrift, bild, tal, kroppsspråk och känsel 

(Kress 2000).  

 

Bezemer och Kress (2008) beskriver en modalitet (eng. mode) som en socialt och 

kulturellt konstruerad resurs för meningsskapande. Multimodaliteten tar fasta på 

att det är flera olika modaliteter som samverkar för att skapa mening (Bergh 

Nestlog & Danielsson 2020). De olika resurser som finns tillhanda för att skapa 

mening och tolka världen är exempelvis verbalspråk, ljud och bild, men också 

genom känsel och doft. Multimodalitet innebär alla de olika resurser, exempelvis 

ord, symboler och bilder som i ett socialt sammanhang får mening (Selander & 

Kress 2021). Danielsson (2019) ger en målande bild med begreppet multimodal 

orkestrering där de olika modaliteterna samverkar för att skapa en helhet. Tar man 

bort någon modalitet förändras helheten på samma sätt som helheten hos ett 

musikaliskt verk påverkas om man skulle ta bort sångare eller instrument. 

 
1 . Its material resources are many and varied; they go well beyond speech and writing. ‘Material’ 

in the sense here employed refers to those phenomena which are accessible to and for engagement 

by the ‘senses’, the (human) sensorium.(Kress, Gunther. 2015 s. 51: Semiotic work - Applied 

Linguistics and a social semiotic account of Multimodality)  
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Att det skrivna ordet ska vara “svart-på-vitt” är inte heller en självklarhet, även 

verbalspråklig text innefattar multimodala val som: typsnitt, teckenfärg, fet- och 

kursiv text, för att nämna några av de modaliteter som vi många gånger förbiser 

(Bearne 2009).  

 

Bearne (2009) menar, i likhet med Danielsson (2019), på att en multimodal text 

innefattar tal och ljud, skrift, bild, film, med fler och att det är hur de olika 

modaliteterna (modes) samspelar som lyfter fram meningen i en multimodal text. 

Bearne understryker vikten av en multimodal medvetenhet och pekar på att valet 

av modalitet och potentialen för meningsskapande ligger i tid och rum: en skriven 

text existerar även efter att den lästs och läsaren kan förflytta sig fram och tillbaka 

i texten och det ger den skrivna texten ett visst meningsskapande. Däremot kan 

man inte röra sig fram och tillbaka i ett dramatiskt uppträdande. Kress (2003) 

menar att en bild visar hur något förhåller sig och en text förklarar. 

 

Den socialsemiotiska multimodaliteten ovan tar fasta på att det finns fler former 

av kommunikation och meningsskapande än den verbalspråkliga. Således handlar 

det inte om att förneka det verbalspråkliga eller att exkludera konventionella 

uttrycksformer. Fokus ligger istället på att inkludera och berika språket. Att 

genom multimodal och socialsemiotisk teori uppmärksamma delar av språket vars 

kommunikativa värde annars riskerar att hamna i skymundan. 

 

2.3 Multiliteracy 
Literacy innebär att förstå att läsning och skrivande alltid formas inom sociala 

praktiker och att det inte enbart är en kognitiv förmåga att kunna läsa och skriva. 

Vidare innebär det att all text har ett syfte och att texten varierar utefter vilken 

situation och vilket sammanhang texten används i (Bagga-Gupta 2013). Bergh 

Nestlog och Danielsson (2020) menar att elever i sin vardag navigerar i ett flertal 

olika språkliga miljöer där det finns ett behov för en specifik, kontextuellt bunden, 

literacy. Bergh Nestlog och Danielsson exemplifierar detta genom att peka på det 
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mer sakliga, tekniska och opersonliga skolspråket i kontrast mot det mer 

kontextuellt bundna vardagsspråket som elever använder på rasterna. För elever i 

skolan innebär det rent konkret att de ska utveckla en ämnesspecifik literacy på 

samma sätt som de utvecklar en socialt bunden literacy med sina klasskamrater i 

klassrummet och på rasten (Axelsson 2016). Precis som Gee (1999) och Bagga-

Gupta (2013) skriver fram påverkas vår läsning av sociala och kulturella faktorer 

och är inte begränsad till verbalspråkliga texter. Då en text har flera (multi) 

modaliteter behöver också synen på literacy återspegla det.    

Multiliteracy utmanar den konventionella synen på literacy som något enbart 

knutet till avkodning av bokstäver och skapandet av ord och meningar genom 

bokstavskombinationer. Enligt multiliteracy-modellen har en ökad språklig och 

kulturell mångfald i en global ekonomi tillsammans med texters ökade 

multimodala komplexitet gett upphov till en ny literacy: multiliteracy (Jewitt 

2008).    

 

It is no longer possible to think about literacy in isolation from a vast array of social, 

technological and economic factors. Two distinct yet related factors deserve to be 

particularly highlighted. These are, on the one hand, the broad move from the now 

centuries long dominance of writing to the new dominance of the image and, on the other 

hand, the move from the dominance of the medium of the book to the dominance of the 

medium of the screen. These two together are producing a revolution in the uses and 

effects of literacy and of associated means for representing and communicating at every 

level and in every domain. (Kress, Gunther 2003. s.1) 
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3. Tidigare forskning  
Här presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för det formulerade 

syftet och frågeställningarna. Forskningen presenteras utifrån fyra kategorier: ett 

språk i förändring, stärkande för det ämnesspecifika språket, avsaknaden av ett 

metaspråk och bristande betygskriterier.  

Ett språk i förändring 

En generell slutsats man kan dra utifrån den tidigare forskningen som vi tagit del 

av är att det kommunikativa landskapet har förändrats och att skola och lärare 

måste följa med i den utvecklingen (Kress 2000; Selander & Kress 2021; 

Danielsson 2019; Magnusson & Godhe 2019). Selander & Kress (2021) pekar på 

att textskapande inte är det samma idag som för trettio år sedan, inte ens när det 

gäller framställningen av verbalspråklig text. Då en stor del av textskapande sker 

med hjälp av dator och på bildskärm behöver elever göra ett flertal multimodala 

val explicit eller implicit.  Även Tjernberg, Forsling och Roos (2020) påpekar att 

eleverna måste tillgodogöra sig kommunikativa kunskaper för att på ett 

ändamålsenligt sätt producera texter i olika sammanhang, något som 

överensstämmer med Jewitt (2008) som menar att det finns ett behov av att vidga 

synen på literacy som något som går bortom att läsa och skriva, och att man bör 

inkludera även andra textskapande praktiker. Gee (2003) menar att literacy inte 

enbart syftar på att läsa och skriva utan sträcker sig bortom det verbalspråkliga 

och bör inkludera andra textskapande praktiker. Kalantzis, Cope & Harvey (2003) 

menar att meningsskapande blir mer och mer multimodalt och att verbalspråklig 

text framställs med hjälp av andra modaliteter. Förändringen i det kommunikativa 

landskapet, vad Kress (2000) kallar en semiotisk revolution, gör att elever också 

behöver verktygen och språket för att hantera det kommunikativa landskapet.  

Kalantzis, Cope & Harvey (2003) påpekar att på samma sätt som 

matematikundervisning har kommit att förändras och att elever inom matematiken 

behöver kunna resonera kring matematik och matematiska begrepp, har även 
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behovet av att utveckla kommunikativa färdigheter som inte enbart betyder att 

elever ska lära sig grammatik och rättstavning eller skriva efter en given mall.  

