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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken typ av texter eleverna skriver i 
gymnasieskolans svenskämne med ett vidgat språkbegrepp. Utifrån ett multimodalt och 
designteoretiskt perspektiv har de skrivaktiviteter som eleverna erbjudits undersökts för att 
synliggöra spänningar på olika nivåer. För att ta reda på vilka texter eleverna producerar i 
svenskämnet och lärarnas bakomliggande resonemang har intervjuer genomförts både med lärare 
och elever. I svenskämnet får eleverna ta del av multimodala texter men när det gäller deras eget 
skapande dominerar skriften. Skrift och tal har en tradition av att vara den accepterade formen för 
representation av kunskap och lärande i svenskämnet. Det förekommer dessutom skillnader mellan 
de texter eleverna läser i digitala miljöer och de texter som de skriver. Med digitaliseringen av 
gymnasieskolan förändras de skrivpraktiker som eleverna erbjuds. Det mest framträdande resultatet 
i undersökningen är de spänningar som utvecklas på olika nivåer. Spänningar förekommer bland 
annat mellan lärarnas vilja att inkludera multimodala texter i sin didaktiska design och skriftens 
dominans i styrdokumenten.  
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1 INLEDNING 
Intresset för skrivundervisningen har minskat de senaste decennierna vilket kan förklaras med att det 
idag främst är läsande som lyfts fram i skolsystemet. Fokus ligger på läsande och detta skifte av 
intresse har påverkat skrivandet som genomgått stora förändringar (Nordmark, 2014; Magnusson, 
2014). Vi lever i ett samhälle som präglas av många slags uppbrott och förändringar, 
sammansmältningar och uppsplittringar (Liberg, 2007; Selander, 2017). En del av dessa förändringar 
medför att traditioner och hierarkiska strukturer förlorar sin kraft (Selander, 2017). Språkets roll i 
skriftlig kommunikation förändras i digitala former av kommunikation, skrift och bild tar nu an nya 
roller och förhållandet dem emellan förändras (Domingo, Jewitt & Kress, 2014). Teknologier för att 
skapa texter har förändrats med införandet av datorer och internet och det har skett stora 
förändringar i kontexten i vilken våra elever skriver (Applebee & Langer, 2009). 

Precis som många andra länder har Sverige lagt resurser på att digitala medier ska bli en naturlig 
och central del i skolans undervisning (Erixon, 2014; Willermark, 2018). I en komplex verklighet med 
stort informationsflöde och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i 
utbildningen (Skolverket, 2017c). I oktober 2017 tog regeringen fram en nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017). Digitaliseringen har på ett 
markant sätt lyfts in i styrdokumenten och det går inte längre att undvika att lyfta in digitala medier 
och teknologier i undervisningen.  

I dagens multimediala samhälle har skriftspråkets plats och funktion decentrerats och förvandlats 
till ett av flera kommunikationsmedier. Det är inte längre endast verbalspråkliga tryckta texter som 
förmedlar information och kunskap. Särskilt i digitala miljöer har bild och skrift tagit an nya roller och 
skriften dominerar inte längre i kommunikation utanför skolan. Dagens texter är ofta en kombination 
av skrift, bild och ljud och förmedlas främst digitalt via skärmar. Häri ligger en utmaning för 
skolsystemet som byggts upp kring en didaktisk princip som baserats på kunskap förmedlad via skrift 
när de ungdomar som går i skolan har lärt sig att hitta information och pröva sina kunskaper i helt 
andra miljöer än de som skolan erbjuder (Selander, 2017). Skolan måste vara en miljö där förändringar 
som sker i det omgivande samhället kan integreras (Lundström & Olin-Scheller, 2007). Att integrera 
det nya utan att förkasta det gamla är ett lärarpraktiskt dilemma (Magnusson, 2014). Idag designar 
läraren på ett nytt sätt de didaktiska aktiviteter som ska främja elevernas lärande, och eleverna får en 
rikare repertoar för att själva designa sitt lärande (Selander, 2017). Det är lärarnas didaktiska design 
av det multimodala digitala textskapandet som är fokus för undersökningen.   
 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Studien avser att synliggöra skrivandet i dagens svenskämne kopplat till multimodala1 inslag, det vill 
säga vilka typer av texter eleverna producerar med hjälp av digitala resurser. Många menar att det 
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råder stoffträngsel i svenskämnet (Öhman, 2015; Erixon, 2014; Thavenius, 1999). Hur kan nya 
medieteknologier och uttryckssätt få plats och tid i skolans undervisning? Många gånger råder det 
konflikt mellan teori och praktik och jag vill se på dessa spänningar kopplat till skrivande i dagens 
svenskämne. Vi lyfter in fler och fler medieteknologier i svenskämnet, vi breddar vad vi menar med 
text, läsning och skrivande – men hur ser allt detta ut i praktiken? Får allt plats? Jag tänker se på 
skrivandet utifrån flera perspektiv: multimodala inslag i elevernas skrivande och användning av 
digitala verktyg i dessa skrivaktiviteter. Det överliggande problem som studien grundar sig i är 
konflikterna mellan teori och praktik, vilka skillnader och spänningar som finns.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens syfte är att undersöka skrivandet i dagens gymnasieskola när det gäller multimodala 
inslag och användning av digitala resurser. För att uppnå undersökningens syfte har följande 
frågeställningar formulerats: 

• Vilken typ av texter producerar eleverna i gymnasieskolans svenskämne? 
• Hur ser skrivandet ut när det gäller användning av digitala verktyg? 
• Hur ser förhållandet ut mellan teori och praktik när det gäller skrivandet av multimodala 

texter och användandet av digitala verktyg och medier? 
 

1.3 GRUNDANTAGANDEN 
Två grundantaganden utgör basen för föreliggande undersökning av skrivandet i gymnasieskolan. 

• Vi är multimodala i vårt meningsskapande. Meningsskapande kommunikation kan ske på 
olika sätt, genom flera medier. Att vidga meningsskapandet innebär att vi också vidgar 
språkbegreppet, det vill säga vad en text är och vad det innebär att skriva (Liberg, 2007). 
Meningsskapande2 är ett vitt begrepp som innefattar lärande. Att vi är multimodala i vårt 
meningsskapande innebär också att kommunikation är multimodal (Kress, 2005).  

• Digitala teknologier och medier har en självklar plats i gymnasieskolan och dess svenskämne. 
Digital kompetens betonas i läroplanen som en betydelsefull kompetens i framtidens samhälle 
(Skolverket, 2017a). Eleverna ska i gymnasieskolan få möjlighet att utveckla sina förmågor att 
använda digitala verktyg och medier för kommunikation och lärande (Skolverket, 2017a). 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Fokus i uppsatsen ligger på skrivandet i en bredare betydelse. Då ett grundantagande är att vi är 
multimodala i vårt meningsskapande följer ett vidgande av språkbegreppen. Traditionellt har 
begreppet text omfattat skriftliga och tryckta texter. Textbegreppet har sedan vidgats till att omfatta 
också ljud och bild. Skrivande har på motsvarande sätt förbehållits framställande av skrift. Men 
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dagens kommunikationsmönster omfattar inte bara skrivande av verbaltext utan också urval och 
redigering av både texter och bilder i kombination med eget skrivande. Skrivande som aktivitet har 
förändrats och det är inte längre självklart att begreppen text och skrivande syftar på samma slags 
företeelse och aktivitet som de traditionellt sett har gjort (Selander & Kress, 2017). 

I skolans styrdokument från 1994 benämns det vidgade textbegreppet men i styrdokumenten från 
2011 talas det om text på andra sätt (Magnusson, 2014; Skolverket, 2017c). Begreppet text syftar nu 
främst på skrivna texter men även multimodala texter innefattas, det vill säga texter som kombinerar 
skrift, bild och ljud (Skolverket, 2017c). Oavsett hur man väljer att benämna det är ett vidgat 
textbegrepp ett erkännande av nya möjligheter att skapa mening (Magnusson, 2014). Detta vidare 
perspektiv är ett resultat av den värld vi lever i som inte minst präglas av stora och snabba 
samhällsförändringar (Olin-Scheller, 2013). I föreliggande studie förstås begreppet text i denna 
vidgade mening, det vill säga text kan framställas och förmedlas på olika sätt. 
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2 FÖRÄNDRADE VILLKOR FÖR KOMMUNIKATION 
Den teknologiska utvecklingen med digitala medier har förändrat förutsättningarna för 
meningsskapande, villkoren och användningen av skrivande samt villkoren för lärande (Magnusson, 
2014; Nordmark, 2014; Selander & Kress, 2017; Olin-Scheller & Wikström, 2010). I ett historiskt 
perspektiv har vi haft ett antal sådana revolutionerande händelser som djupgående förändrat våra 
kommunikationsmönster. Till några av de viktigaste händelserna kan räknas utvecklingen av 
skrivkonsten, boktryckarkonsten, telefonin, radion, televisionen, persondatorerna och internet 
(Liberg, 2007; jfr Selander, 2017).  

Under modern tid byggdes samhället upp kring det skrivna ordet och tryckta texter. Lärande har 
under lång tid baserats på det verbalspråkliga tryckta ordet vilket har påverkat synen på kunskap, 
lärande och bedömning. Historiskt sett har den moderna epoken präglats av att samhället blir 
beroende av det tryckta ordet och böcker. I det senmoderna samhället har våra 
kommunikationsmönster förändrats drastiskt med internet. Nu representeras kunskap via digitala 
medier och multimodala resurser. Kommunikationen sker inte längre enbart utifrån skriftlig text, 
som var det dominerande uttryckssättet under förmodern och modern tid. Nu är kommunikationen 
multimodal (Selander, 2017). Vi är inte längre endast beroende av det skrivna ordet, utan i allt större 
grad av olika multimodala och multimediala framställningar. Det blir allt viktigare att både kunna 
använda, analysera och producera digitala och multimodala texter (ibid.). 

Skriftspråket har en lång tradition av att vara skolans, särskilt svenskämnets, hemmedium, det vill 
säga den dominerande formen för undervisning (Magnusson, 2014). Historiskt tillhör traditionellt 
skrivande tillsammans med läsande det heliga i svenskämnet och traditionellt har vetande i 
skolvärlden baserats i skriftspråk (Elmfeldt, 2014; Selander & Kress, 2017; Erixon, 2010). Det skriftliga 
och tryckta ordet har fått en särställning, men då kommunikation idag är uppbyggd kring många olika 
slags uttryckssätt blir det svårt att bortse från dessa då vi ser till kommunikation och lärande 
(Selander & Kress, 2017).  Skolan måste förhålla sig till de förändringar som mediekulturella 
förändringar leder till (Elmfeldt & Erixon, 2007). Utvecklingen av digitala medier har resulterat i att 
vissa aspekter av berättande betonas tydligare än tidigare, exempelvis multimodalitet, interaktivitet 
och kollektivt skapande (Lundström & Svensson, 2017). Elmfeldt och Erixon (2007) menar att dessa 
medieteknologiska förändringar utmanar skriftspråket. Skrivförmåga står i en direkt förbindelse med 
medieteknologiska förändringar (ibid.).  

Den teknologiska utvecklingen har inte bara förändrat textens tillgång och materialitet, utan även 
hur vi läser och skriver text. Den traditionella texten är linjär och tydligt avgränsad, det vill säga den 
har en tydlig början och slut. Dagens digitala texter har en mer flexibel ordning med ett föränderligt 
innehåll. Eleverna behöver lära sig hur man hanterar denna typ av text, hur de producerar och 
konsumerar den digitala multimodala texten (Danielsson & Selander, 2014). Textarbete handlar idag 
om att utveckla en större förståelse för multimodala (Danielsson & Selander, 2014; jfr Godhe, 2014). 
Det är betydelsefullt att se till text i ett vidare perspektiv, det vill säga se till skrivandet av texter i olika 
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format förmedlade via andra medier än den tryckta boksidan. En digitaliserad värld medför 
möjligheter vad gäller texters utformning men också själva textproduktionen. Skribenter blir, i och 
med användningen av digitala medier i skrivandet, också formgivare eller designer av sin text 
(Danielsson & Selander, 2014). 

 

2.1 STOFFTRÄNGSELN 
Skrivandet sker i nya kontexter idag och miljön för skrivandet är viktig för att förstå skriftspråket som 
ett av flera framställningssätt för att skapa mening (Kress, 2005). Utvidgningen av textbegreppet har 
inneburit att meningsskapande och lärande i annan form än enbart traditionell skrift har ökat i 
tillgänglighet. Meningserbjudanden förekommer skriftligt, muntligt, auditivt, visuellt, rumsligt, 
taktilt, rörligt och som olika kombinationer av dessa. Till följd av den teknologiska utvecklingen har 
tillgången till olika materialiteter ökat, via bland annat skärmen (Magnusson, 2014). 

Svenskämnet är inte någon homogen företeelse, utan något som förändrats i takt med 
samhällsförändringar (Thavenius, 1999). Bland de skilda åsikter kring vad svenskämnet ska innehålla 
förekommer bland annat motsättningar gentemot multimodala inslag i svenskämnet. Omkring 
sekelskiftet menade Thavenius (1999) att det fanns en chans att medier skulle ta över svenskämnet, 
det vill säga att det nya skulle vinna över det traditionella som så länge dominerat och förändra 
svenskämnet inifrån. Idag vet vi att det inte är så – skönlitteraturen har fortfarande en framträdande 
plats i styrdokumenten. Öhman (2015) menar att ett vidgat textbegrepp många gånger används som 
en undanflykt från litteraturläsning och att det finns en risk att litteraturen förlorar sin särställning 
till de multimodala texterna och ett vidgat textbegrepp i skolan och svenskämnet (Öhman, 2015).  
 Magnusson (2014) lyfter hur vi kan se på medieteknologierna som ett hot eller en möjlighet (jfr 
Thavenius, 1999:114). Elmfeldt & Erixon (2007) lyfter begreppet mediepanik som de menar följer 
teknikens utveckling. Vuxenvärlden uppfattar ofta nya medier som ett socialt och moraliskt hot mot 
de unga. Begreppet mediepanik, eller moralisk panik, har sedan 1970-talet lyfts vid kollektiva 
reaktioner mot nya medier (Olin-Scheller, 2006).  När vi lyfter in ett vidgat text- och språkbegrepp 
måste vi inkludera nya medier. Detta ställer krav på skolan vad gäller kunskaper och förändrade 
attityder då det finns djupt befästa föreställningar som måste luckras upp inom skolvärlden. Till dessa 
hör just att nya medier utgör ett hot mot det traditionella läsandet (Liberg, 2007). De nya medierna 
erbjuder rika möjligheter till aktivt, kreativt och differentierat meningsskapande och måste betraktas 
som resurser vilka kan och bör ges utrymme i undervisningen inte minst eftersom de utgör en stor 
del av ungdomars erfarenheter utanför skolan (ibid.).  

Relationen mellan skriftkultur och skola är fortfarande stark inte bara vad gäller 
undervisningsinnehåll utan också vad gäller den skrivna texten som norm för kommunikation 
(Erixon, 2012). Det finns en inneboende spänning mellan undervisning stödd på digital teknologi och 
traditionella sätt att undervisa, bedöma och examinera arbeten i skolan (Erixon, 2014). De 
dominerande traditionerna i svenskämnet är förbundna med skriftspråket och med de teknologiska 
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förändringarna utsätts dessa för ett yttre tryck som kan göra dem omöjliga att upprätthålla (Elmfeldt, 
2014). Svensklärare ställs inför två yttre tryck idag, dels från politiskt håll med digitaliseringen av 
skolan, dels från elever som bär med sig skärmkulturen de växt upp med (Erixon, 2014).  

Parallellt med dessa yttre tryck vilar svenskämnet på en stark tradition av färdighetsträning, där 
det skriftspråkliga har en obestridd plats (Erixon, 2014). Betydelsen av skriftspråket i förhållande till 
de förändringar som digitaliseringen leder till är en central fråga. Detta på grund av att det inte finns 
något som tyder på att skriftspråket och skriften inte skulle tillhöra ämnets heliga. En historisk epok 
ärver alltid några företeelser och förhållningssätt från tidigare epoker (Selander, 2017; jfr Thavenius, 
1999). Skriften och boken kommer att leva vidare i mediekulturen (Thavenius, 1999). I ett ökande 
informationsflöde genom olika medier är det fortfarande mycket viktigt att kunna handskas med den 
längre skriftliga texten (Magnusson, 2014).  

 

2.2 FÖRÄNDRINGAR I STYRDOKUMENTEN 
Svenskämnet, som ett modersmålsämne, har traditionellt fokuserat på litteratur och 
språkfärdigheter, exempelvis grammatik och stavning. Den teckenvärld som dominerat är den 
verbalspråkliga med skriften och talet. Det har alltid funnits ett högre erfarenhetsämne i litteraturen 
och ett lägre färdighetsämne i språkandet. Tidigare gavs två betyg i svenskämnet: ett i litteratur och 
ett i språkkunskaper (Godhe, 2014). De starka traditionerna inom skolan att förlita sig på skrivet språk 
utmanas när eleverna fått tillgång till egna datorer och det blir enkelt att skapa multimodala texter. 
Arbete med texter av olika slag är och har alltid varit centralt för svenskämnet, men styrdokumenten 
ger väldigt lite stöd för det multimodala textskapandet (Skolverket, 2017b; Godhe, 2014; Magnusson, 
2014). Kursplanerna fokuserar snarare på det talade och skrivna ordet och det blir därför otydligt om 
ljud och bild kan vara en del av svenskämnet på gymnasiet3 (Godhe, 2014).  

Det vidgade textbegreppet innebär att det litterära momentet i ämnet inbegriper även film, radio, 
datorspel, musik, bilder och andra typer av medier. Ett borttagande av det vidgade textbegreppet 
resulterar i att textbegreppet snävas in men det kan tolkas som att det innefattar även multimodala 
texter, det vill säga texter som kombinerar bland annat bild, text, och ljud (Magnusson, 2014). Godhe 
(2014) menar att det är paradoxalt att textbegreppet verkar snävas in i styrdokumenten samtidigt 
som fler och fler elever får tillgång till datorer. 

De nya revideringarna av styrdokumenten från 2017 lyfter explicit in digitalisering både i 
läroplanens allmänna del samt ämnes- och kursplanerna i svenskämnet. I det centrala innehållet i 
både svenska 1, 2 och 3 ingår nu “användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons 
på och samarbete när det gäller texter” (Skolverket, 2017a, s. 162ff). Ett digitalt verktyg kan dels avse 
fysiska enheter, exempelvis datorer eller smarttelefoner, dels en programvara eller internetbaserad 
tjänst. Digitala medier omfattar verktyg för kommunikation och skapande (Skolverket, 2017b; 
Skolverket, 2017c). I svenska 1 ingår dessutom “digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk” 
(Skolverket, 2017a, s. 162). Förmågan att kommunicera i digitala miljöer är viktig för att kunna delta 
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aktivt i samhället. Skolverket (2017b) lyfter vad det innebär att ungdomar befinner sig i en vidgad 
digital textvärld där texter ofta har en komplex uppbyggnad samt innefattar både andra texter och 
bilder. Digitala miljöer är ofta interaktiva där användaren “ges möjlighet att både själv producera text, 
ta till sig information och kommunicera med andra” (Skolverket, 2017b, s.162; jfr Kress, 2010). 

I svenskämnets syfte ingår att använda digitala verktyg och medier när det gäller kommunikation, 
interaktion och samarbete kring texterna. Eleverna ska utveckla sina förmågor att orientera sig och 
kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter (Skolverket, 
2017a). I svenskämnet ska eleverna använda digitala verktyg för att interagera och kommunicera med 
andra. När eleverna får använda digitala verktyg vid skriftlig framställning får de kunskaper i hur de 
kan använda verktygen på ett effektivt sätt. Skolverket (2017c) lyfter att digital läsning handlar om 
mer än läsning av traditionellt skrivna papperstexter - det kan vara texter som kombinerar text, ljud 
och bild samt interaktiva och föränderliga texter av olika slag. Textarbete handlar enligt Skolverket 
(2017c) om att producera och interagera i en vidgad textvärld.  

Digital kompetens betonas i läroplanens allmänna del vilket definieras som ett föränderligt 
begrepp i takt med att samhället och de olika teknologierna vi använder oss av förändras. I en tid som 
kännetecknas av en hög förändringstakt förändras också innebörden av begreppen som används i 
styrdokumenten (exempelvis digital teknik, digitala verktyg och digitala medier) (Skolverket, 2017c). 
Det är svårt att veta vad exempelvis begreppet digitala verktyg kan omfatta i framtiden, de digitala 
verktyg vi använder oss av idag är inte desamma som vi kommer använda oss av i framtiden. De här 
begreppen används därför på ett generellt sätt och ska också användas och förstås i en bred betydelse 
(Skolverket, 2017c). Digitala verktyg är viktiga för hur undervisningen genomförs, för elevernas 
kunskapsutveckling och när man som lärare ska bedöma elevernas kunskaper. Det lyfts tydligt i 
Skolverkets kommentarmaterial att digital läsning innefattar multimodala texter medan digitalt 
skrivande innebär att eleverna kan använda digitala verktyg i skrivandet (Skolverket, 2017c). Det är 
otydligt vilka typer av texter som avses när det gäller elevernas producerande av text. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
För att förankra undersökningen i ett större sammanhang sammanfattas i detta avsnitt forskning som 
på olika sätt är relevant för studien. Forskningsöversikten presenteras i fyra delar. Först redogörs för 
forskning kring multimodalitet i gymnasieskolans svenskämne följt av digitaliseringen av skolan. 
Sedan presenteras forskning om skrivande i svenskämnet. I den fjärde delen presenteras forskning 
som lyfter spänningar i svenskämnet. Utgångspunkten i denna översikt är att lyfta forskning som 
anknyter till föreliggande studies syfte samt att placera studien i relation till tidigare forskning inom 
området. 

 

3.1 MULTIMODALITET I GYMNASIESKOLANS SVENSKÄMNE 
Mycket av den forskning som bedrivits kring multimodalitet har fokuserat på läsning av multimodala 
texter. Denna forskning kan appliceras på och användas när det gäller skrivande då både att läsa och 
skriva är språkliga aktiviteter som är sammanflätade och dels utvecklas parallellt (Renberg & Friberg, 
2015). Begreppet multimodalitet har introducerats i skolsammanhang till följd av de stora 
förändringar i sättet på vilket vi tillgodogör oss information och kommunicerar med andra. En av 
grundgestalterna inom multimodal teoribildning är Gunther Kress, hans artiklar och forskning 
kommer användas i teoriavsnittet (5 Teoretiska utgångspunkter) medan det här kommer att 
presenteras forskning om multimodalitet kopplat till främst gymnasieskolans svenskämne.  

En forskare som tittat på multimodalitet i gymnasieskolans svenskämne kopplat till främst läsning 
är Petra Magnusson. I sin avhandling Meningsskapandets möjligheter: Multimodal teoribildning och 
multiliteracies i skolan (2014) undersöker hon vilka olika teckenvärldar eleverna lyfter och utnyttjar i 
sitt meningsskapande och visar hur en multimodal teoribildning kan fungera för att förstå elevernas 
meningsskapande. Magnussons (2014) syfte är att utifrån multimodal teoribildning undersöka och 
begreppsliggöra meningsskapandet i skolan. Magnusson (2014) definierar de centrala begreppen 
inom multimodal teoribildning och lyfter de förutsättningar för ett multimodalt meningsskapande 
som finns i läroplanen för gymnasieskolan. Hon betonar att det saknas en fungerande 
begreppsapparat i styrdokumenten för att beskriva dagens meningsskapande och att en multimodal 
begreppsapparat kan tydliggöra förhållandena mellan olika medier och teckenvärldar. Vidare tittar 
hon även på vilka förutsättningar som finns i styrdokumenten för att använda den multimodala 
teoribildningen som utgångspunkt i skolans arbete för meningsskapande (Magnusson, 2014). 

Ytterligare en forskare som problematiserat styrdokumentens innehåll utifrån ett multimodalt 
perspektiv är Anna-Lena Godhe. I sin avhandling Creating and assessing multimodal texts (2014) låter 
Godhe elever och lärare arbeta med multimodala texter och tittar på hur de skapar och bedömer 
denna typ av text. Den typ av text som eleverna i studien får arbeta med är en kombination av bland 
annat bild, ljud och rörelse. Godhe betonar en skillnad mellan yngre elever på låg- och mellanstadiet 
och äldre elever på högstadiet och gymnasiet. Yngre elever uppmuntras att arbeta med flera 
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teckenvärldar men på högstadiet och gymnasiet skiftar fokus till det verbalspråkliga. Hon menar att 
detta reflekterar utbildning på högre nivå där sådana teckenvärldar dominerar. Godhe menar vidare 
att spänningar inom svenskämnet avspeglar sig i styrdokumenten och i sin tur påverkar vad som görs 
i klassrummet. Samtidigt som elever får tillgång till digitala verktyg i sin skolvardag, vilket underlättar 
och förändrar förutsättningarna för skapande av multimodala texter, har textbegreppet i 
styrdokumenten blivit snävare och mer inriktat på det talade och skrivna ordet (Godhe, 2014; se även 
Skolverket, 2017a). 

Kjällander (2011) förklarar och analyserar i sin avhandling Designs for learning in an extended digital 
environment: case studies of social interaction in the social science classroom hur elever interagerar, skapar 
mening och lärande genom distribuering av digitala resurser.  Detta gör hon utifrån ett multimodalt 
designteoretiskt perspektiv för att förstå lärande som interagerande och teckenskapande aktiviteter. 
Hon undersöker främst elevernas produktion av kunskap än reception samt hur interaktionen med 
framför allt digitala resurser ser ut. Hon tittar bland annat på hur de olika digitala resurserna skapas 
och hur skilda medier interagerar (Kjällander, 2011). Kjällander (2011) grundar sin avhandling på idén 
att elever lär sig genom användandet av flera teckenvärldar än enbart tal och skrift, det vill säga är 
multimodala i sitt meningsskapande. Hon betonar att digitala verktyg och resurser bär på stora 
potentialer för lärandet. Kjällanders undersökning har genomförts i SO-ämnen i grundskolan. Hon 
lyfter didaktiska konsekvenser till följd av digitaliseringen. Digitaliseringen har resulterat i att 
konsumenter blir producenter, det informella lärandet får ökad betydelse och lärandet blir oberoende 
av tid och rum (Kjällander, 2011). 

Mycket av forskningen om multimodala texter lyfter de stora skillnader som finns mellan de texter 
som eleverna möter på fritiden och de som de får ta del av i skolan. Skolans formella miljö måste ta 
hänsyn till det lärande som sker utanför skolan. De textvärldar som ungdomar möter på fritiden 
kännetecknas av ett minskat utrymme för boksidan jämfört med ett ökat för skärmen, samtidigt som 
bilden blir viktigare än skriften och interaktionsmöjligheterna i meningsskapandet ökar (Magnusson, 
2014; jfr Kress et al, 2005; Jewitt & Kress, 2008; Kress, 2010). Christina Olin-Scheller (2006) 
undersöker i sin avhandling Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers textvärldar de 
texter som elever möter på fritiden och i skolan och hur dessa texter skiljer sig från varandra. Hon 
betonar att de texter som dominerar ungdomars fritid är skärmbaserade och multimodala vilket 
resulterar i att den långa tradition av skriftkultur som skolan bär utmanas när eleverna bär med sig 
andra texterfarenheter in i klassrummet (Olin-Scheller, 2006).  