 

Stärkande för det ämnesspecifika språket 

Genomgående pekar forskningen på att elever uppskattar att använda sig av olika 

modaliteter. Forskare som Tjernberg, Forsling och Roos (2020) lyfter fram att 

elever uppskattar att arbeta med valfria modaliteter och att det många gånger 

uppstår spontana textsamtal i samband med multimodalt textskapande. Slutsatsen 

man skulle kunna dra är alltså att elever kan känna sig positivt stimulerade av 

valfriheten och av att få uttrycka sig mer obegränsat. Detta kan emellertid vara 

något som kommer med nyhetens behag och i, bland annat, Godhes (2013) 

forskning syns det att elever inte uppskattade otydligheten i de multimodala 

uppgifterna. Vidare pekar forskning (Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh 2020; 

Wanselin, Danielssson & Wikman 2021; Kress 2000) på att elever skapar texter 

som fångar ämnesinnehållet och gör det på ett sätt som överensstämmer med det 

ämnesspecifika textskapandet i respektive ämne, eleverna utvecklar en 

ämnesspecifik literacy.  Magnusson och Godhe (2019), Bergh Nestlog, 

Danielsson och Krogh (2020), Wanselin, Danielsson och Wikman (2021) samt 

Kress (2000) pekar alla på att eleverna använder sig av ett mer ämnesspecifikt 

språk när de tillåts att arbeta multimodalt istället för enbart verbalspråkligt. 

Däremot lyfter samtliga forskare fram det verbalspråkliga som något nödvändigt 

för inlärning och förståelse av texten. Kress (2000) påpekar att elevbilderna som 

han analyserat bättre fångar ämnesinnehållet i kursen än elevernas verbalspråkliga 

text, men att bilden samtidigt hade varit svår att förstå utan verbalspråklig text, de 

olika modaliteterna kompletterar således varandra. Något som resonerar väl med 

Danielssons (2019) multimodala orkestrering.  
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Avsaknaden av ett metaspråk 

Flera studier (Magnusson & Godhe, 2019; Godhe, 2013) pekar också mot behovet 

av ett metaspråk för att samtala om och analysera multimodal text. Bergh Nestlog, 

Danielsson och Krogh (2020) samt Wanselin, Danielsson och Wikman (2021) har 

i sina analyser av elevtexter använt sig av systemisk funktionell lingvistik, men det 

är oklart i vilken utsträckning det skulle gå att tillämpa utanför en akademisk miljö. 

Det finns dock svårigheter med textanalysen – om man nu begränsar sig till bild 

och verbalspråklig text – med hur en multimodal texts disposition, färgbruk, och 

bruket av vektorer (pilar) ska analyseras. 

  

Bristande bedömningskriterier 

En svårighet med multimodalt textskapande i skolan som tydligt synliggjordes i 

forskningen är bedömningsaspekten. Både Godhe (2013) och Borgfeldt (2017) 

betonar att bristen på multimodala bedömningskriterier är ett problem för lärare 

när de ska bedöma multimodala texter. Återkommande var att de semiotiska 

resurserna bedömdes var för sig och inte vägdes samman till en helhet. Godhe 

(2013) konstaterar att de andra modaliteterna helt enkelt glömdes bort och att det 

enda som diskuterades var den verbalspråkliga texten. Borgfeldt (2017) däremot 

beskriver det som att läraren i intervjun kommenterade bildernas formmässiga 

detaljer, exempelvis om de var välgjorda och om eleverna verkade ha ansträngt 

sig vid färgläggningen. I slutändan visade det sig ändå att när läraren skulle 

bedöma elevernas förmågor var det enbart den verbalspråkliga texten som 

bedömdes. Wanselin, Danielsson och Wikman (2021) pekar på att i vissa fall 

kände elever sig begränsade till en bild som de valt och kände att de inte kunde gå 

utanför ramen för vad de ansåg att bilden förmedlade, medan i andra fall 

fungerade bilden som ett stöd för eleverna och de upplevde att den gav dem något 

att skriva efter. Slutsatsen som man kan dra är att man som lärare får känna av 

sina elever och ge dem den individanpassade undervisning som Skolverket (2022) 
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faktiskt förespråkar i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet.   

 

Något som Borgfeldt (2017), Godhe (2013) och Magnusson (2014) lägger fram är 

att även när multimodalitet ska fokuseras hamnar det verbalspråkliga vanligtvis 

ändå i fokus vid textsamtal och bedömning. Anledningarna kan vara flera och 

Godhe (2013) påpekar att det kan vara av tradition och konvention som lärare 

såväl som elever oavsiktligt väljer att fokusera på det verbalspråkliga. I Borgfeldts 

artikel (2017) var det den multimodala uppgiftens konstruktion och en avsaknad 

av bedömningskriterier som ledde till att det verbalspråkliga som hamnade i 

fokus. Magnusson (2014) visar hur kunskapsinhämtningen många gånger kan vara 

multimodal, exempelvis film och bild, men vid textproduktion och textsamtal 

hamnar man återigen i det verbalspråkliga. Tanken om det vidgade textbegreppet 

verkar således inte slagit igenom fullt ut. Godhe (2013) anser att kopplingen 

mellan lärarens egen utbildning och bedömningen av multimodala texter kan höra 

samman. Då lärare under sin utbildning inte fått öva på att bedöma multimodala 

texter och inte heller under sin grundskoletid skrivit egna multimodala texter är 

det svårt för dem att bedöma sådana texter. Till skillnad från när det gäller det 

skriftspråkliga har lärarna givna bedömningskriterier att förhålla sig till för det 

multimodala, vilket Godhe (2013) anser kan vara anledningen till att lärare väljer 

att fokusera på den verbalspråkliga texten. Borgfeldt (2017) konstaterar, att lärare 

på sin höjd kommenterar hur fint eller noggrant eleven har ritat. 

 

I den forskning som man tagit del av råder det konsensus om vikten av att samtala 

med barn om hur olika modaliteter har olika potential för att skapa mening 

(Magnusson & Godhe, 2019; Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh, 2020; 

Wanselin, Danielsson & Wikman, 2021). Magnusson och Godhe (2019) 

understryker behovet av att lärare också görs medvetna om hur de bör arbeta med 
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multimodalitet och hur de kan skapa multimodala uppgifter. Uppgiftsskapandet 

inom multimodaliteten är något som Godhe (2013) menar är komplicerat då 

uppgifternas konstruktion kan bidra till ökade svårigheter med bland annat 

bedömning. Även i Borgfeldts (2017) studie upplevdes svårigheter med de 

multimodala uppgifterna och hur de skulle bedömas, något som ledde till att 

uppgiften i det fallet inte kunde bedömas alls.  

 

Det Godhe (2013) kunde se efter avslutad undersökning var att eleverna i brist på 

tydliga instruktioner och tydliga bedömningskriterier (under period ett) kände en 

frustration över vad som bedömdes och framförallt hade de svårt att se kopplingar 

mellan sin textproduktion och svenskämnet. Godhe betonar att det tydligt syntes 

under arbetsprocessen att eleverna arbetade flitigt med sin verbalspråkliga text och 

att det multimodala (till stor del bilder) valdes/skapades först efter att den verbala 

texten var färdigställd. Detta innebar att de nya modaliteterna, i detta fall bilder, 

inte bidrog med något nytt utan enbart förstärkte det verbalspråkliga. Godhe 

analyserade interaktionen mellan lärare och elev och upptäckte då att vid 

bedömning var det de skriftspråkliga inslagen som i stor omfattning diskuterades. 

Elev och lärare hade en tydlig samsyn när det gällde bedömningen av det 

skriftspråkliga och eleven förstod vad hen behövde arbeta vidare med. När de 

övriga modaliteterna diskuterades var lärare och elev inte eniga i bedömningen trots 

att eleverna tilldelats bedömningskriterier tidigare. Lärare och elev saknade också 

ett metaspråk för att tala om den multimodala texten.  