Denna aspekt framkommer också i Lundström & Svenssons (2017) enkätstudie Ungdomars 
fiktionsvanor. De betonar det faktum att konsumtion av fiktion innebär mycket mer än att läsa 
skönlitteratur. Enkätstudien kartlägger tonåringars användning av fiktion i olika medieformer i 
skolan och på fritiden. De betonar att konsumtion av berättelser i form av film och skönlitteratur har 
en särställning i skolan. Vidare visar studien att det är vanligare att eleverna konsumerar fiktion än 
själv producerar fiktion i olika former.4 Författarna analyserar elevers fiktionsvanor utifrån ett 
medieekologiskt perspektiv och ser därför medier som beroende av varandra. Ett begrepp kopplat till 
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multimodal teoribildning lyfts, nämligen monomodal som kan beskrivas som motsatsen till 
multimodal (Lundström & Svensson, 2017). Enligt Lundström & Svensson (2017) är skönlitteraturen 
monomodal, det vill säga att den framställs genom enbart en teckenvärld. 

Flera forskare har lyft det skrivna ordets särställning i styrdokumenten (Lundström & Svensson, 
2017; Magnusson, 2014; Godhe, 2014). Att anta ett multimodalt perspektiv innebär att det skrivna 
ordet blir ett bland många uttryckssätt (Magnusson, 2014). Men det skrivna ordets plats i 
svenskämnet bör inte ifrågasättas då det har en tydlig sådan utifrån både tradition och styrdokument 
(Lundström & Svensson, 2017). Lundström & Svensson (2017) lyfter att undervisningen behöver 
hantera relationer mellan medieringstyper som en förutsättning för lärande. De menar att den 
värdemässiga erfarenheten kan vara densamma när man läser en bok som när man ser en tv-serie, 
men det krävs olika kompetenser för att nå dit genom olika medieringar (ibid.).  

Magnusson (2014) diskuterar vidare konsekvenserna för skönlitteraturens särställning. I 
diskussionen om vad som skiljer skönlitterära texter från andra har traditionella gränser blivit svåra 
att upprätthålla med dagens genreöverskridande texter som tillsammans med den medieteknologiska 
utvecklingen förändrar förutsättningarna för produktion och konsumtion av text. Utvidgningen av 
textbegreppet har inneburit att meningserbjudanden i andra teckenvärldar än den verbala har ökat i 
tillgänglighet. Tillgången till olika materialiteter har också ökat via bland annat skärmen. 
Utvecklingen av digitala medier har inneburit att allt mer av meningsskapandet på något sätt är 
digitalt, både när det gäller produktion och konsumtion (ibid.). Magnusson (2014) menar att 
fokusering på orsaker till förändringar inte är givande som utgångspunkt för didaktiska diskussioner. 
Själva konstaterandet att meningserbjudanden sker i nya former i ett allt snabbare flöde borde istället 
föranleda frågor om vad det får för konsekvenser för utvecklingen av läs- och skrivförmågor och 
skolans undervisning (ibid.). 

En artikel som belyser multimodalitet i svenskämnet är Lundström & Olin-Schellers Narrativ 
textkompetens: en förutsättning för multimodala textuniversum (2007). De menar att svenskämnet vilar 
tungt på traditioner och hegemoniska uppfattningar om vad som är relevant kunskap. Författarna 
lyfter hur vi kommunicerar och hämtar information i dagens multimediala samhälle och betonar de 
förändrade kompetensbehov som läsning i dagens medielandskap medför (för vidare diskussion om 
medielandskap, se avsnitt 5.2). Tittare kan idag anta roller som både konsumenter och producenter av 
multimodala texter, det vill säga agera som prosumenter. Som prosument är man inte bara tittare, 
lyssnare eller läsare utan även aktiv medskapare av innehållet. Författarna lyfter att multimodala 
berättarformer och teckenvärldar är en viktig del i vår kommunikation. Eleverna använder redan de 
kompetenser och erfarenheter de tillägnat sig utanför skolan, vilket leder till hybridtexter (Lundström 
& Olin-Scheller, 2007). I nya medier är just interaktivitet och hybridisering två viktiga dimensioner (jfr 
Kress, 2010). Lundström & Svensson (2017) lyfter också hybridtexter, vilka de beskriver som texter 
där villkor från andra medier avspeglas där en berättelse förmedlas och används i många olika medier 
och på många olika sätt (ibid.). 
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3.2 DIGITALISERINGEN AV SKOLAN 
Willermark (2018) undersöker i sin avhandling Digital didaktisk design: Att utveckla undervisning i och 
för en digitaliserad skola grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital 
teknik, mer precist hur denna utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Detta gör hon genom 
att utforska strategier för att identifiera en förändring av undervisningspraktiken över 
tid.  Willermarks avhandling väcker nya frågor relaterade till att integrera digital teknik i 
undervisningen. Hon menar att skolans digitalisering innebär att villkoren för lärarrollen omskapas 
och att lärare behöver utveckla nya strategier för undervisning, i samspel med elever, ämnesinnehåll 
och digital teknik. Diskussionen kring skolans digitalisering gäller inte längre om utan hur digital 
teknik ska användas i skolans undervisning. Dock menar Willermark att förändringsarbetet beskrivs 
som trögt, diversifierat och med en eftersläpning relativt samhällsutvecklingen (Willermark, 2018).  

Willermark (2018) betonar att det är en komplex och utmanande process att utveckla 
undervisningen med digital teknik och integrera tekniken i undervisningspraktiken. Hon hänvisar till 
en rapport från Skolverket som visar att svenska lärare upplever ett behov av 
kompetensutvecklingsinsatser när det gäller hur digital teknik kan användas som verktyg i 
undervisningen (se Skolverket, 2016). Med begreppet digital didaktisk design vill Willermark (2018) 
betona synen på läraren som en aktiv designer av undervisning med digital teknik. Läraren utformar 
konkreta undervisningsaktiviteter i syfte att uppnå ett visst lärmål.5 Undervisning med digital teknik 
betraktas som en situationsspecifik komplex process, som endast kan förstås och värderas i sitt 
sammanhang och där utfallet i praktiken är helt centralt. Eftersom varje undervisningssituation är 
helt unik, kräver de också unika lösningar (ibid.).  

Willermark (2018) menar att den digitala tekniken inte enbart utgör ett redskap för undervisning 
utan är en fundamental del av kunskapen i ett ämne. Ett skolämne är föränderligt, det konstrueras 
och definieras utifrån den tid och kontext i vilken det verkar, vilket innebär att ett ämne förhandlas 
och omförhandlas till följd av samhällsutveckling och digitalisering (ibid.). 

 

3.3 SKRIVANDE I SVENSKÄMNET 
Forskningen om skrivande är rik och omfattande och sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kortfattat kan 
man säga att den svenska skrivforskningen utvecklats från att beskriva textens uppbyggnad till ett 
intresse för själva textproduktionen. Forskningsintresset har med andra ord flyttats från texterna till 
kontexten i vilken skrivandet sker (Nordmark, 2014). Tidigare forskning belyser skolskrivandet som 
en problematisk verksamhet och problematiserar bland annat bedömningen och avsaknaden av en 
explicit skrivundervisning. Elmfeldt & Erixon (2007) lyfter att medieteknologier sällan behandlas i 
forskning kring skolskrivandet och att en snäv sociokulturell syn på språkbruk och språkliga 
förändringar utvecklats, där medielandskapet inte inkluderas. Senare forskning6 lyfter dessa aspekter 
mer och mer kopplat till skrivandet (ibid.).  
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En forskare som tittat på de digitala resurserna i skrivprocessen är Marie Nordmark (2014) som i 
sin avhandling Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning undersöker skrivprocessen i 
gymnasieskolans svenskämne i relation till elevers användning av datorn som ett digitalt redskap för 
skrivande. Inom skrivforskning ses inte längre skrivande som en avgränsad handling eftersom 
mening ofta skapas i förening mellan skrift, tal och bild vilket innebär att begreppet skrivande ofta 
ersätts av det vidare begreppet literacy. Literacy innebär processer där skrivande samverkar med 
läsande, lyssnande och samtalande. Skrivandet har betraktats som ett lägre färdighetsämne vilket 
ställts mot ett högre bildningsideal i litteraturstudier och översikter om svenskämnets historia 
fokuserar ofta på skönlitteratur och läsning. Intresset för skrivundervisningen har minskat de senaste 
decennierna vilket kan förklaras med att det idag främst är läsande som lyfts fram i skolsystemet. 
Lästrenden har skett på bekostnad av skrivande och literacy (Nordmark, 2014).  

Susanne Parmenius-Swärds (2008) undersöker i sin avhandling Skrivande som handling och möte 
motsättningar och dilemman skrivande genom analys av elevers muntliga och skriftliga uttalanden. 
Fokus ligger på att belysa hur elever hanterar olika skrivaktiviteter i gymnasiets svenskämne samt 
klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild. Skrivaktiviteterna i skolans 
svenskämne ses som dynamiska och komplexa aktiviteter kopplade till ett visst sammanhang. 
Skrivandet i svenskämnet är en produktorienterad och betygsorienterad aktivitet som inte har som 
mål att eleverna ska utveckla sitt individuella skrivande i ett processperspektiv (Parmenius-Swärd, 
2008). Parmenius-Swärd (2008) lyfter att skrivandet som textproduktion utgår från ett snävt 
textbegrepp med normer och förebilder som förmedlas uppifrån läraren ner till eleverna. Det har 
utvecklats en bristdiskurs som ökar elevers upplevelse av egna svagheter och brister än utvecklar dem 
mot ett ökat lärande. Fokus bör vridas bort från produktbedömning och uppgiftslösning som 
erbjudande till lärande för att istället fokusera estetiska och skapande lärprocesser när det gäller 
språkliga handlingar som skrivande i svenskämnet (ibid.). Parmenius-Swärd (2008) menar vidare att 
den bedömning som lärare gör av elevernas texter, vad de väljer att fokusera i bedömningen, påverkar 
elevernas uppfattning av skrivande.  

Parmenius-Swärd (2008) menar att de multimodala potentialerna i elevernas producerade texter 
också kan utnyttjas. För många unga människor idag är textbegreppet vidgat till att innebära mer än 
skrivna ord präntade på papper. De använder datorns möjligheter till layoutmässig bearbetning av 
texterna. Det finns enligt Parmenius-Swärd (2008) en nästan gränslös nyfikenhet inför datorns 
möjligheter till skrivande, kontakt och utmanande av språkliga gränser.  

Elmfeldt & Erixon (2007) undersöker medieteknologiska gränssnitt utifrån enkäter, intervjuer 
och klassrumsobservationer som dokumenteras i form av anteckningar. De lyfter att det är svårt att 
ange i vilken grad digitala verktyg som dator, mobil och internet påverkar elevers skrivande. Även här 
betonas att det finns en obalans mellan de medieteknologier som dominerar utanför skolan och de 
som dominerar i skola och undervisning. Författarna betonar de multimodala aspekterna i skrivandet 
och tittar på skriftspråklighet i förhållande till nya medier utifrån ett medieekologiskt perspektiv (se 
avsnitt 5.2). Ekologibegreppet innebär att de tänker i horisontella samband och förbindelser snarare 
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än i hierarkier. De menar att förståelsen för hur elever i skolan tillägnar sig läs- och skrivkunnighet blir 
större, vidare och mer användbar om vi även beaktar hur de använder sig av och förstår texter i olika 
teckenvärldar förmedlade via medier än den tryckta boksidan (Elmfeldt & Erixon, 2007).  

Andersson Varga (2014) undersöker de skrivrepertoarer som gymnasieelever erbjuds att utveckla 
inom svenskämnet. Med skrivrepertoarer avses de texttyper som eleverna producerar när det gäller 
innehåll och genrer. Hon intresserar sig även med vilket syfte som eleverna skriver. Traditionellt sett 
har svenskämnet haft det övergripande ansvaret för elevers språkutveckling och det är ämnet där 
eleverna i huvudsak får undervisning i skrivande (ibid.). Andersson Varga (2014) beskriver två skilda 
synsätt på skrivundervisning: implicit skrivundervisning och explicit skrivundervisning. Ett problem 
som synliggjorts i många undersökningar är att eleverna på gymnasieskolan saknar explicit 
skrivundervisning (se Parmenius-Swärd, 2008; Nordmark, 2014).  

 

3 .3 .1  DEN DIG ITA LA SKRI VPROCE SSEN  

Under 1980-talet växte ett processorienterat skrivande fram vilket innebar att fokus skiftade från en 
traditionell skrivundervisning som betonat bedömning av färdiga texter till processerna i skrivandet. 
Skrivprocesser innefattar hela den praktiska arbetsgången från idé till färdig produkt (Nordmark, 
2014). Nordmark (2014) redogör för hur dessa skrivprocesser ser ut när villkoren för skolskrivandet 
har förändrats med användningen av digitala verktyg. Den digitala skrivprocessen präglas av en 
process som innebär: skriver-sparar-skickar. Detta innebär att många delar i den analoga 
skrivprocessen inte inkluderas i skrivandet på en dator, exempelvis exkluderas planeringen (ibid.).  

Nordmark (2014) menar att användningen av datorn som redskap i skrivprocessen möjliggör ett 
annat sätt att skriva på än det att skriva med papper och penna. Vid skrivning med papper och penna 
krävs ett större planeringsarbete och i en sådan skrivning var skrivandet av själva texten den minst 
omfattande delen i skrivprocessen. Hon redogör för att det inte finns någon uppdelning mellan utkast 
och färdigskriven text i en digital skrivprocess, utan revidering och bearbetning sker löpande under 
skrivandet. Nordmark (2014) lyfter även att den digitala tekniken vidgar skolskrivandets miljö. 
Eleverna kan arbeta på andra tider och på andra platser, när de känner för att skriva. Skrivfasen har i 
den digitala skrivprocessen utvecklats till en process där eleverna både planerar, skriver och bearbetar 
sin text samtidigt (ibid.). 

Godhe (2014) lyfter likaså datorernas betydelse när det gäller skolskrivandet. Digitala verktyg 
innebär att förutsättningarna för vad vi kan göra i klassrummet förändras. Det är möjligt att med 
relativt enkla medel skapa texter där flera uttryckssätt såsom bild, skrift, ljud, musik och tal 
tillsammans bildar en multimodal text. Förändrade verktyg i utbildningssammanhang leder till att 
förändrade aktiviteter blir möjliga och införlivandet av dessa verktyg medför både möjligheter och 
svårigheter (Godhe, 2014).  
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3.4 SPÄNNINGAR I SVENSKÄMNET 
Svenskämnet har under sin 50-åriga historia genomgått många kriser och spänningar (Nordmark 
2014). Det finns spänningar mellan å ena sidan de verktyg som eleverna i allt högre grad får tillgång 
till och å andra sidan styrdokumentens fokusering på det skrivna ordet, vilket traditionellt varit det 
uttryckssätt som dominerat i svenskundervisningen (Godhe, 2014).  

Per-Olof Erixon har studerat de medieteknologiska förändringarnas betydelse för 
undervisningen. I sin artikel Svenskämnet i skärmkulturen (2010) redogör han för hur svenskämnet 
utsätts för olika former av tryck och konflikter via den nya teknologin. När elever i allt större 
utsträckning ges möjligheter att framställa text som inte enbart bygger på skrivna ord utmanas den i 
skolan traditionella skriftkulturen. Erixon (2010) menar att lärandet i skolan är situerat i ett särskilt 
sammanhang med överlappande kulturer och influenser ovanifrån och utifrån. Influenser ovanifrån 
är normativa och innefattar allt från skoltraditioner, ämnestraditioner och läroplaner. Utifrån 
kommande influenser innefattar de kulturer utanför skolan och elevernas erfarenheter i informella 
sammanhang. På detta sätt utvecklas spänningar mellan det informella och formella lärandet (ibid.).  

Denna diskussion för Erixon vidare i sin artikel Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt 
perspektiv (2012). När nya digitala teknologier i allt snabbare takt förs in i skolmiljön utmanas skolans 
verksamhet med både vinster och förluster som följd (jfr Kress, 2005). De fördelar och nackdelar som 
nya teknologier ger i skrivundervisningen skapar nya utmaningar (Erixon, 2012). Även Godhe (2014) 
redogör för de spänningar som framkommer då vi lyfter in nya verktyg i svenskämnet. Samtidigt som 
många elever får tillgång till digitala verktyg i skolan, vilket underlättar förutsättningarna för 
skapande av multimodala texter, så har definitionen av text i styrdokumenten blivit snävare och 
inriktat på det skrivna ordet. Godhe (2014) menar att digitala förändringar öppnar upp för arbete med 
olika typer av texter samtidigt som det tas policybeslut som går i motsatt riktning.  

Spänningarna som uppstår när elever skapar multimodala texter kan inte enkelt lösas av den 
enskilde läraren eller eleven (Godhe, 2014). De grundar sig på att traditionen inom ämnet sett 
annorlunda ut. Att skapa multimodala texter är inget som traditionellt gjorts inom svenskämnet, 
därför utmanar denna aktivitet både lärare och elevers attityder och föreställningar om innehållet i 
svenskämnet. Det är vanligare att elever skriver texter på datorn. Denna aktivitet utmanar inte på 
samma sätt ämnesinnehållet i svenska eftersom att skriva typografiska texter traditionellt sett gjorts 
inom ämnet. Alltså utmanar förändringar i teknologin inte på samma sätt traditionen och kan därmed 
införlivas i ämnet utan större problem (Godhe, 2014). Godhe (2014) vill lösa upp de spänningar som 
finns mellan det etablerade textskapandet och de nya praktiker som följer med ett multimodalt 
textskapande. 
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3.5 AVSLUTANDE OCH POSITIONERING 
Sammanfattningsvis har en stor del av den tidigare forskning som bedrivits inom det multimodala 
forskningsfältet fokuserat på läsning av multimodala texter, inte skapandet av dem. När det gäller 
forskning som tittat på skapandet av multimodala texter (se Godhe, 2014) har denna inte fokuserat 
på huruvida denna typ förekommer i undervisningen, utan vad som händer när vi faktiskt lyfter in 
den typen av skrivande i svenskämnet. Föreliggande undersökning ämnar undersöka om eleverna får 
skapa multimodala texter i svenskämnet. 

Den tidigare forskningen kopplat till skrivande har koncentrerats mycket på själva texten, både 
formellt och processinriktat och svarar då främst på de didaktiska frågorna hur och vad (Westman 
Holmsved, 2003; Nordmark, 2014; Andersson, Varga, 2014; Parmenius-Swärd, 2008). De redogör 
alltså för hur eleverna skriver och hur skrivprocesserna ser ut samt vilken typ av text när det gäller 
innehåll och genre som eleverna skriver. Forskningen har främst fokuserat på skrivandet av 
verbalspråkliga texter och inte de multimodala inslagen. I föreliggande studie fokuseras hur, med 
hjälp av vilka digitala resurser, elever skriver och vad de skriver, det vill säga i vilken form de 
producerar text i ett vidgat textbegrepp. Utifrån dessa två fenomen undersöks vidare huruvida det 
förekommer spänningar i olika former, dels mellan olika medier och teckenvärldar, dels mellan teori 
och praktik.   
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4 METOD OCH MATERIAL 
Detta avsnitt handlar om metodologi, metodval och det material som ligger till grund för studien. I 
den första delen diskuteras metodologi och val av metod för datainsamling. I den andra delen 
presenteras undersökningens datamaterial, urval och bearbetningen av detta material. Avsnittet 
avslutas med en redogörelse av etiska överväganden. 

 

4.1 METODOLOGI OCH METODVAL 
Den övergripande metodansatsen i föreliggande studie är induktiv i den mening där det empiriska 
materialet genererar undersökningens inriktning och är baserat på grundad teori. Perspektivet för 
materialbearbetningen är kvalitativt. Studiens teoretiska och metodologiska position är inte någon 
renodlad sådan utan utgörs av en kombination av flera åskådningar. Digitala resurser och 
multimodala inslag i skrivprocessen i gymnasieskolans svenskämne är ett relativt outforskat område 
vilket innebär att det inte finns så mycket färdig teoribildning. Grundad teori är en metod där syftet är 
att generera nya teorier vilket gör den lämplig att använda inom just relativt outforskade områden. 
Utifrån kvalitativa metoder samlar man inom grundad teori, in data som sedan ligger till grund för 
hur man bearbetar den (Hartman, 2003). Grundad teori innebär att man upprepar urval, 
datainsamlande och analys. Det är en interaktiv process som styrs av specifika regler. En teori enligt 
grundad teori består av kategoribegrepp, egenskapsbegrepp och hypoteser. Kategoribegrepp 
refererar till kategorier som finns, egenskapsbegrepp refererar till de egenskaper kategorierna har och 
hypoteserna är satser som refererar till samband mellan olika kategorier (Hartman, 2003). Resultatet 
kommer att delas in i kategorier, underkategorier och en kärnkategori.  

I undersökningen har jag valt att samla in data från flera positioner, för att öka kvaliteten på arbetet 
och de slutsatser som dras (jfr Nordmark, 2014). Kombinationen av olika metoder för insamling av 
empiriskt material är en medveten strategi för att skapa ett brett spektrum av infallsvinklar 
(Nordberg, 2017). Ett sätt att öka reliabiliteten7 i kvalitativa undersökningar är så kallad triangulering 
vilket innebär att man använder sig av flera metoder för att komma fram till svar på sina 
forskningsfrågor. På så sätt betraktar jag samma fenomen utifrån olika synvinklar (Bell & Waters, 
2016; Trost, 2010). Triangulering kan innebära flera saker i forskningsprocessen och i denna studie 
innebär detta att det har använts flera olika datainsamlingsmetoder och olika informantgrupper. 
Genom triangulering är förhoppningen att de skilda metoderna ska komplettera varandra.  

Enligt grundad teori bör forskaren så objektivt som möjligt gå in i en empirisk undersökning. Det 
gäller att vara så teoretiskt obunden som möjligt genom hela forskningsprocessen (Hartman, 2003). 
I min inledning och bakgrund har jag i förväg formulerat grundantaganden och avgränsningar, vilket 
bidrar till att jag till viss del inte är teoretiskt obunden. Likaså är de fenomen som ska undersökas 
kopplade till olika teoribildningar. Nordberg (2017) diskuterar detta i sin avhandling och ställer frågan 
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om det är möjligt att gå helt förutsättningslöst in i en undersökning. Redan i det att forskaren väljer 
undersökningsområde har ett aktivt val gjorts som kommer att påverka resultatet.  

Metoderna för datainsamlingen är intervjuer i olika former vilket tillsammans med observationer 
och enkäter är vanliga i svensk-didaktisk tradition (jfr Nordmark, 2014; Andersson Varga, 2014). När 
det gäller datainsamlingsmetoder sätter grundad teori inte några gränser för varken vilka metoder 
man kan använda för att samla in data eller för vad data kan bestå av. Det fastställs dock att en av de 
vanligaste metoderna kopplade till grundad teori är just intervjuer (Hartman, 2003). Nedan redogörs 
för tillvägagångssättet i studien.  

 
 

 

4 .1 .1  KVALITA TI VA, SEM ISTRUK T URERADE INTERV JUER  

Materialet är insamlat med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, både enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer. En semistrukturerad intervju är en typ av intervju som är inriktad på förutbestämda 
ämnen och teman som forskaren valt ut (Dalen, 2015; Gillham, 2008; Bell & Waters, 2016; Trost, 
2010). Det innebär att samma typ av frågor har ställts till alla inblandade och det har skapats en 
intervjuguide i förväg (jfr Gillham, 2008:103, se bilaga 1). Det är särskilt viktigt vid en semistrukturerad 
intervju att utarbeta en intervjuguide vilket innefattar att omsätta studiens problemformulering till 
konkreta teman med underliggande frågor (Dalen, 2015:35). De delar som varit mindre strukturerade, 
det vill säga inte i lika hög grad förutbestämda och styrande, är de öppna frågorna. Svarets riktning och 
karaktär är öppen och det har använts sonderingsfrågor8 (Gillham, 2008; Bell & Waters, 2016). 

Den kvalitativa intervjun är särskilt lämpad för att ge insikt om informantens erfarenheter, tankar 
och känslor. Vilken form av intervju som väljs måste alltid ses i förhållande till det tema som forskare 
önskar belysa och vilken målgrupp man riktar sig till (Dalen, 2015; Bell, 2016). En kvalitativ 
intervjustudie kan mycket väl kombineras med andra metoder, ofta till stor fördel, och i föreliggande 
studie har dels individuella intervjuer med lärare och elever, dels gruppintervjuer med elever 
genomförts. Gruppintervjuer kan ge andra sorters material än vad den enskilda intervjun gör och är 
en del av den triangulerande ansats som studien grundar sig på (Gillham, 2008).  

Gruppintervjuer är värdefulla som inledande, utforskande metod och ger en fingervisning om 
mängden av olika åsikter. Som med alla metoder är det centralt att vara medveten om potentiella 
negativa aspekter av metoden ifråga. När det gäller gruppintervjuer kan de vara svåra att styra och 
knepiga att dokumentera (Gillham, 2008). Gruppintervjuer används både som utforskningsmetod 
och datainsamlingsmetod. Det har genomförts en e-postintervju då en av respondenterna inte hade 
tid att träffas ursprungligen, utifrån de skriftliga svaren genomfördes enskild intervju för fördjupning.  
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4.2 MATERIAL OCH URVAL 
Studien är genomförd på teknikprogrammet (inriktning spelutveckling) och estetiska programmet 
(inriktningarna kreativ kommunikation, grafisk design samt spelgrafik) på en gymnasieskola i södra 
Sverige. Det är skrivandet i svenskämnet som undersöks, närmare bestämt i kurserna Svenska 1, 2 och 
3. Val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. En utgångspunkt är 
att antalet informanter inte kan vara för stort eftersom både genomförandet av intervjuerna och 
bearbetningen av dem är en tidskrävande process (Dalen, 2015). Valet av skola grundar sig i ett 
bekvämlighetsurval. Deltagande i studien har varit frivilligt då lärare och elever själva fått anmäla sitt 
intresse av att bli intervjuade. Inom grundad teori används teoretiskt urval för att beskriva den 
särskilda proceduren för att sätta samman ett lämpligt urval. Syftet med ett teoretiskt urval är att i 
datamaterialet systematiskt hitta kategorier, det är med andra ord ändamålsenligt. Urvalet bestäms 
kontinuerligt genom undersökningen (Hartman, 2003). Innehållet i varje intervju bestämmer 
riktningen och urvalet i nästkommande intervjuer. Detta är ett resultat av att analys, urval och 
datainsamling sker fortlöpande genom hela undersökningen. 