  

Godhe (2013) anser att det stora fokuset på det skriftspråkliga kan härledas till att 

lärarens egen utbildning och det skrivna ordet värderats högt. Hon tror att 

multimodala texter kan vara svårbedömda då det inte finns några tydliga 

bedömningskriterier likt för det skriftspråkliga vilket gör det svårbedömt för lärare 

som inte fått någon utbildning i det. Hon betonar också att när det skrivna ordet 
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får väga tungt i bedömningen kan det avskräcka elever från att låta andra 

modaliteter ta plats i texten (Godhe 2013).  
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4. Metodbeskrivning 
Här presenteras det tillvägagångssättet som ligger till grund för studien. Här 

presenteras val av metod, urval, bearbetning och analys av material samt etiska 

övervägande.  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av 

multimodala textmöten och textskapande samt hur de värderar multimodala texter 

i förhållande till verbalspråkliga texter och för att besvara detta valdes fem olika 

skolor ut för att besvara enkäten. Genom enkäten kunde det utrönas hur ofta lärare 

arbetar multimodalt och hur de värdesätter multimodala inslag i sin bedömning. 

Enkätmetoden har en rad fördelar, det är en ekonomisk metod då den kan 

genomföras med små medel. Till skillnad från intervju som är tidskrävande för 

respondenterna kan enkäten genomföras vart som helst och när det passar 

respondenten. Den är även lätt att arrangera och de webbaserade frågeformulären 

gör att enkäten blir lätt att distribuera. Det är också lätt att inta ett objektivt 

förhållningssätt vid analys av resultaten då respondenterna är helt anonyma och 

alla får samma frågor (Denscombe 2018).  

 

Studien är en enkät med både fasta och öppna frågor kombinerat. Detta är något 

som Christoffersen och Johannessen (2015) benämner som en semistrukturerad 

enkät där både fasta svarsalternativ och fritextsvar kombineras. Enkätens första 

avsnitt var två bakgrundsfrågor som fastställde ålder och hur många verksamma 

år respondenten hade arbetat som behörig lärare i svenskämnet. Nästa avsnitt 

inleder frågorna som ligger till grund för resultatet av studiens syfte och 

forskningsfrågor. Google formulär användes som program för att genomföra 

enkäten och Google sammanställer ett autogenrerat diagram som sedan 

analyseras. Alla de fasta frågorna var obligatoriska att besvara för respondenten 

däremot var frisvarsfrågorna inte obligatoriska. Detta val gjordes för att bibehålla 

motivationen hos respondenterna men att det ändå skulle gå att genomföra de 
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fasta frågorna för enkäten. Forskningsfrågorna operationaliserades i enkäten där 

fråga 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 och 13 (se bilaga 1) rörde frågor om hur lärare värdera 

och bedömer multimodala inslag och låg till grund för frågeställning 1. I fråga 9, 

14, 15, 16, 17, 18 och 19 (se bilaga 1) fick respondenterna besvara i vilken 

utsträckning de använder sig av multimodala inslag vilket kopplas till 

frågeställning två. Avslutningsvis motiverade lärare sina val av multimodalitet i 

fråga 4, 6, 20 och 21 (se bilaga 1) som besvarar frågeställning tre.   

 

Enkäten distribuerades på fem skolor i södra Sverige till lärare som är behöriga att 

undervisa och undervisar i ämnet svenska. Eftersom skolorna handvalts och 

rektorer/huvudmän hade godkänt att enkäten genomfördes samt att den var 

anonym förväntades en hög svarsfrekvens (Christoffersen & Johannessen 2015). 

Respondenterna fick först sju dagar på sig att besvara enkäten och en påminnelse 

till respondenterna gick ut efter fem dagar. Då svarsfrekvensen från skolorna 

inledningsvis var låg förlängdes svarstiden med ytterligare 8 dagar och en 

påminnelse om att svarstiden förlängts distribuerades. Efter att ha väntat 10 dagar 

och svarsfrekvensen från de utvalda skolorna fortsatt var låg gjordes valet att 

distribuera enkäten på ytterligare ett sätt. Enkäten distribuerades i en Facebook 

grupp som vänder sig till lärare som undervisar i svenskämnet i årskurs 4–6. 

Facebookgruppen bestod av 12 800 medlemmar och enkäten låg öppen för denna 

grupp respondenter i fem dagar.  

 

4.2 Urval 

Ett subjektivt urval applicerades i urvalsprocessen då de skolor som valts ut har 

geografisk spridning och varierande befolkningsmängd. Urvalet genomfördes för 

att skapa en spridning och kan liknas vid ett “representativt urval” då forskarna 

medvetet valt ut de fem skolorna baserat på tidigare kännedom (Denscombe 

2018). Studien fokuseras på lärare som är verksamma i svenskämnet och i årskurs 

4–6 därav är enkäten enbart distribuerad till den kategorien. Enkät, 
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samtyckesblankett och missivbrev distribuerades till de fem olika skolornas 

huvudmän/rektorer för att sedan skickas vidare till lämpliga kandidater. Beslutet 

att huvudmännen/rektorer skulle distribuera vidare enkäten var för att 

respondenternas identitet skulle förbli anonym. Detta urval applicerades på den 

grupp av skolor som handplockades inledningsvis, vidare beskrivs hur urvalet 

utökades på grund av den låga svarsfrekvensen. Initialt i studien var att enbart 

utgå ifrån ett subjektivt urval men som tidigare nämnts fick urvalet utökas och det 

gjordes med hjälp av ett snöbollsurval. Facebook-gruppen för svensklärare i 

årskurs 4–6 valdes då det gav en stor plattform med människor med gemensamma 

faktorer och intressen (Denscombe 2018).  

 

 Enkäten distribuerades till 45 lärare vid de handplockade skolorna därav 

besvarade 10 lärare enkäten. Samtliga lärare som besvarade enkäten samtyckte till 

att delta vilket innebar att 10 svar analyserades av de handplockade skolorna. 45 

stycken besvarade enkäten som distribuerades i Facebook-gruppen där samtliga 

gav sitt samtycke och 45 svar låg till grund för analysen. Totalt besvarades 

enkäten av 55 stycken och samtliga svar analyserades.  

4.5 Bearbetnings- och analysmetod 

Enkäten bestod till stora delar av fasta obligatoriska frågor för att göra 

bearbetningen av materialet effektivare och även göra enkäten enkel att besvara 

för respondenterna. Resultatet från de fasta frågorna redovisades genom Google 

Forms autogenererade kalkyl och analyserades därefter. Fem frågor var öppna och 

frivilliga att besvara, fråga fyra och sex rörde huruvida det fanns omständigheter 

som begränsade multimodalt arbetssätt vid kunskapsinhämtning och elevernas 

textskapande. Tre teman kunde urskiljas vid analysen och svaren kategoriserade 

efter tre kategorier (Nej, det fanns inga omständigheter som begränsade: Teknisk 

kunnande & tekniska resurser). För frågorna 20 och 21 kunde två teman urskiljas 

vid analysen, svaren kategoriserades därefter i två kategorier (Variera 

undervisningen: anpassa undervisningen). Multimodal socialsemiotik och 
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multiliteracy applicerades sedan vid analysen av samtliga enkätsvar. Den femte 

och sista öppna frågan var ifall någon av respondenterna hade något att tillägga 

om enkätens natur eller utförandet av enkäten. Här kunde inga teman urskiljas 

utan svaren skiljdes åt väldigt mycket. Svarsfrekvensen på de frivilliga frågorna 

var inte fulltalig men fortsatt väldigt hög med runt 93 % svarsfrekvens.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

I all forskning ställs krav på reliabiliteten och validiteten av forskningsresultatet. 

Reliabiliteten avser att avgöra hur tillförlitlig undersökningens data är. Med hög 

reliabilitet bör undersökningen kunna reproduceras vid ett senare tillfälle och ge 

samma resultat (Christoffersen & Johannessen 2015). För att kontrollera 

reliabiliteten används ofta metoden test-retest men då studien är helt anonym kan 

inte svarsalternativ från samma respondent jämföras och reliabiliteten inte 

kontrolleras (Eljertsson 2019). För att öka reliabiliteten i ovannämnda studie 

skickades en pilotstudie/förstudie ut för att kontrollera att enkät och frågorna 

kunde ge svar på problemställningen (Christoffersen & Johannessen 2015 & 

Eljertsson 2019).  

  

Validiteten visar på om i den föreliggande studiens fall, enkätfrågorna mäter det 

forskarna avser att mäta. I en enkätstudie är det problemställningen som ligger till 

grund för enkätfrågorna och för att svara på frågeställningen måste passande 

enkätfrågor formuleras. Vid felaktigt formulerade frågor kommer validiteten bli 

låg då forskarna inte får svar på sin problemställning och ingen slutsats kan dras. 

Vidare kan också otydliga frågor eller att ställa flera frågor göra att validiteten blir 

låg (Christoffersen & Johannessen 2015 & Eljertsson 2019).  

  

Ett inom forskningen välkänt problem med enkät är svarsfrekvensen och uteblivna 

svar. Denscombe (2018) skriver fram att det inte finns något som garanterar hög 

svarsfrekvens men ger några faktorer som visat sig betydande. Några som tagits 
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särskild hänsyn till i ovannämnda studie är valet av människor (urvalet). Vidare 

följs uteblivna svar upp med en påminnelse för att öka svarsfrekvensen, den snäva 

tidsramen som behöver tas i beaktning vid ett litet forskningsprojekt kan försvåra 

för flertalet påminnelser. Problematiken med en låg svarsfrekvens innebär att 

reliabiliteten också blir låg och det är svårt att generalisera svaren (Christoffersen 

& Johannessen 2015). 

 

Som tidigare skrivits fram behövde urvalet utökas och genom användning av 

sociala medier. Det är inte oproblematiskt att använda en plattform som Facebook 

för enkätundersökningar. Denscombe (2018) beskriver en begränsning om hur 

människor påverkas av den sociala naturen av Facebook, detta kan påverka hur 

respondenterna svarar och i vilken utsträckning de är ärliga med sina svar. Genom 

att deltagarna är helt anonyma och ingen känslig information samlas in uppstår 

inte detta problem för denna specifika studie. Att ta i beaktning är också att alla 

lärare som är behöriga i svenskämnet i Sverige inte finns i Facebook-gruppen. 

Vilket innebär att det inte går att dra slutsatser för alla lärare i svenska utan 

slutsats får dras utifrån de enkätsvar som finns (Bryman 2016). 

4.7 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver i sin rapport, God forskningssed, etiska 

principer som forskare behöver ta ställning till och överväga vid forskning. Några 

av principerna var mer relevanta för forskningen som beskrivs i studien. 

Informationskravet som innebär att all form av deltagande sker frivilligt och att 

deltagarna kan när de behagar avsluta sitt deltagande utan några konsekvenser. 

Det är forskarens uppgift att informera deltagarna om deras uppgift i projektet, 

berätta om forskningens karaktär och att informationen från deltagaren enbart 

kommer användas till den specifika forskningen. Detta krav är något som även 

Denscombe (2018) belyser som en huvudprincip för forskningsetiken.  
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Vidare beskriver de båda (Denscombe 2018 & Vetenskapsrådet 2017) kravet om 

samtycke och framhåller hur skriftligt samtycke är att föredra. Genom enkäten 

och missivbrevet (bilaga 1) har respondenterna blivit givna den information som 

Vetenskapsrådet (2017) och Denscombe (2018) förespråkar. Respondenterna har 

genom att svara på två obligatoriska frågor för enkäten om dels information och 

samtycke givit ett digitalt medgivande. Genom att se till ett annat krav om 

skyddandet av deltagarnas identitet föredrogs ett anonymt digitalt medgivande då 

deltagarnas identitet inte bidrar eller påverkar forskningens karaktär. 

Huvudmännen/rektorerna har också godkänt respondenternas deltagande genom 

att distribuera enkäten till berörda lärare. Detta valdes också för att deltagarnas 

identitet skulle skyddas ytterligare.  

 

Forskare behöver överväga om deltagarna kunde lida psykologisk eller personlig 

skada innan, under och efter genomförandet av enkäten. Eftersom deltagandet är 

helt anonymt och ämnet för forskningen inte anses som känsligt anses risken för 

lidande som minimalt men det är svårt som forskare att spekulera i hur andra 

människor reagerar.  
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5. Resultatbeskrivning 
Här presenteras och redogörs för det resultat som framkommit. Det empiriska 

materialet bygger på totalt 55 webbenkätsvar. Bakgrundsfrågorna som rörde ålder 

och erfarenhet visade sig inte ha någon statistisk betydelse för resultatet. Det var 

en stor spridning i ålder och erfarenhet vilket gjorde att ingen generalisering 

kunde göras. 

5.1 Hur värderar och bedömer lärare multimodala 
inslag och texter i förhållande till verbalspråkliga 
texter? 

 

I vilken utsträckning kan en bild eller rörlig bild ersätta en verbalspråklig 

text som bedömningsunderlag? 

Figur 1: grafisk representation av svaren på enkätfråga 7. 

 

I figur 1 går det uttyda att bild eller rörlig bild inte åtnjuter samma status som den 

verbalspråkliga texten. Endast en tiondel av respondenterna anser att en bild eller 

rörlig bild kan ersätta en verbalspråklig text som bedömningsunderlag. Däremot  
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anser mer än två tredjedelar att en bild eller rörlig bild endast i viss utsträckning, 

mindre utsträckning eller inte alls kan ersätta en verbalspråklig text som 

bedömningsunderlag. 

 

I vilken utsträckning kan en ljudfil ersätta en verbalspråklig text som 

bedömningsunderlag? 

 
Figur 2: grafisk representation av svaren på enkätfråga 8. 

 

 

I figur 2 kan man uttyda en diskrepans mellan hur respondenterna värderar de 

olika modaliteterna. I figur 2 kan man se att mer än en tredjedel av respondenterna 

anser att en ljudfil kan ersätta en verbalspråklig text som bedömningsunderlag. 

Det är fortfarande en stor grupp som anser att en ljudfil inte kan eller enbart i 

mindre eller viss utsträckning kan ersätta en verbalspråklig text som 

bedömningsunderlag. 
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Hur viktigt anser man att bild, film och ljudklipp är för kunskapsinhämtning 

respektive textskapande  

 
Figur 3: grafisk representation av svaren på enkätfråga 9 & 10. 
 

Respondenterna anser rent generellt att multimodala inslag i undervisningen är 

värdefulla verktyg och en stor majoritet anser att de är av stor vikt eller mycket 

viktiga vid kunskapsinhämtande. Däremot anser man inte att det multimodala 

textskapandet är lika viktigt och i genomsnitt anser respondenterna att det är 

ganska viktigt. Det finns alltså en diskrepans mellan hur man värdesätter 

multimodalitet när det kommer till kunskapsinhämtande och när det kommer till 

multimodalt textskapande. 

 

 

För att konkretisera och förtydliga för de tillfrågade har man valt att ställa en serie 

frågor med fokus på de textgenrer som står beskrivna i det centrala innehållet i 

kursplanen i svenska för årskurserna 4–6: argumenterande, beskrivande, 

förklarande och instruerande. Frågorna som ställdes rörde hur respondenterna 

värderar modaliteterna bild, ljudfil och film i förhållande till de givna genrerna 

(Skolverket 2022).  
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Figur 4: grafisk representation av svaren på enkätfråga 11. 
 

I diagrammet (figur 4) ovan kan man observera hur pass viktig respondenterna 

ansåg bild eller bilder vara för bedömningen av en text. Bild anses i väldigt liten 

utsträckning jätteviktig för bedömning av en text. Tydligaste exemplet på det är 

när det kommer till argumenterande text: där ingen av respondenterna anser att en 

bild är jätteviktig och enbart ett fåtal anser att en bild är viktig för bedömning av 

argumenterande text. Det verkar vara just i argumenterande text som bild inte 

anses särskilt viktig. I de övriga kategorierna ligger spridningen jämnare. 
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Figur 5: grafisk representation av svaren på enkätfråga 11. 