Jag har i föreliggande studie valt att använda mer än en informantgrupp. Inom många ämnen är 
det viktigt att få en uppfattning om hur olika parter upplever samma situation för att fånga upp 
nyanser och mångfald (jfr Dalen, 2015). I denna undersökning är informantgrupperna lärare och 
elever. Materialet består av kvalitativa intervjuer med totalt tolv elever och tre lärare som alla är 
anonyma. Lärarna har fått könsneutrala namn då kön inte är någon variabel i föreliggande 
undersökning. Jag har också fått ta del av skriftliga instruktioner och uppgiftsbeskrivningar av lärarna 
som delats ut till eleverna. Dessa uppgiftsbeskrivningar har använts som komplement till elever och 
lärares beskrivningar i intervjuerna. Sakuppgifter om skolan och deras undervisning hämtas i form av 
kursplaner och beskrivningar från skolans hemsida. I bilaga 2 listas de olika programmen eleverna 
läser och deras karaktärsämnen som fokuserar på multimodala och multimediala texter. Från 
Skolverket hämtas styrdokument som ämnesplaner och kurskriterier.  

 

Tabell 1. Tabell över insamlat datamaterial.9  
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När det gäller ljudinspelningar av intervjuerna har skilda åsikter förts fram i handböckerna. Dalen 
(2015) ser det som en självklarhet att intervjuerna spelas in och transkriberas medan Hartman (2003) 
lyfter fram att grundtanken i grundad teori är att man lär sig att föra anteckningar under 
intervjuprocessen. Trost (2010) menar att det är en smaksak huruvida man använder sig av 
ljudinspelningar vid kvalitativa intervjuer och diskuterar såväl fördelar som nackdelar. Här har jag valt 
att spela in intervjuerna då det är värdefullt att fokus är på intervjupersonerna under intervjutillfället 
(Gillham, 2008). Den totala mängden inspelat datamaterial uppgår till 248 minuter. Den längsta 
intervjun var 93 minuter med fyra deltagare och den kortaste 14 minuter med en deltagare. 
Intervjuerna genomfördes i mars och april 2018.  

 

4 .2 .1  BEARBETN ING OC H ANAL YS  AV DE T EMP IRI SKA MATER IALET  

Det första steget i bearbetningen är att försöka urskilja kategorier i materialet. Innehållet i 
intervjuerna har sammanfattats genom selektiv transkribering, vilket innebär att jag enbart plockar 
ut det som är relevant för forskningsfrågorna (Gillham, 2008). Detta för att de olika kategorierna och 
koderna ska urskiljas och träda fram. Minnesanteckningar har förts direkt efter intervjuerna och 
inspelningarna har använts som komplement. Ett viktigt led i analysprocessen är kodningen av det 
insamlade datamaterialet. Inom grundad teori sker kodningen för att hitta ord eller fraser som verkar 
indikatorer som alla pekar ut en begreppslig kategori. Det är en systematisk genomgång av 
datamaterialet. En viktig process inom grundad teori är att föra minnesanteckningar, vilka förts 
genom hela analysprocessen och bearbetningen av datamaterialet (Hartman, 2003).  

Som nämnt ovan baseras studien på grundad teori vilket innebär att insamling av data och analys 
av denna data sker fortlöpande genom undersökningen. Urvalet, datainsamlingen och analysen sker 
interaktivt, en process där datainsamlandet och analysen ömsesidigt påverkar varandra (Hartman, 
2003). I undersökningen har jag i så liten utsträckning som möjligt på förhand bestämt vad det är jag 
letat efter. Istället har datamaterialet pekat ut riktningen i arbetet med kategorisering och analys. 
Intervjuundersökningens materialbearbetning har gjorts på så sätt att de tidigare undersökningarnas 
resultat spelar en viktig roll för undersökningens design och frågornas formulering, men elevernas 
svar styr kategorisering och analys. Metoden man använder vid analysen kallas konstant jämförelse 
vilket i stort sätt bygger på idén att kontinuerligt jämföra data man samlat in från olika urvalsgrupper 
(Hartman, 2003).  

Analys handlar om att plocka ut generaliserbara aspekter ur datamaterialet. En risk som ofta 
framhålls är att studier kan vara kontextberoende, vilket medför svårighet att generalisera resultat 
från enskilda studier. Vid kvalitativa studier utgörs dock den centrala frågan inte av om resultaten är 
generaliserbara till större population, utan hur väl man lyckas generera teori baserat på sina resultat, 
vilket benämns som empirisk eller teoretisk generalisering (Gillham, 2008). De empiriska resultaten 
från denna studie ska förstås som potentiellt generaliserbara till teori snarare än population.  
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4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Undersökningen är gjord i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). I inledande stadie har informanten informerats 
kring syftet och hur detta ska uppnås genom undersökningen. Samtyckeskravet är uppfyllt då lärare 
och elever frivilligt ställt upp efter att de fått information om studien. Vid intervjutillfället fick 
informanterna ytterligare en genomgång kring syftet med intervjuerna. Informanterna fick godkänna 
om de tillät inspelning i anslutning till intervjun och tydliggjorde att deras medverkan är frivillig och 
anonym. Nyttjandekravet är uppfyllt då uppgifterna inte har använts för något annat än att uppfylla 
studiens syfte. Informanternas namn har inte antecknats och inspelningarna har förstörts direkt efter 
uppsatsens slutförande. Informanterna är kodade med andra namn och då kön inte är någon variabel 
i analysen använder jag mig av könsneutrala namn och pronomenet hen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att besvara syftet i föreliggande undersökning har tre perspektiv varit särskilt betydelsefulla, 
multimodalitet, designteoretiskt perspektiv och medieekologi. Det första, multimodalitet, belyser 
komplexiteten i skrivandet och bidrar med begrepp för att förklara dagens meningsskapande och 
kommunikation i ett vidgat perspektiv. Det andra perspektivet, det designteoretiska, grundar sig i ett 
multimodalt perspektiv och bidrar bland annat med en modell för att förstå och förklara de 
inramningar som påverkar lärarens design av skrivundervisningen. Det tredje perspektivet, 
medieekologi, är betydelsefullt för att förstå vad som sker när vi lyfter in nya medier och vidgar 
textbegreppet.  

 

5.1 MULTIMODALT PERSPEKTIV  
Nyckeln till ett multimodalt perspektiv är grundantagandet att kommunikation kan ske på flera olika 
sätt genom flera olika medier, det vill säga via många olika representativa och kommunikativa 
resurser. Att förstå skriftens funktion blir alltmer komplext, särskilt när vi ser skriften som ett sätt av 
flera att meningsskapa i ett multimodalt perspektiv (Domingo, Jewitt & Kress, 2014; Kress & van 
Leeuwen, 2001). Den teknologiska utvecklingen av datorer och digitala medier förändrar villkor och 
användning av skrivande. Kress (2005) menar att traditionellt skrivande är satt i gungning och 
argumenterar för att skärmskrivande erbjuder nya möjligheter för multimodala inslag och nya 
skrivpraktiker (jfr Selander & Kress, 2017). Skriftens roll förändras i digitala skrivpraktiker (Kress, 
2005). Jewitt & Kress (2008) betonar att skrivprocessen kan förstås som en multimodal praktik: “the 
act of writing is itself a multimodal practice that draws on visual and factional modes, in particular 
resources of spatiality and directionality” (Jewitt & Kress, 2008:2). 

I multimodal teoribildning talas det om textens mode och media10 som på svenska översätts 
teckenvärld och medium (Selander & Kress 2010; Magnusson, 2014). Teckenvärld handlar om vilka 
resurser som används för att meningsskapa och vad som räknas som teckenvärld kan förändras och 
är beroende av tid samt kulturella och sociala förutsättningar (Selander, 2017; Selander & Kress, 2017; 
Magnusson, 2014). Skriften är en teckenvärld, det vill säga en uppsättning av socialt skapade tecken 
som vi kan använda för att kommunicera. På så sätt kan skriften förstås som en kulturell teknologi. 
Skriftspråket förändras ständigt för att anpassas efter behov, strukturer och praktiker inom de 
områden som det används (Domingo, Jewitt & Kress, 2014).  

Medan teckenvärld handlar om med vilka resurser som mening skapas (exempelvis tal, skrift, ljud 
eller rörelse) handlar medium om hur texten förpackas och sprids. Det kan till exempel vara medium 
som radio, bok, Ipod, dator, papperstidning eller webbtidning (Kress, 2005; 2003). Att dela upp ett 
meningserbjudande i teckenvärld och medium och att avgöra vad som är medium är inte helt enkelt 
idag beaktat den medieteknologiska utvecklingen och olika former av sammansatta 
meningserbjudanden (Magnusson, 2014). Björkvall (2009) talar om textens olika materialitet, det vill 
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säga att de framställs och förmedlas på olika sätt, vilket också definierar dem. Därför är det viktigt att 
tala om skrift, film, ljud, rörelse och så vidare, men också om vilket medium som används, till exempel 
om en text är tryckt på papper eller förmedlas digitalt på skärm (ibid.).  

De förändrade förutsättningar som redogörs för i bakgrunden visar på nödvändigheten att se 
lärande utifrån en teori som erkänner och synliggör de förändringar som pågår. Den multimodala 
teoribildningen och de begrepp som utvecklas inom den är ett sätt att hantera dagens förändrade 
meningsskapande, lärande och kommunikation (Magnusson, 2014). Magnusson (2014) har tittat på 
de teckenvärldar och medier som erbjuds i ämnesplanen för svenska utifrån ett multimodalt 
perspektiv. I figuren nedan presenteras meningsskapandet i svenskämnet utifrån ett multimodalt 
perspektiv. Magnusson (2014) menar att teckenvärld och medium blandas ihop i ämnesplanen. 
Formuleringarna och begreppen som används bidrar till en osäkerhet och otydlighet kring vad som 
bör inkluderas i svenskämnet. Exempelvis beskrivs film som ett medium, inte teckenvärld. 
Magnusson (2014) menar att meningsskapandets komplexitet inte klargörs, vilket innebär att 
formuleringen blir otydlig. Med ett multimodalt perspektiv synliggörs vilka teckenvärldar och medier 
som exkluderas i ämnesplanen. I figuren används kursiv för begrepp och dimensioner som inte blir 
synliga i styrdokumentens skrivningar, men som Magnusson (2014) menar bör användas för att ge en 
mer rättvis bild av komplexiteten i nutida meningsskapande. 

 

 
Figur 1. Ämnesplanen i svenskämnet utifrån ett multimodalt perspektiv (Magnusson, 2014).  

 
I figuren ovan tydliggörs att det enbart är verbalspråkliga teckenvärldar som nämns explicit i 
ämnesplanen (begrepp som muntlig framställning, skönlitteratur och andra texter). Ett multimodalt 
perspektiv belyser komplexiteten i skrivprocessen (Kress, 2005). Med ett sådant perspektiv ligger 
intresse på meningsskapande i form av vilka resurser som konstituerar mening i särskilda sociala 
miljöer. Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de olika resurser som finns till hands för att 
meningsskapa och tolka världen (Selander & Kress, 2017). All kommunikation och meningsskapande 
sker med olika teckenvärldar, inte bara med talat eller skrivet verbalspråk (Kress, 2010). Av alla 
möjliga teckenvärldar och medium har det skrivna språket och det tryckta ordet fått en särställning. 
Men som nämnts tidigare är kommunikation idag uppbyggd kring många olika teckenvärldar och 
medier, vilket innebär att det blir svårt att inte också ta dessa på allvar när vi pratar om 
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kommunikation och lärande (Selander & Kress, 2017). Ett multimodalt perspektiv på skrivande tar 
också andra teckenvärldar i beaktande, det vill säga tittar även på andra teckenvärldar som används 
för att skapa mening. Istället för att enbart skrivande som representerat i skrift, belyser ett 
multimodalt perspektiv andra teckenvärldar och inslag i texten. Skrivande är intimt sammankopplat 
till det visuella (Kenner, 2008:90). 

Kress & van Leeuwen (2001) lyfter fyra perspektiv på textproduktion: diskurs, design, produktion 
och distribution. Diskurs används i undersökningen av lärarnas syn på text och skrivande i 
svenskämnet (ibid.). Lärarnas syn på text och skrivande återkommer i undersökningen då detta 
påverkar hur undervisningen iscensätts. Design är intressant i undersökningen av den design som 
lärarna gör av undervisningen samt elevernas design av uppgifter, vilket vidare diskuteras utifrån 
designteoretiskt perspektiv nedan. I ett produktionsperspektiv blir också elevernas skapande av 
uppgifter intressant där fokus riktas mot valet av teckenvärldar. Distribution har att göra med vilka 
resurser som utnyttjas för spridning, det vill säga vilka medier som används (Kress & van Leeuwen).  

Kress (2005) menar att de förändringar som skett är omfattande nog för att karakteriseras som en 
revolution. Denna revolution präglas dels av bytet från bok till skärm, dels från skriven text till bild. 
När det gäller skrivande kan vi inte bara se på en teckenvärld - vi måste anta ett bredare perspektiv 
som också inkluderar sociala och teknologiska förändringar (Kress, 2005). Det multimodala 
perspektivet anger ett grundantagande i uppsatsen och används som analysverktyg för att förstå 
elevernas skrivande i ett bredare perspektiv. I detta bredare perspektiv ses skrift som ett av flera sätt 
att kommunicera i dagens multimediala samhälle. Nedan presenteras det designteoretiska 
perspektivet på kommunikation som baserats på ett multimodalt perspektiv.  