 

I figuren ovan (figur 5) kan man tydligt se att nära hälften av alla respondenter 

anser att bild inte är viktig för bedömningen av en argumenterande text. Det blir 

också tydligt att respondenterna i liten utsträckning anser att bild är jätteviktigt för 

någon typ av text. Mest anmärkningsvärt är att mer än 60% av respondenterna 

anser att bild är mindre eller inte viktigt för en argumenterande text. 
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Figur 6: grafisk representation av svaren på enkätfråga 12. 

 

När man ser till ljudfil (se figur 6) som en text ser man att respondenterna 

kategoriskt anser att en ljudfil inte är viktig för bedömningen av en text oavsett 

genre. En majoritet av respondenterna anser att ljudfil inte är viktigt eller mindre 

viktigt. 

 

 
Figur 7: grafisk representattion av svaren på enkätfråga 12.  
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Det blir än tydligare när man ser till procentsatserna (se figur 7) där respondenter 

som anser att ljudfil är viktigt och jätteviktigt ligger kring 10%. Vidare kan man 

observera att runt 60% av respondenterna anser att ljudfil är mindre viktigt eller 

inte viktigt för bedömning av en elevtext oavsett vilken genre det handlar om. 

 

 
Figur 8: grafisk representation av svaren på enkätfråga 13. 

 

Slutligen frågades respondenterna om hur viktigt de ansåg att film var för 

bedömningen av de olika textgenrerna. Här kan man återigen observera mycket 

små avvikelser mellan de olika genrerna. Återigen anser en majoritet av 

respondenterna att multimodalitet, i detta fall film, inte är viktigt eller mindre 

viktigt.  
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Figur 9: grafisk representation av svaren på enkätfråga 13. 

 

Vi kan genomgående observera att multimodalt textskapande inte värderas lika 

högt som verbalspråkligt textskapande. En majoritet av respondenterna anser att 

multimodalt textskapande som film och ljud är mindre viktigt eller inte viktigt 

alls. Stillbild värderas dock kategoriskt högre än övriga icke-verbalspråkliga 

modaliteter. Dock är det värt att påpeka nära hälften (49%) av respondenterna 

anser att en bild inte är viktig för bedömning av en argumenterande text. 

Utmärkande är att en fjärdedel av, de frivilliga, fritextsvaren menar att det saknas 

begränsningar för elevers multimodala textskapande. 

 

Det som enligt respondenterna begränsar elevers textskapande, i klassrummet, 

med multimodala inslag som bild, film och ljud är framförallt tekniskt kunnande, 

men också bristande tillgång på digital utrustning. Sammanlagt är det över 50% 

av fritextsvaren som pekade mot begränsningar av teknisk karaktär och tekniskt 

kunnande som angetts ovan.  

 

Det framgår tydligt i undersökningen att respondenterna värderar och bedömer 

multimodala texter i genomsnitt lägre än verbalspråkliga texter. Stillbilder 
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värderas och bedöms något högre än övriga modaliteter, detta är dock ej 

applicerbart på argumenterande texter, där modaliteten bild anses inte viktigt av 

en majoritet av de tillfrågade.    

 

5.2 I vilken utsträckning använder sig lärare av 

multimodala textmöten respektive multimodalt 

textskapande? 
 

Vid hur många tillfällen i veckan använder man sig av multimodala inslag 

för kunskapsinhämtning i genomsnitt. 

Figur 10: grafisk representation av svaren på enkätfråga 14, 15 & 16 

I genomsnitt har respondenterna svarat att de använder sig av multimodala former, 

som bild, film, ljudfiler och podcasts som form för kunskapsinhämtning vid två 

tillfällen i veckan. När det kommer till textskapande har de däremot i genomsnitt 

0,6 tillfällen per vecka. Den här siffran kan dock vara missvisande då man i 

genomsnitt skapar någon form av stillbild 1 gång i veckan. Ser man däremot till 

film och ljudfil enbart har man multimodalt textskapande tillfällen 0,4 gånger i 
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veckan och ljudfiler har endast en tredjedels tillfälle i veckan2. När man ser till 

den här datan blir det också enklare att förstå hur respondenterna och hur pass 

viktiga de ansåg att de olika modaliteterna är för bedömning av respektive text. 

Man ser en stor diskrepans mellan kunskapsinhämtande genom multimodala 

källor och multimodalt textskapande. 

 

Vid hur många tillfällen i veckan ägnar man i genomsnitt åt multimodalt 

textskapande 

Figur 11: grafisk representation av svaren på enkätfråga 17, 18 & 19. 

När man ser till den insamlade datan i de bägge figurerna ovan kan man tydligt se 

att det i många klassrum inte ägnas ett enda tillfälle åt multimodalt textskapande 

överhuvudtaget. Däremot kan man tydligt se att majoriteten av respondenter ägnar 

åtminstone ett tillfälle i veckan åt multimodalt kunskapsinhämtande. Film ser man 

på i genomsnitt två gånger i veckan och det är endast inom svenskämnet. Bilder 

och illustrationer används för kunskapsinhämtning så pass ofta som 2,5 tillfällen i 

 
2 En tredjedels tillfälle i veckan cirka sex tillfällen på en hel termin. 
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veckan, nära hälften3 av alla svensklektioner har i genomsnitt ett multimodalt 

moment för kunskapsinhämtande. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se en stor diskrepans mellan användandet av 

multimodalitet för kunskapsinhämtning respektive textskapande. Resultatet visar 

att lärare i stor utsträckning använder multimodala resurser som bild, film och 

ljudklipp i kunskapsinhämtande syfte, däremot i textskapandet förekommer det 

mer sällan.   

 

 5.3 Hur motiverar lärare sina val av multimodalitet i 
textmöten och textskapande? 

Respondenternas fritextsvar på huruvida det finns omständigheter som begränsar 

dem i användning av bild, film och ljud i klassrummet för kunskapsinhämtande 

varierar något och det vanligaste svaret är faktiskt: “nej” att det saknas 

begränsningar för användning av multimodala inslag. Däremot uppger flera att det 

saknas tekniska resurser som “i-Pads”; “hörlurar”, “dåligt WiFi” och “tekniskt 

strul”. Tidsbrist nämns också som en omständighet som begränsar användandet, 

men i liten utsträckning: där 4 av 55 respondenter uppger att tiden är en 

omständighet som begränsar deras användande.  

 

Primärt anger respondenterna att de använder sig av multimodala inslag för att 

variera undervisningen och för att anpassa undervisningen efter eleven. Både vad 

gäller kunskapsinhämtning med multimodala inslag som det gäller elevers 

textskapande med multimodala inslag tyder fritextsvaren på att variation och 

individanpassningar är de starkaste faktorerna för att använda sig av multimodala 

 
3 Detta förutsätter att man har fem lektioner svenska i veckan, vilket är genomsnittet för 

årskurserna 4–6, om man delar antalet lektionstimmar, som läroplanen föreskriver, på tre år.  
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inslag. Just individanpassningar är enligt fritextsvaren en starkt bidragande faktor. 

En av respondenterna uttrycker det: “För att bemöta alla elevers lärandebehov” 

och en annan respondent uttrycker det: “För att få variation men också för att se 

till att alla elever får ta in kunskap på olika sätt.”. Flera svar indikerar också att det 

finns en tydlig tanke och samband hos respondenterna mellan multimodala inslag 

och en varierande och inkluderande undervisning där modalitet verkar vara en del 

av individanpassningen för eleven. En respondent motiverar sina multimodala 

inslag med just variation och anpassning: “För att anpassa undervisningen till 

respektive elev. Finns elever som inte klarar av att skriva pga diagnos. Många 

elever har lättare att formulera sig, visa vad de kan genom bilder, filmer och 

ljud.”. Något som en annan respondent också instämmer i: “Elevernas förmågor är 

olika utvecklade och de har olika styrkor. Många elever uttrycker sin kunskap 

bättre genom bild, film, ljud än genom traditionell text.”. 

 

Lärare ser stora vinster med att använda multimodala verktyg i elevernas 

kunskapsinhämtning. Resultatet visar att de olika modaliteterna bidrar med 

motivation, ökat intresse, och en varierad undervisning. Vidare visar det hur 

multimodala inslag kan fungera som en anpassning för att möta elever med olika 

behov. De lärare som ställde sig positivt till ett multimodalt textskapande angav 

samma anledningar som för kunskapsinhämtningen. En lärare skrev: “alla elever 

kan inte skriva pga diagnos”, vilket vittnar om att man ser det som en anpassning 

för elever i svårigheter.  

 

 

 

6. Analys 
I detta kapitel analyseras forskningsresultatet efter multimodalt socialsemiotiskt 

perspektiv och presenteras utefter de tre frågeställningarna.  
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6.1 Hur värderar och bedömer lärare multimodala 
inslag och texter i förhållande till verbalspråkliga 
texter? 

Att verbalspråklig text värderas högre än övriga modaliteter är till synes 

uppenbart. Kalantzis & Cope (2008) nämner att det verbalspråkliga har en 

särställning i vårt samhälle och ofta uppmärksammas, framförallt i skolan. Detta 

är något som man också kan observera i studien ovan. Majoriteten av 

respondenter värderar inte icke-verbalspråkliga modaliteter lika högt som 

verbalspråkliga modaliteter. Tätt förknippat med värdering ligger också 

bedömning, och även bedömningen av icke-verbalspråkliga modaliteter tas inte i 

beaktande vid bedömningen på samma sätt som verbalspråklig text. Parallellt med 

detta värdesätter man multimodala inslag för kunskapsinhämtning. Precis som den 

tidigare forskningen indikerar har även skolan genomgått en semiotisk revolution 

(Kress 2000). Man kan tydligt observera i undersökningen ovan att multimodala 

inslag är vanligt förekommande i skolan, men man observerar också en tydlig 

diskrepans mellan konsumtion och produktion av multimodalitet, till fördel för 

konsumtionen. I de fritextsvar som analyserats uppger respondenterna att det 

primärt är tekniskt kunnande och tekniska svårigheter som begränsar det 

multimodala textskapandet. Men det mest förekommande fritextsvaret på om det 

fanns någon begränsning för elevers textskapande i klassrummet var: nej. De 

tillfrågade såg i genomsnitt inga begränsningar för elevers textskapande. Det är 

också uppenbart att tekniken för att skapa multimodala texter finns i majoriteten 

av klassrum hos respondenterna då de frekvent använder den för 

kunskapsinhämtning. En intressant observation när man analyserar de som anser 

att en bild inte kan eller enbart till mindre del kan utgöra en del av 

bedömningsunderlaget är att de ändå använder sig av bild och film i genomsnitt 

två gånger i veckan och på frågan hur de värderar bild, film och ljudfil uppgav en 

majoritet av dem att det var mycket viktigt för kunskapsinhämtning. Att man 

anser att bild eller ljudfil inte påverkar bedömningen av en text innebär alltså inte 

att man anser att modaliteten för kunskapsinhämtning inte skulle vara viktig. 
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Kress (2003) menar att boken har fått lämna plats för skärmen som medium. I den 

föreliggande undersökningen finner man likt Kress (2003) ett frekvent bruk av 

multimodaliteten film och bild för kunskapsinhämtning, däremot finner man inte 

stöd för att detta skifte nödvändigtvis nått textskapandet. Kalantzis & Cope (2008) 

påpekande om det verbalspråkliga språkets privilegierade position bekräftas till 

synes av respondenternas attityder till icke-verbalspråkliga texter och 

diskrepansen mellan multimodalt textskapande och multimodalt 

kunskapsinhämtande. Multimodalitet tar fasta på att det är flera modaliteter som 

tillsammans samverkar, i en social kontext, och tillsammans skapar mening 

(Bergh Nestlog & Danielsson 2020; Selander & Kress 2021). I undersökningen 

ovan blir det uppenbart att i den socialt specifika kontexten av textskapande för 

bedömning värderas olika modaliteter annorlunda. Vi observerar ingen reciprok 

relation mellan det multimodala textskapandet och den multimodala 

konsumtionen, det vill säga multimodala resurser för kunskapsinhämtning.       

På frågan om hur viktigt bild, film och ljudfiler är vid bedömning av elevernas 

egna textskapande spretar svaren desto mer. Vid användandet av modaliteter som 

bild, ljudklipp och film kan man generellt se att lärare inte anser det särskilt 

viktigt att inkludera i elevers textskapande uppgifter. Detta är något som 

Cederlund & Sofkova Hashemi (2021) lägger stor tyngd vid och drar paralleller 

med avsaknaden av tydliga bedömningskriterier i läroplan och styrdokument. De 

tillsammans med Godhe (2013) anser att det kan härledas till lärarens egen 

utbildning, vana och erfarenhet. Vidare lägger Borgfeldt (2017), Godhe (2013) 

och Magnusson (2014) fram att det kan röra sig om tradition och konvention inom 

textskapande och det kan vara en anledning till att det verbalspråkliga har en 

särställning.   
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6.2 I vilken utsträckning använder sig lärare av 

multimodala textmöten respektive multimodalt 

textskapande? 

Resultaten visar tydligt hur lärare i stor utsträckning använder sig av flera olika 

modaliteter inom ramen för sin svenskundervisning. Skillnaderna blir extremt 

tydliga när resultatet för hur ofta eleverna själva får möjlighet till att skapa 

multimodala texter. I många klassrum får elever aldrig möjlighet till att arbeta 

multimodalt. Detta är något som kan härledas till det som nämnts ovan om det 

verbalspråkligas särställning i samhället (Cederlund & Sofkova Hashemi 2021; 

Kalantzis & Cope 2008; Andersson 2014; Magnusson 2014). Något som måste tas 

i beaktning är att en lärare nämner i sitt frivilliga fritextsvar hur hennes svar kunde 

bli missvisande då de inte arbetade multimodalt varje vecka utan att det gjordes 

under specifika perioder av läsåret. Detta kan vara något som är applicerbart på 

fler lärare men som inte uttryckt det explicit. Att lärare använder multimodalitet i 

större utsträckning vid kunskapsinhämtning än textskapande är något som 

synliggörs i dagens samhälle i stort. Samhället har genomgått en semiotisk 

revolution och det kommunikativa landskapet har förändrats Kress (2000), men 

man kan ställa sig frågan om skolan verkligen genomgått en semiotisk revolution 

eller snarare blivit en konsument av nya semiotiska produkter. Resultateten i den 

här undersökningen pekar tydligt mot en stor konsumtion av multimodalitet, 

däremot skapar man inte, multimodalt, i närheten av vad man konsumerar. Den 

revolution som Kress (2000) talar om verkar inte ha nått skolans textskapande och 

inte heller lärares attityder och inställningar till multimodalt textskapande. 

6.3 Hur motiverar lärare sina val av multimodalitet i 

textmöten och textskapande? 

Lärarna motiverar sina val av att arbeta multimodalt vid kunskapsinhämtning i 

huvudsak med att det är motiverande för eleverna. Generellt ser lärarna också 
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vinster med att eleverna har lättare för att befästa kunskaper om de får 

tillgodogöra sig kunskapen med olika multimodala resurser. Några drar även 

paralleller till att elever idag tittar mycket på film eller rörlig bild vilket gör att de 

har lättare för att förstå genom just den resursen. Många lärare skriver även att 

bild, ljud och film stimulerar elevernas fantasi bättre än enbart verbalspråklig text.  