 

5 .2 DESIGNTEORETISKT PERSPEKTIV PÅ KOMMUNIKATION 
Utifrån multimodal teoribildning har det designteoretiska perspektivet, även kallat design för lärande, 
vuxit fram. I ett sådant perspektiv fokuseras hur läraren utnyttjar de teckenvärldar och medier som 
finns i undervisningsdesignen (Magnusson, 2014). Här finns en tydlig koppling till ett multimodalt 
perspektiv, vilket är centralt för ett designteoretiskt perspektiv (Selander, 2017, s. 126). 
Förgrundsgestalterna inom det designteoretiska perspektivet är Staffan Selander och Gunther Kress 
vilka intresserar sig för lärandets förutsättningar och hur människor skapar mening. Design för 
lärande syftar på de förändrade villkoren för lärande till följd av dagens digitala teknologi och 
multimodala kommunikation (Selander, 2017, s. 17). I ett designteoretiskt perspektiv är aktiviteten 
skrivande ett av många sätt att skapa mening i en designprocess. En designorienterad didaktik handlar 
om att studera hur lärande och undervisning kan förändras och hur nya, meningsfulla sammanhang 
kan skapas (Selander, 2017, s. 133). 

Design är ett återkommande begrepp i studien och handlar om att forma såväl objekt som villkor 
för kommunikation. Form kan inte åtskiljas från funktion och innehåll. Design är att skapa mening 
och med design för lärande menas alla de arrangemang för lärande som designats på olika nivåer: lagar 
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och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser som läromedel samt särskild utrustning. 
Med detta synsätt ses läraren som en designer av undervisningen genom planeringar, sitt sätt att 
arrangera lektionerna, använda klassrummet och föreslå olika resurser och genom de sätt på vilket 
hen utvärderar arbetet (Selander & Kress, 2017). Selander (2017) redogör för kopplingen mellan form 
och innehåll. En ståndpunkt är att i stort sett samma innehåll kan anta olika form medan en motsatt 
tanke är att formen för hur vi presenterar något också påverkar innehållet, med de betoningar och 
nyanser som kommer i förgrunden (ibid.).  

I undersökningen ligger fokus på hur lärare och elever designar teckenvärldar och medier för 
lärande genom digitala resurser i undervisningen. Design för lärande handlar om institutionella 
inramningar och Selander & Kress (2017) lyfter fyra faktorer som är betydelsefulla för inramningen. 
En faktor är de institutionella mönster där normer och sedvänjor hör till, det vill säga skolans och 
svenskämnets traditioner. En annan faktor är de syften, målsättningar och förväntningar som är 
tillkomna för olika slags aktiviteter (Selander & Kress, 2017). Detta kan exempelvis vara syften och 
mål med skrivandet samt elever och lärares förväntningar på vad skrivande innebär i svenskämnet. 
En tredje faktor är de semiotiska resurser som finns till hands i form av teckenvärldar, medier, 
material och verktyg. Eleverna erbjuds olika verktyg i sitt skrivande, detta kan exempelvis vara 
digitala resurser som datorn men också vilka teckenvärldar och medier som eleverna får använda i 
sitt skrivande (ibid.). En fjärde faktor är själva iscensättningen av en aktivitet, det vill säga hur en 
speciell situation är arrangerad, hur aktiviteter sätts igång och vilka normer och förväntningar som 
aktualiseras i den specifika situationen (Selander & Kress, 2017). Detta innefattar lärarnas planering 
och genomförande av undervisningen och skrivuppgifterna men inkluderar också de normer och 
förväntningar som finns i olika aktiviteter. För att studera design och lärande i ett helhetsperspektiv 
har lärsekvensmodellen utarbetats utifrån inramningarna ovan. Denna modell, som presenteras nedan, 
bidrar till att synliggöra undervisningens och lärandets villkor och förutsättningar (ibid.).  
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Figur 2. Lärsekvensmodellen (Selander & Kress, 2017; Magnusson, 2014). 

 
Lärsekvensmodellen är uppdelad i tre delar. Längst till vänster i modellen finns inramningen som 
diskuterats ovan, där bland annat de övergripande målen och det organisatoriska utifrån 
styrdokument finns som påverkar iscensättningen av undervisningen. Iscensättningen av 
undervisningen är beroende av denna fasta inramning, men också av de relationer, maktförhållanden 
och normer som finns i gruppen. Lärmiljöer utgör villkor för och en inramning av läraktiviteter, bland 
annat i form av fysiska och ekonomiska resurser eller ideologiska föreställningar (Selander & Kress, 
2017). Lärandets resurser innefattar alla teckenvärldar, medier, symboler, material och redskap som 
skapas och används i ett socialt sammanhang. En resurs inbjuder till vissa aktiviteter och är präglad 
av sociala normer och innebörder som förändras över tid (Selander & Kress, 2017). 

I modellen finns en första transformationscykel där teckensystem och medier transformeras. 
Transformering börjar med att eleverna måste tolka situationen, lärarens förväntningar och göra val 
av olika slag som förberedelse för sin slutliga presentation – formering (Selander, 2017). I den andra 
transformationscykeln sker reflektion över elevernas representation eller formering. Här finns 
lärarens bedömning men också elevernas egen metareflektion över redesign, process och resultat 
(Selander & Kress, 2017). Lärsekvensmodellen utgör ett analysverktyg i undersökningen för att 
undersöka och analysera villkoren för lärande och skrivande i gymnasieskolan.   

Centralt att ta upp i detta sammanhang är vad som erkänns som tecken på lärande. Selander & 
Kress (2017) lyfter begreppet erkännandekultur, det vill säga vad som får legitimitet som kunskap och 
lärande inom en särskild miljö, i detta fall skolmiljön. Särskilt i den andra transformationscykeln 
synliggörs den rådande erkännandekulturen som påverkar lärsekvensen. Det är betydelsefullt att 
förstå den erkännandekultur som en viss aktivitet är inbäddad i. I alla sociala sammanhang skapas 
värdehierarkier men det är inte denna företeelse i sig som är av intresse, utan i vilken mån en aktivitet 
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erkänns som ett acceptabelt sätt att visa sina kunskaper och sitt lärande på (Selander & Kress, 2017).  
Som tidigare nämnt vilar skolan och svenskämnet starkt på en skriftspråklig tradition, i vilken 
kunskap och lärande presenteras via skrift.  

 

5.3 EN FÖRÄNDRAD MEDIEEKOLOGI 
För att beskriva vilken betydelse olika typer av medier spelar i skolan har begreppen medieekologi 
och medielandskap ett förklaringsvärde (Elmfeldt, 2016). Genom metaforer hämtade från ett 
medieekologiskt perspektiv blir det möjligt att diskutera hur nya medier påverkar hela 
mediesystemet i skolmiljön (SOU 2016). Ett medielandskap innefattar de medier som vi använder oss 
av och som ingår i en särskild miljö, i detta fall skolmiljön. Allt skolskrivande äger rum i detta 
medielandskap där olika medieteknologier används, exempelvis penna och papper, tangentbord och 
skärmar (Elmfeldt, 2016). Språkundervisning, och därmed svenskundervisning, är känslig för 
förändringar av kommunikationsmönster eftersom ämnet just handlar om olika former av 
kommunikation (Jewitt & Kress, 2008).  

Ett medieekologiskt perspektiv sätter media i relation till bland annat teknologi, kultur och 
utbildning. Teknik och medium ses som synonyma och medier sätter villkoren för möjligheter till 
lärande (McLuhan, 1967). Varje nytt medium innehåller alla tidigare och alla medier är relaterade till 
varandra. Olika medier befinner sig i ständig rörelse i förhållande till varandra (Elmfeldt, 2014). Den 
nya medieekologi som växer fram i undervisningen i svenska innebär att papper, penna och bok allt 
oftare ersätts med skärm, tangentbord och en internetuppkopplad dator. De nya teknologierna ger 
andra förutsättningar för undervisningen, det vill säga sätter andra ramar för den (Erixon, 2014). I 
skolan ingår medieteknologier som en helhet och har avgörande betydelse för undervisningens 
innehåll och former. Här är frågan om vilken eller vilka medieteknologier som används lika central 
som all aktivitet i övrigt (Elmfeldt, 2016).  

Den skärmkultur som elever bär med sig till skolan representerar i ett medieekologiskt perspektiv 
en annan värld än den som representeras med hjälp av alfabetisk skrift på papper, vilken har en lång 
tradition av att vara skolans hemmedium (Elmfeldt, 2014). En skola existerar mer eller mindre som 
en komplett enhet som fungerat under en längre period med en hierarkisk struktur. Utifrån ett 
medieekologiskt perspektiv bär ett nytt medium med sig flera potentiella konsekvenser. Det nya 
mediet kan antingen ersätta existerande dominerande medier eller ses som hot och inte anpassas in i 
miljön. En möjlig konsekvens är också att både det nya mediet och det tidigare dominerande mediet 
genomgår processer av förändring och anpassas till varandra vilket innebär att det nya mediet 
integreras i skolmiljön (Erixon, 2014). Elmfeldt & Erixon (2007) lyfter att det sällan är så att den 
gamla medieteknologin överges helt när en ny introduceras. Det är snarare så att förskjutningar äger 
rum. De lyfter att ungdomar exempelvis använder en mängd olika medieteknologier för olika 
ändamål och i olika situationer (Elmfeldt & Erixon, 2007:116). En viktig aspekt i ett medieekologiskt 
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perspektiv är att medier inte är oberoende av varandra. Ett nytt medium ersätter inte ett äldre utan 
det nya utvecklas ur det redan existerande (Lundström & Svensson, 2017). 

 Medier som miljöer kan studeras på flera sätt där ett sätt är att studera dynamiken mellan 
samexisterande medier. I skolmiljön dominerar skriftkulturen men nya medier lyfts ständigt in i 
undervisningen. Medier påverkar varandra och framväxten av nya sådana i skolmiljön handlar om 
anpassning. Mediehistorien är full av så kallade teknologiska fossiler - allt från papyrusrullen till 
telegrafen (Erixon, 2014). Detta evolutionära synsätt fäster uppmärksamheten på skillnaderna mellan 
olika medier, utplåningen av medier och de förändringar de genomgår för att anpassas till miljön. 
Sammanblandningen av medier skulle kunna betrakta som en samverkande evolutionär process där 
det sker överföringar från ett medium till ett annat – en hybridisering (Erixon, 2014).  

Medieekologiskt sett kan inga kunskaper isoleras från det eller de medier med vilka de bildas, 
lagras och sprids (Elmfeldt, 2014). I ett medieekologiskt perspektiv bildar form och innehåll en helhet. 
Med ny teknologi förändras våra möjligheter till kunskap och kommunikation. Ur ett 
medieekologiskt perspektiv är dessa förändringar som sker generellt varken till det bättre eller sämre, 
utan just annorlunda. Det innebär att vi kommer förlora viktiga kvaliteter i vårt sociala liv men också 
vinna andra (Erixon, 2014: jfr Kress et al, 2005).  

Medieekologin utgår från föreställningen att kommunikationsmediers inneboende fysiska 
strukturer och symboliska form spelar en avgörande roll när det gäller utformningen av vad och hur 
information kodas och överförs och därför också hur den avkodas. Mediets struktur bestämmer 
informationens innehåll och karaktär och skilda inneboende fysiska och symboliska former ger 
förutsättningar för olika betoningar. Formerna för undervisning utmanar innehållet i ämnet (Erixon, 
2014; 2012). Ett medieekologiskt perspektiv på skrivundervisning uppmärksammar inte bara vad vi 
kan göra med olika teknologier utan också vad dessa teknologier gör med skola och skrivandet. I 
förhållande till medier och kommunikation ger det oss också bättre möjligheter att förhålla oss till 
teknologiers förtjänster och avigsidor i skolmiljön (Erixon, 2012).  
 

5.3 AVSLUTANDE 
Sammanfattningsvis har studien sin teoretiska bas i multimodal teoribildning, ett designteoretiskt 
och medieekologiskt perspektiv. Skrivande ses ur ett bredare perspektiv och det skrivna, tryckta 
ordet är ett av flera sätt att meningsskapa. Med utgångspunkt i multimodal teoribildning sätts 
meningsskapande i ett perspektiv där dagens förutsättningar för meningsskapande tas i beaktande 
och ses som aktiva sociala och kulturella handlingar. En multimodal teoribildning ser på de olika 
teckenvärldarna och medierna som likvärdiga och i ett ickehierarkiskt förhållande till varandra. 
Likaså innefattar ett medieekologiskt perspektiv en inkluderande syn på de olika teckenvärldar och 
medier som finns (Magnusson, 2016). Multimodal teoribildning har utvecklats till följd av det 
förändrade medielandskapet (Kress & van Leeuwen, 2001). Syftet i föreliggande uppsats är att 
undersöka hur skrivandet ser ut i gymnasieskolans svenskämne när det gäller multimodala inslag och 
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användning av digitala resurser. Det designteoretiska perspektivet resulterar i att lärande ses i 
relation till de föränderliga villkoren för meningsskapande och kommunikation. Gemensamt för både 
ett designteoretiskt och ett multimodalt perspektiv är att det är centralt att se till de resurser och 
verktyg som används i olika aktiviteter för lärande, i detta fall skrivpraktiker. Dessa resurser kopplas 
sedan till ett medieekologiskt perspektiv där de sätts i förhållande till varandra. Det multimodala 
perspektivet anger ett grundantagande för uppsatsen men används också som analysverktyg för de 
texter som eleverna producerar i gymnasieskolans svenskämne.  
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6 ANALYS 
I denna del av uppsatsen presenteras undersökningens resultat och analys. Efter att varje intervju 
genomförts har innehållet analyserats vilket sedan sammanfogats i ett kategoriseringsdokument med 
kategorier som framträtt (se bilaga 4). Kategorierna använder begrepp som är hämtade från det 
teoretiska ramverket, det vill säga från ett multimodalt, designteoretiskt och medieekologiskt 
perspektiv. Resultatet presenteras främst utifrån ett lärarperspektiv. I första delen av analysen 
redogörs för det multimodala digitala textskapandet, de texter eleverna får skapa och de tillgängliga 
resurser i form av teckenvärldar, medier och verktyg som finns i undervisningen på den undersökta 
skolan. Här fokuseras alltså de två första forskningsfrågorna.  