 

Tjernberg, Forsling och Roos (2020) bekräftar genom sin forskning det 

respondenterna vittnar om. De ser också att eleverna motiveras av att arbeta med 

olika modaliteter och att det ämnesspecifika språket stärks med hjälp av de olika 

resurserna. Vidare skriver flera forskare (Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh 

2020; Wanselin, Danielsson & Wikman 2021; Kress 2000) att elever på ett mer 

korrekt sätt fångar ämnesinnehållet när de fick uttrycka sig multimodalt. Detta kan 

härledas till de lärare som skrev hur de med hjälp av multimodalitet kunde ge 

möjlighet och anpassa uppgifter till alla elever. En lärare beskriver det såhär “Alla 

får chans att visa på ett sätt som passar.”. Positiviteten till användandet 

genomsyrar både fritextsvaren för både textmöten och textskapande och lärare ser 

stora vinster med båda. Några respondenter uttryckte explicit att de inte låter 

eleverna arbeta med multimodalt textskapande.  
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7. Diskussion 
 

Även om man inte uttrycker det bör det rimligen bli uppenbart för en elev i vilken 

utsträckning som deras multimodala texter faktiskt bedöms och ligger till grund 

för något annat än en klapp på axeln. Det torde finnas en inneboende fara i det 

faktum att man som lärare väljer att behandla texter med olika värde och bedöma 

dem annorlunda beroende på dess modala framställning. Barn är uppmärksamma 

och lättpåverkade och det känns uppenbart att om de lägger ner tid och möda på 

en modalitet som ändå inte bedöms eller premieras på något sätt riskerar den 

modaliteten snabbt att förpassas till oviktig även för eleverna. Undersökningen 

ovan ger stöd till Dahls (2015) kommentar om att det vidgade textbegreppet har 

svag förankring i den svenska skolan. Det understryker också Magnusson (2014) 

oro för att svenskämnet riskerar att ses som något förlegat då det inte hänger med 

sin tid. Som alla yrkesverksamma i skolan kan intyga är multimodalt textskapande 

redan vanligt förekommande bland eleverna i skolan, så till den grad att man i 

augusti 2022 instiftat lagar (SFS 2010:800) för att kontrollera elevernas bruk av 

mobiltelefoner och spridning av multimodala texter, elever använder sig av bland 

annat appar som Snapchat och TikTok för att skapa multimodala texter. Roland 

Barthes (1977) lyfter fram hur man tolkar bilder och att när det kommer till bilder 

bär vi med oss våra egna lexicon, kulturella och sociala förutsättningar, som 

fungerar i likhet med en persons idiolekt och har formats på ett liknande sätt. På 

samma sätt som elever får möta och lära sig om olika texttyper och lära sig att 

skapa dem. För att få en ökad förståelse och utveckla sin specifika literacy bör 

även elever få den insikt om de multimodala inslag som de dagligen möter. 

Forskning (Magnusson 2014; Godhe 2013) pekar mot att lärare har en 

konventionell syn på text, präglad av sin egen utbildning och erfarenheter och 

detta resonerar väl med vad man kan se i empirin ovan. Precis som Kalantzis & 

Cope (2008) lyfter fram har det verbalspråkliga dominerat och man räknar inte 

riktigt med att andra modaliteter kan skapa mening på samma sätt som den 

verbalspråkliga modaliteten eftersom den har en säregen priviligierad position. 
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Det verkar behövas ett kulturellt stöd för att man som lärare ska kunna avvika från 

den givna konventionen, något som kan se i hur man svarade på bildens betydelse 

för bedömningen av olika genrer av text. Här ser man att ett stort antal lärare inte 

anser att en bild är av vikt för bedömningen av en argumenterande text, även om 

historien är fylld av bilder som har skapat oerhört stark opinion och haft samma 

funktion som argument. I en instruerande text uppfattas, av respondenterna, en 

bild som betydligt mycket viktigare än vad den gjorde för en argumenterande text. 

Det kanske kan vara att många drar sig till minnes IKEA-möbler som man varit 

tvungen att sätta ihop och då fått lita till stor del på en icke-verbalspråklig 

modalitet. Samma argument kan göras med förklarande och beskrivande texter, 

det finns redan genrer, serietidningar och uppslagsverk exempelvis, som gått i 

bräschen och därför känns det inte lika främmande att en bild skulle vara viktig 

för en bedömning i de fallen. Det verkar inte råda konsensus bland lärare om 

bildens potential för meningsskapande och i flera fall får man förutsätta att, 

utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv (van Leuween 2005) och Barthes (1977) 

tankar: att lärare utgår från sina egna sociala och kulturella förutsättningar och ser 

bilden för vad den har betytt i en likartad situation, i en liknande kontext 

historiskt. Det känns paradoxalt med tanke på att majoriteten av respondenter 

uppger att de använder sig av film för kunskapsinhämtning två gånger i veckan i 

genomsnitt men ändå anser att modaliteten inte är särskilt viktig för bedömning. 

Risken finnas att man infererar till eleverna att icke verbalspråkliga modaliteter är 

mindre värda när det kommer till bedömning. Elever blir således skolade i att 

skolan anser modaliteten mindre värd. Det finns också en risk att skolan upplevs 

som anakronistisk och arkaisk. Riskerna med lärare och en skola som elever inte 

kan identifiera sig med är negativ påverkan på studieresultaten bland annat (Gee 

1999).  Ett förtydligande i läroplan och från Skolverkets sida hade eventuellt 

kunnat hjälpa till att ge multimodaliteten en tydligare roll. Då det vidgade 

textbegreppet inte har skrivits fram i kursplanen och det inte heller finns några 

betygskriterier att bedöma efter är det enklare att som lärare, välja det som man 

kan och där Skolverket, till och med, har uppgifter och tydligt stöd för 
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bedömning. Argumentet skulle kunna göras att då det inte finns tydliga direktiv 

och stöd för multimodalitet från Skolverket blir det något av en puff till lärare om 

vad som bör vara fokus för eleverna. 

 

Skillnaden är så pass påtaglig. Bilder och illustrationer är den vanligaste icke-

verbalspråkliga modaliteten för textskapande. Det är också den modaliteten som 

kan man hävda, kräver minst tekniskt kunnande eller framförallt inte är beroende 

av digitala verktyg. Godhe (2013) och Magnusson (2014) påpekar att den 

verbalspråkliga dominansen kommer från ett historiskt bruk av verbalspråkliga 

texter och textskapande och att lärare helt enkelt inte är tillräckligt bevandrade 

inom multimodaliteten och därför undviker att använda sig av den.  Det går inte 

att förneka att de multimodala verktygen är en del av undervisningen när det 

kommer till kunskapsinhämtningen, däremot är det vanligare att man inte har 

något multimodalt textskapande överhuvudtaget än att man har det så pass lite 

som en gång i veckan. Om elever inte ges möjligheten till att skapa multimodal 

text blir det också svårt att lära sig om multimodal text och vad den rymmer och 

betyder. Det blir att likställa med att lära sig att läsa utan att lära sig att skriva. 

Elever matas med multimodala texter men man tillåter inte elever att skapa några 

multimodala texter. Verbalspråkligt textskapande tar tid att lära ut och att lära sig 

och lärare lägger ner otaliga timmar på att elever ska lära sig olika genrer av 

skrift. Datan är tydlig: lärare anser att multimodala inslag som bild, ljud och film 

är viktiga i undervisningssyfte och man kan se att det är modaliteter som också 

frekvent används men ändå lyser det multimodala textskapandet med sin frånvaro. 