I andra delen, Institutionella inramningar, diskuteras undervisningen utifrån styrdokumenten, de 
möjligheter och svårigheter som finns att inkludera multimodala inslag i svenska 1, 2 och 3.  Likaså 
diskuteras de institutionella mönstren, det vill säga de traditioner som finns i svenskämnet och 
skolvärlden som påverkar inramningen av undervisningen och de spänningar som finns mellan teori 
och praktik. I detta avsnitt fokuseras den tredje och sista frågeställningen.  

 

6.1 DET MULTIMODALA, DIGITALA TEXTSKAPANDET 
I en designprocess är det läraren som väljer och samlar ihop material. Läraren väljer vad hen ska betona 
i relation till lärsekvensmodellen och ses på så sätt som en didaktisk designer. Här presenteras 
meningserbjudandena som eleverna får i undervisningen på den undersökta skolan och på så sätt 
huruvida andra teckenvärldar för meningsskapande kommunikation betonas tillsammans med skrift. 
I lärsekvensmodellen presenteras undervisningens och lärandets villkor och förutsättningar. 
Eleverna i undersökningen tillåts göra val i den första transformationscykeln i lärsekvensmodellen 
men de erbjuds inte möjligheten att påverka den didaktiska designen. Lärarna Kim, Alex och Charlies 
didaktiska design karaktäriseras av att de lägger fram valmöjligheter, särskilt gällande 
undervisningens vad och hur. De påverkas av särskilda institutionella inramningar i designprocessen, 
vilket vidare påverkar de skrivaktiviteter som iscensätts i undervisningen.  

Inramningen av undervisningen präglas av traditioner och normer, styrdokument, val av resurser 
och hur den enskilda aktiviteten iscensätts. Iscensättningen av den didaktiska designen är 
betydelsefull att beskriva och analysera för att den synliggör vad den innebär för elevernas 
möjligheter att meningsskapa. Kim, Charlie och Alex presenterar valmöjligheter när det gäller hur 
något ska presenteras, exempelvis via foto, illustrationer, film, ljudinspelning eller skriftligt, men de 
är öppna för förslag på andra teckenvärldar också. Kim betonar ofta för eleverna att uppgiften kan 
presenteras skriftligt men att de även får välja andra presentationssätt. Kim och hens elever redogör 
dock för att de oftast väljer att presentera en uppgift skriftligt men att det uppskattas att de har 
valmöjligheter. Nedan presenteras lärsekvensmodellen med markeringar av de aspekter som visat sig 
vara särskilt betydelsefulla i undersökningen.  
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Figur 3. Lärsekvensmodellen (Selander & Kress, 2017), med mina markeringar och kommentarer utifrån vad som fokuserats 
i analysen av resultatet. 

 
Kim diskuterar hur svenskämnet baseras på hierarkiska strukturer och hur detta står i kontrast 
gentemot hens syn på olika uttryckssätt som jämbördiga. Det är främst skriftlig text som betonas i 
kursplanerna. Vidare läser eleverna högskoleförberedande program, vilket innebär att Kim anser sig 
göra eleverna en otjänst om hen inte ”pushar extra för skrivandet”. När eleverna får en uppgift med 
fri form eller valfritt presentationssätt innebär det att Kim ofta betonar att det exempelvis är lättare 
att nå högre betyg via skrift. Eleverna engageras i den första transformationscykeln avseende 
exempelvis vilka teckenvärldar och medier som används. Lärarna designar för lärande genom att 
etablera en didaktisk design i den första transformationscykeln som karaktäriseras av öppenhet, 
flexibilitet och valfrihet. Eleverna får valmöjligheter gällande undervisningens vad och hur, och 
utifrån dessa designa sitt lärande i den didaktiska designen.  

 

6.1 .1  ELEVERNAS INTRE SSEN  OC H BEH O V 

I lärsekvensmodellen tydliggörs villkoren och förutsättningarna för undervisningen och lärande där 
elevernas intressen är en faktor. Elevernas intressen och behov kan ses som influenser utifrån. Sådana 
influenser innefattar även elevernas erfarenheter i informella sammanhang och kulturer utanför 
skolan. Ett villkor som framträder tydligt i intervjuerna är elevernas programval och inriktning. 
Lärarna i undersökningen betonar elevernas intressen som en betydelsefull förutsättning för 
undervisningen och tillsammans med styrdokumenten bildar detta en grund för planeringen av ett 
läsår. Det innebär att undervisningen designas annorlunda beroende på elevgruppen, deras 
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programval och val av inriktning. Eleverna som läser spelutveckling och spelgrafik får många gånger 
arbeta med att skapa texter som kan kopplas till just spel och utveckling av spel. De fick exempelvis 
skapa en så kallad game lore11, det vill säga en bakgrundshistoria till ett spel de skulle vilja utveckla i 
framtiden och till denna skapa illustrationer.  

Precis som lärarna styrs av elevernas intresse präglar detta även eleverna och deras lärande. 
Eleverna designar sitt eget lärande och styrs i detta av sina intressen, det vill säga deras intressen styr 
vad de väljer att fokusera på. Elevens intressen ramar in hens fokus på vad som ska läras. När lärarna 
presenterar valmöjligheter kring vad och hur väljer eleverna utifrån sina tidigare erfarenheter och 
intressen. De introduceras till ett särskilt arbetsområde och väljer sedan vad de vill fokusera på utifrån 
sina intressen. Ett villkor för elevernas meningsskapande är därför deras intressen och erfarenheter.   

Utöver intresse planeras också undervisningen utifrån elevernas behov. Är det en klass som 
behöver öva mycket på det verbalspråkliga ser Alex till att det blir fler skrivuppgifter eller muntliga 
presentationer. Eleverna i undersökningen läser kreativ kommunikation, grafisk design och 
spelgrafik - program som redan har tydliga digitala inslag och skapande med kombinationer av skrift, 
bild, ljud, illustrationer, layout med mera. I bilaga 2 visualiseras programmen och exempel på kurser 
där multimodala texter inkluderas och där fokus ligger på andra teckenvärldar än skriften.  Eleverna 
på den undersökta får ta del av multimodalt berättande i andra kurser i sin utbildning. Många av 
karaktärsämnena fokuserar på multimodalt och digitalt skapande, vilket enligt lärarna innebär att 
detta inte blir lika centralt att ta upp även i svenskämnet. Kim betonar att svensklärarens roll blir den 
mer traditionellt skriftspråkliga eftersom eleverna är ”så lyckligt lottade att de får de multimodala 
aspekterna i andra kurser”. Skrivandet av längre skriftspråkliga texter behövs i svenskundervisningen 
och det är även något som eleverna uppskattar. Villkor som behov och intressen bidrar till att 
undervisningen ser annorlunda ut beroende på elevernas programval och inriktningar.  

Läraren är den aktiva designern av undervisningen med digital teknik och multimodala inslag. 
Samtidigt är eleverna också med och designar vissa delar av undervisningen. De skapar sina egna 
repertoarer av tillgängliga resurser och beskriver alla olika processer vid skrivandet. En del börjar 
med att stolpa upp rubriker och skapa ett skelett för skrivandet, en del ritar eller gör tankekartor, 
andra vill inleda med att läsa in sig på ämnet i olika texter. Vid sina individuella skrivprocesser har 
varje elev sin egen repertoar av resurser som de använder för att designa uppgiften och sitt lärande. 
På så sätt är det inte enbart läraren som kan ses som en designer av undervisning och lärande, eleven 
ses också som designer av sitt eget lärande. Elever engagerar sig i multimodala meningserbjudanden 
då de designar sina representationer med olika teckensystem och medier. De uppmuntras att 
tillsammans tolka uppgifter där deras intressen blir styrande och kan ses som en form av lärande.  

Alex och Kim redogör för hur de till viss del inkluderar eleverna i designen av kurser samt 
delmoment. Alex säger att hen delar upp ämnet i arbetsområden och låter eleverna diskutera kring 
dessa och hur de skulle vilja arbeta med de olika områdena. Eleverna får även presentera sina 
intressen för att de ska kunna inkluderas i ämnet på något sätt. Alex betonar att även om det är en 
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verbalspråklig form som betonas i ämnesplanen exkluderar inte detta en kombination av 
teckenvärldar och medier.    

 

6.1 .2  KOMB INAT IONER AV TECK ENVÄRL DAR 

I denna del redogörs för de aktiviteter som läraren iscensätter där fler teckenvärldar än enbart skrift 
inkluderas. Lärarna i undersökningen gör som designer ett urval av tillgängliga teckenvärldar och 
medier som eleverna arbetar med i en aktivitet. Vid aktiviteter där eleverna får skapa multimodala 
texter är det främst en kombination av bild och skrift. När andra teckenvärldar inkluderas är detta 
ofta ett frivilligt inslag där eleverna får välja form, det vill säga välja hur de vill presentera något. Nedan 
presenteras fem uppgifter som både lärare och elever nämnt i intervjuer samt där 
uppgiftsbeskrivningen tagits del av. 

 

Tabell 2. Uppgifter där eleverna fått skriva texter som kombinerar olika teckenvärldar.  

 
I Svenska 1 har Charlie låtit eleverna illustrera scener ur Odysséen på valfritt sätt. Eleverna fick rita 
för hand, rita i datorn, göra ett bildkollage eller fotomontage, fotografera, måla med mera. Som 
komplement till illustrationen skulle eleverna ge en kort skriftlig förklaring och reflektion. Till denna 
typ av uppgift visar eleverna i intervjuerna förståelse för att det är inte hur väl de ritar, fotograferar 
eller illustrerar som bedöms utan hur de valt att tolka och visa förståelse för det lästa. Det Charlie 
tittar på i bedömningen av denna typ av uppgift är huruvida eleven kan återge innehållet (i några 
centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande) samt att eleven återger 
någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet (se Skolverket, 2017a). 

Likaså har Alex låtit sina elever skapa en serietidning, en uppgift där skrift kombinerats med 
illustrationer. Här bedömdes manuset först, det vill säga ett rent skriftligt manus och läraren betonar 
också att det var det skriftliga som vägde tyngst i bedömningen av denna uppgift. Vidare bedömde 
Alex inte hur välgjord illustrationen var utan hur illustrationen var anpassad för syfte, mottagare och 
sammanhang. I Svenska 1 står det att eleverna ska skapa ”texter för kommunikation, lärande och 
reflektion” och att texterna ska vara anpassade till ”syfte, mottagare och kommunikationssituation” 
(Skolverket, 2017a). Genom att anta ett vidgat text- och språkbegrepp menar Alex att hen kan 
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bedöma bilden på samma sätt som hen bedömer skriften. Läraren menar i detta fall att det inte spelar 
någon roll om eleven ritar en streckgubbe för hand eller skapar en avancerad illustration i Adobe 
Illustrator. Det som Alex tittade på var hur väl anpassade bilderna var till texten och 
kommunikationssituationen. Hen beskriver sig som att vara ute ”på hal is” i bedömningen av 
multimodala texter men att hen har ”en del elever som är exempelvis bättre på att teckna eller skriva 
pratbubblor än att skriva en hel statisk text”. Denna typ av uppgift menar hen kan användas som ett 
komplement för att sådana elever ska kunna höja sitt betyg i ämnet. Att Alex beskriver sig som att 
vara ute på hal is grundar sig i att hen gjort en öppen tolkning av textbegreppet i kursplanen för att 
kunna inkludera multimodala texter. 

Alex och Charlie betonar vikten av att arbeta med samma centrala innehåll flera gånger och i olika 
former. Charlie menar att ”eftersom alla elever har olika förmågor och lättare att uttrycka sig på olika 
sätt” bör samma innehåll prövas på olika sätt för att de ska få möjlighet att visa detta. Det är främst 
därför de både skriver, ritar, talar och gör inspelningar av olika slag i svenskundervisningen.  

Kim låter ofta sina elever arbeta i andra former än enbart skriftlig. Eleverna har exempelvis fått 
göra novellanalys som presenterats i skrift och bildform. Här har eleverna först gjort en skriftlig 
analys utifrån frågeställningar varpå de sedan fått göra en tolkning av en novell i form av en serie eller 
en illustration. Uppgiften var också att motivera illustrationen och på så sätt visa en textnära 
förståelse och möjlighet att använda sig av skönlitterära begrepp. När de arbetat med noveller har de 
också spelat rollspel och dramatiserat novellerna. I diktanalys får eleverna presentera tolkningar av 
dikt i bild, antingen genom att fotografera, rita eller illustrera. Här väljer eleverna allt från att göra 
kollage, filma, fotografera, måla eller göra en serie baserad på dikten. Uppgiften är att illustrera det 
som händer i dikten eller göra ett abstrakt verk baserat på känslor och tankar kring den. 
Presentationen sker sedan i seminarieform där eleverna får visa sin illustration av dikten.  