Lärare motiverar användandet av multimodalitet som ett sätt att variera och 

individanpassa undervisningen, men är det verkligen ett varierande inslag som 

man ägnar sig åt hälften av lektionerna, det låter snarare som en alternerande 

undervisning där man använder multimodalitet enbart som en 

konsumtionsprodukt. Det är svårt att dra en avgörande slutsats kring hur lärare 

motiverar sina val av multimodala textmöten och textskapande. I de fritextsvar 
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som kategoriserats och analyserats finns det schablonartad tendens till svar som 

“anpassning” och “variation” utan att svaren förklaras eller utvecklas. Med hjälp 

av vilken modalitet och på vilket sätt undervisningen anpassas framgår inte och 

inte heller på vilket sätt det handlar om varierande undervisning. Då multimodala 

textmöten används så pass frekvent att de borde anses som en del av den 

konventionella undervisningen och att det multimodala textskapandet är så pass 

sällsynt att det snarare, om det ens förekommer, borde anses som ett exotiskt 

inslag. Om man inte vänder på undervisningen och låter elever vara med och 

skapa multimodala texter förblir de konsumenter av multimodala upplevelser men 

utan att förstå dem, på samma sätt som när man lyssnar på musik utan att kunna 

spela ett instrument eller skriva en not (Barthes 1986).  Kress (2000) talar om en 

semiotisk revolution, men om den har nått skolan är oklart, och kan man verkligen 

tala om en revolution om det främst är multimodal konsumtion som har 

exploderat i skolan. Men konsumtion motsvarar inte förståelse och färdighet. 

Barthes (1977) lyfter fram behovet av att spela en text och ett behov av att skriva 

och inte läsa som konsumtion. I ljuset av det vidgade textbegreppet ser man ett 

liknande behov av att skapa och i eleverna skapa förståelse och färdighet. Inom 

alla kommunikationsformer är den reciproka naturen, balansen, mellan 

konsumtion och produktion en självklarhet. Ingen går i skolan för att enbart lära 

sig att läsa, oavsett om det är svenska, spanska, morsekod eller Java Script är 

behovet av att kunna skapa och göra sig förstådd lika viktigt som att kunna förstå.  

 

Det finns en filosofisk separation mellan skolan och eleverna, också mellan 

verkligheten och skolan. Filosofi och språk överensstämmer inte. Det vidgade 

textbegreppet och multimodal och socialsemiotisk teori lyfts fram på 

lärarutbildningen och man talar om textens funktion och meningsskapande, likväl 

examineras man verbalspråkligt. Seminarier, tentor och inlämningsuppgifter är 

alla verbalspråkliga.  
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På den plats där multimodaliteten hyllas lyser den också med sin frånvaro. Kan 

man sedan klandra lärare för att de gör vad de själv har fått uppleva och erfara? 

Argumentet att den multimodala konsumtionskulturen börjar redan på 

lärarutbildningen känns inte främmande. Att den kulturen sedermera följer med 

lärare i deras framtida lärargärning känns uppenbar. Om man vill se förändring 

behöver man många gånger börja uppifrån  

 

Det blir också ett paradoxalt förhållningssätt för lärare i grundskolan att trycka på 

betydelsen av multimodalitet och multimodalt textskapande om det ändå inte är 

vad som gagnar eleven i skolan. Skolan lär ut skolans literacy och i de lägre 

instanserna finns det en transitiv inställning till lärande snarare än en av finalitet. 

Denna transitivitet leder till att man väljer att förbereda sina elever på det som 

skolan kräver av dem i nuet, oavsett utvecklingen utanför. Multimodalitet som en 

konsumtionsvara förstärks av skolan då elever inte ges möjlighet till att skapa 

multimodalt. Vid alla instanser förstärks, befästs och premieras det 

verbalspråkliga. 

 

När man ser till den socialsemiotiska teorin kan argumentet göras att det finns en 

inneboende risk i att släppa in övriga modaliteter vind för våg. Att språket 

undermineras till priset av fler modaliteter som i socialsemiotikens namn ska ges 

samma utrymme. Även Kress (2000) påpekar att det finns ett behov av ett samspel 

mellan det verbalspråkliga och övriga modaliteter. Exempelvis kan man se till 

diagrammen i undersökningen ovan som ett utomordentligt sätt representerar 

resultaten på ett bekvämt och överskådligt sätt. Diagrammen hade dock varit svåra 

att tyda och läsa innebörden ur utan samspelet med det verbalspråkliga.  Ett 

sampel mellan olika modaliteter är centralt. Språk och det verbalspråkliga behöver 

inte nödvändigtvis tappa mark inom ramen för socialsemiotiken. Det finns en risk 

med att nya modaliteter utmanövrerar existerande, men man kan också välja att se 

icke-verbalspråkliga modaliteter som något som berikar språket: nyanserar och 
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diversifierar det. Föreställningen att det verbalspråkliga skulle förlora sin position 

känns överdrivet. Till synes har det verbalspråkliga fortfarande en central plats 

även om man väljer att representera det med olika former av bokstäver och 

ord.  Finns det en risk med att man använder multimodala inslag på ett 

normerande sätt och inte som en egen uttrycksform utan snarare som en 

representation av det verbalspråkliga. Eller kan det multimodala inslagen skapa 

sin egen normerande kultur. En kultur där, exempelvis, en given bild har en given 

definition som inte tillåts att tolkas på något annat sätt än vad som ges av en 

institution eller kritiker. Kan multimodalitet ge upphov till en ny kommunikativ 

hegemoni? 

 

Frågan leder till vad det hade inneburit om högskolor och universitet valt att 

luckra upp den verbalspråkliga hegemonin? Hade man då sett lärare vid de lägre 

instanserna ivriga i att förbereda sina elever för högre studier; hade föräldrar 

tryckt på för ökat multimodalt textskapande som hade kunnat komma deras barn 

till gagn. 

 

Lärare och lärarutbildningen måste röra sig med tiden och vara uppmärksamma på 

hur kommunikation och text förändras. När sättet att kommunicera förändras 

behöver man som lärare kompetens och kunskap för att möta sina elever i deras 

verklighet. I läroplanen (Skolverket 2022) står det att eleverna ska kunna orientera 

sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. Det känns i allra högsta grad rimligt att 

lärare utbildas till att också kunna möta de kraven som läroplanen ställer på dem. 

En ökad multimodal medvetenhet och textskapande kunskap och kompetens 

känns som en absolut nödvändighet att inkorporera på såväl lärarutbildning som 

bland yrkesverksamma lärare. 

 

Avståndet mellan skolan, från förskola till universitet, och dess elever måste 

överbryggas så att det kan finnas en öppen kommunikation där emellan. Att som 
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lärare våga ifrågasätta och ompröva sina uppfattningar och hitta en semiotisk 

balans mellan textmöten och textskapande. Elever måste få spela med text och i 

olika former av text, skapa och prata om hur och vad det är som de skapar och 

med vilket syfte och mål. 

 

  7.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på om lärare väljer att inte arbeta med 

multimodalt textskapande då det har en svag förankring i betygskriterierna. I 

dagens LGR22 återfinns bara multimodala aspekter i syfte och centralt innehåll 

men det lyser med sin frånvaro i betygskriterierna (Skolverket 2022). Finns det ett 

samband mellan avsaknaden i betygskriterierna och att man inte arbetar 

multimodalt i någon större utsträckning när det kommer till elevers textskapande? 

En djupare och bredare undersökning av lärares bakomliggande skäl och 

resonemang kring deras multimodala val kring textmöten och textskapanade. De 

didaktiska (multimodala) valen lärare gör för att anpassa och variera 

undervisningen. 

 

Vidare forskning kan med fördel ta fasta på vad det är som får lärare till att 

värdera icke-verbalspråkliga modaliteter lägre än de verbalspråkliga och vad är 

det som får lärare till att undvika multimodalt textskapande. Här kan en 

frågeställning som tar fasta på lärares bekantskap, erfarenheter och upplevelser 

med multimodalitet och det vidgade textbegreppet potentiellt leda till klarhet 

kring resultaten ovan. I diskussionen skrivs det fram en distans mellan skola och 

elev, skola och verklighet. Med det i åtanke hade man kunnat undersöka vad som 

hade motiverat lärare till att arbeta med mer multimodalt textskapande. 
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9. Bilagor 
Här presenteras missiv- och samtyckesbrev samt enkätfrågorna i sin helhet.  

9.1 Bilaga 1: Missiv- och samtyckesbrev 
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9.2 Bilaga 2: Enkätfrågor.  
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