Kim låter eleverna arbeta med berättande i olika former. De har exempelvis fått arbeta med 
berättelsens inledning, mitten och avslutning i form av en serieteckning. Här handlar det inte om hur 
väl de ritar eller hur snyggt det blir utan hur de tar sig an uppgiften att arbeta med dessa delar i 
berättandet. Eleverna får många gånger arbeta med jämförelse av olika medier och teckenvärldar. 
Charlie, Kim och Alex låter sina elever läsa samma berättelse i olika former och fundera på fördelarna 
och nackdelarna med exempelvis en serieteckning jämfört med en roman. Vid sådana uppgifter 
inkluderar Kim även bildanalys.  

Lärarnas didaktiska design skiljer sig till viss del åt. Charlie betonar att hen främst arbetar med 
skriftliga texter tillsammans med sina elever men att hen ibland inkluderar andra inslag. Hens 
didaktiska design präglas främst av det verbalspråkliga med muntliga och skriftliga framställningar av 
olika slag, något som hen anser värderas högre i svenskämnet. Eleverna får läsa multimodala texter 
men inte själva skapa den typen av text för att presentera sina kunskaper. Alex arbetar med 
multimodala texter och inslag men betonar ofta för eleverna att det är det skriftliga som väger tyngst 
i bedömningen. De multimodala inslagen som att exempelvis inkludera bildligt skapande som 
komplement till det skriftliga, är ofta frivilliga inslag i Alex och Charlies didaktiska design.  
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Den vanligaste typen av uppgift som eleverna får göra där skrift kombineras med andra 
teckenvärldar är ämnesövergripande uppgifter där svenskämnet samarbetar med exempelvis 
historia, digitalt skapande eller grafisk kommunikation. Kim betonar att hen, framför allt i svenska 1 
som är lite friare, vill arbeta ämnesövergripande tillsammans med karaktärsämnena. Medieeleverna 
kan exempelvis få arbeta med att tolka skönlitteratur, vilket inte behöver ske skriftligen utan 
exempelvis via illustrationer, foto, filminspelning eller ljudinspelning. Exempelvis planerar Kim att 
arbeta med fanzin12 i ett samarbete med bild och mediekommunikation där skrivandet, talandet eller 
läsandet inte är det centrala utan skapandet och kommunikationen via olika medier och 
teckenvärldar. Det finns inte ett kriterium i Svenska 1 där elevernas bildliga kommunikation bedöms 
utan där måste läraren läsa in textbegreppet i det som produceras, själva processen, och inte enbart 
den färdiga produkten som tillhandahålls. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att eleverna erbjuds att skapa multimodala och 
multimediala texter i undervisningen, men att det främst är kombinationer av skrift/tal och bild. Kim 
betonar att hen alltid vill ha någon form av verbalspråklig presentation om eleverna arbetar med 
andra teckenvärldar. Om en elev tolkat en dikt genom en illustration, vill Kim att eleven presenterar 
tolkningen tillsammans med en skriftlig eller muntlig reflektion. Det verbalspråkliga återkommer i 
varje aktivitet eleverna erbjuds, om än i kombination med andra teckenvärldar.   

 

6.1 .3  T IL LGÄNGLIGA RESUR SER  

På den undersökta skolan har det inte varit en fråga om digitala resurser och medier är en del av 
undervisningen utan hur de är det.  Elever och lärare har på den undersökta skolan fördelen att ha en 
mängd olika digitala resurser tillgängliga på skolan. De får alla en dator med ett stort antal 
programvaror installerade. Utöver datorn har de även tillgång till andra fysiska digitala redskap. Det 
redskap som elever och lärare framhåller som det mest frekvent använda i svenskundervisningen är 
datorn. De nya medierna och applikationerna som används förenklar samarbetet vid textskapandet, 
bearbetningen av texten och tillgängligheten till text. Datorn gör det enklare att skapa layouten kring 
texten samt gör det enklare att lyfta in multimodala inslag i textskapandet.  Skärmen möjliggör ett 
annat skrivförlopp än tidigare, något som eleverna själva betonar. De texter som eleverna konsumerar 
på datorn är multimodala då de ofta innehåller fler teckenvärldar än enbart skrift. De innehåller 
kombinationer av skrift, bild och ljud samt andra texter via länkar. Det är dock i begränsad omfattning 
som eleverna erbjuds skapa denna typ av text.  

En faktor som lyfts i elevintervjuerna är betydelsen av layouten på en skriven text, en aspekt som 
betonas ytterligare vid textbearbetning på datorn. Eleverna uttrycker en medvetenhet kring 
layoutens betydelsefulla roll i läsningen av en text och några applicerar detta på sitt eget skrivande. 
Layouten, det vill säga visuella aspekter som rubriksättning, färg och storlek på texten, teckensnitt, 
radavstånd med mera, är multimodala inslag i texten. En traditionell skriftlig text på skärmen 
inkluderar visuella teckenvärldar, men det är sällan dessa inslag uppmärksammas av lärarna. I vissa 
skrivuppgifter ingår även användandet av illustrationer och bilder i kombination med skrift. Digitala 
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redskap som datorn förenklar användandet av multimodala inslag i texter. Eleverna använder datorns 
möjligheter till layoutmässig bearbetning av texterna. I skrivaktiviteterna på den undersökta skolan 
utnyttjas dessa multimodala potentialer och inslag i elevernas producerade texter till viss del. Både 
lärare och elever betonar att layout är en betydelsefull del i textarbetet, men det är sällan eleverna 
erbjuds explicit undervisning. Den lärare som av eleverna beskrivs ha sådan undervisning är Kim. Hen 
pratar om hur olika modaliteter som layouten av en presentation och användande av bild, färg, tecken 
och ljud påverkar framställningen, det vill säga kombinationer av visuella, kroppsliga, verbalspråkliga 
och auditiva teckenvärldar. 

Datorskrivandet bidrar till ett öppnare responsförlopp. Ett mönster som framkommer i 
elevintervjuerna är att de samarbetar och hjälper varandra med hjälp av digitala verktyg som också 
underlättar samarbetet. Digitala resurser som datorn och Google applikationerna som eleverna 
använder på den undersökta skolan underlättar delmoment som återkoppling och samarbete kring 
textskapandet. Det är enkelt att bjuda in klasskamrater och lärare till sitt dokument, att dela det, och 
däri direkt få kommentarer. Det beskriver eleverna att de gör oftare än tidigare då dessa digitala 
resurser inte fanns. Det beskrivs inte enbart vara ett moment i uppgiften, det vill säga planerad 
kamratrespons, utan eleverna gör detta för att hjälpas åt med uppgifter. Den vanligaste typen av 
samarbete som eleverna presenterar är baserad i en delningskultur och sker främst i första 
transformationscykeln. När det handlar om lärarens iscensättning av kamratrespons är detta en 
planerad aktivitet av diskussion i den andra transformationscykeln. Samarbete kring textbearbetning 
är en mer frekvent del i skrivprocessen med digitala redskap.  

Sammanfattningsvis har datorn på många sätt blivit det dominerande mediet i undervisningen. 
Eleverna använder verktygen som förmedlas via skärmen för att designa sitt lärande och presentera 
sina kunskaper och sitt lärande. Boken har till viss del bytts ut mot läsning på skärmen och i digitala 
miljöer. Trots att datorskärmen ökar möjligheterna för multimodala inslag är den text som eleverna 
främst producerar den traditionella, skriftspråkliga där de många gånger tillhandahålls en färdig mall 
för hur de ska designa sin text. 

 

6.2 INSTITUTIONELLA INRAMNINGAR 
I inramningarna för en särskild aktivitet finns som nämnt tidigare institutionella mönster samt syften, 
målsättningar och förväntningar, vilka kan ses som influenser ovanifrån. De är normativa och 
innefattar skoltraditioner, ämnestraditioner och styrdokument. I detta avsnitt redogörs lärarnas 
förhållningssätt gentemot dessa influenser och inramningar. Först presenteras de svårigheter som 
lärarna finner när det gäller att lyfta in multimodala texter och inslag i svenskämnet. I andra delen 
presenteras en strategi som framkommit i studien, nämligen att skilja på innehållskriterier och 
formkriterier i det centrala innehållet i kursplanerna. I tredje delen redogörs skriftens särställning i 
den erkännandekultur som svenskämnet präglas av för och skillnaderna mellan Svenska 1, 2 och 3 när 
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det gäller möjligheterna att lyfta in ett vidgat textbegrepp. I sista delen presenteras de institutionella 
mönster som lärarna menar sig präglas av i sina didaktiska designer.   

 

6.2 .1  MUL TIM ODALA IN SLAG I K URSP LA NEN 

Lärarna i undersökningen lyfter svårigheterna att bedöma de multimodala inslagen i texterna då de 
menar att svenskämnet i ämnesplan och styrdokument till stor del betonar det verbalspråkliga.  Det 
är svårare att motivera användandet av ett vidgat textbegrepp och multimodala inslag när 
textbegreppet snävats in i styrdokumenten. I LGY11 är det vidgade textbegreppet mer underförstått 
och då kurserna i svenska är detaljstyrda finns det lite utrymme för ett vidgat textbegrepp, att arbeta 
med olika medier eller olika former av berättande. Kim menar att det finns en tyngd på det litterära. 
Lärarna jämför även svenskämnet med sina andra kurser, engelska och historia. Lärarna menar att 
det är svårare att få in annat än verbalspråkligt skapande i svenskämnet, då svenskämnet är fokuserat 
på det skriftliga. Kim uppfattar skriften som högre värderad då de specifika skriftliga texttyperna står 
explicit utskrivna i kursplanerna, exempelvis argumenterande och vetenskapliga texter (se 
diskussionen s.22).  

Kim säger att hen ser på de olika teckenvärldarna och medierna i ett icke-hierarkiskt förhållande, 
men att de i svenskämnets syfte och målsättningar inte är det. I kursplansformuleringarna och 
kommentarmaterialet är det främst skriftlig text som gäller. Hen säger att ”i och med att kurserna i 
svenska är så pass detaljerade och tunga nu så finns det ganska lite utrymme till det vidgade 
textbegreppet, att jobba olika medier eller olika former av berättande”. Det finns mycket i kurserna 
som inte finns tid att ta upp, framförallt i litteraturhistorien där man omöjligt hinner ta med allt och 
därför finns ett urval att göra. Kim betonar vikten av att gå på bredden, för att hinna med så mycket 
som möjligt arbetar hen i kortare berättarformer med sina elever. 

Lärarna använder sig av en strategi som innebär att de ”öppnar upp” ämnet i slutet av terminen 
när de har samlat på sig tillräckligt med material för bedömning av eleverna. Då kan de låta 
svenskämnet vara något mer än enbart ett språkämne, ett öppnare ämne. Kim säger att hen arbetar 
med olika former i slutet av kurserna. Då kan hen arbeta med exempelvis seriemediet i estetklasserna 
och spelberättande i teknikklasserna. Det är främst när tillräckligt med bedömningsmaterial samlats 
in som kreativt skrivande och multimodala inslag med kombinationer av olika teckenvärldar 
inkluderas. Det är först då som lärarna tillåter sig göra mer öppna tolkningar av innehållet i 
kursplanerna. 

 

6.2 .2  INNEHÅ LL SKRITER IER EL LER FOR MK RITERIER  

För att kunna kombinera form och innehåll i undervisningen kan läraren skilja mellan så kallade 
innehållskriterier och formkriterier i kursplanerna. Charlie och Kim beskriver hur de använder sig av 
ett särskiljande av innehåll och form i det centrala innehållet. Ett innehållskriterium kan vara att 
undervisningen ska behandla ”centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, 
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till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” (Skolverket, 2017a:162). Här 
används varken skrift, tal eller text som begrepp utan enbart berättande som kan ske i olika former. 
Berättarteknik kan presenteras och analyseras i bildform exempelvis, med skrift som komplement. 
Detta är något bland annat Kim arbetar mycket med. I bilaga 3 återfinns delar av det centrala 
innehållet i svenska 1, 2 och 3, innehåll där det inte fokuseras hur eleven ska presentera sina kunskaper. 

Om det är ett innehåll som ska fokuseras får eleverna själva välja form, det vill säga hur de vill 
presentera innehållet. Kim och Alex betonar att de vill låta eleverna testa sig fram, samtidigt som de 
på så sätt varierar form och innehåll. Däremot betonar både Kim och hens elever att de oftast väljer 
att skriva någon typ av skriftspråklig texttyp. Om det är en färdighet som ska fokuseras, det vill säga 
en form, som att tala som att tala framför grupp eller skriva en skriftspråklig texttyp, är det innehållet 
som blir mer valfritt. På så sätt erbjuds eleverna att göra val angående undervisningens vad och hur.  

Alex menar att hen använder sig av ett vidgat textbegrepp då hen försöker få med så många olika 
slags teckenvärldar och medier som möjligt. Hen säger att det som lärare är det viktigt att ta med så 
många ”inputs” som möjligt och försöka få eleverna att förstå varför alla de här olika uttryckssätten 
behövs, deras olika funktion och roll. Ett enskilt medium eller en enskild teckenvärld kan inte utesluta 
en annan. Alla tre lärare arbetar med flera medier och teckenvärldar för att låta eleverna jämföra 
dessa, exempelvis vad som går förlorat i en film jämfört med en novell eller vad det innebär att tolka 
en dikt i bild jämfört med i skrift (se diskussionen i avsnitt 6.1.2).  

Alex och Kim betonar att det finns spänningar mellan olika uttrycksformer men att dessa bör 
användas i undervisningen. De olika teckenvärldarna bör komplettera varandra, och inte användas på 
bekostnad av något annat. Alex menar att det vidgade textbegreppet inte bör vara en ursäkt att ersätta 
text och skrift med film eller andra digitala medier, utan de bör vara kompletterande. Att se på 
teckenvärldar och medier som komplement till varandra i ett icke-hierarkiskt perspektiv innebär att 
se fördelar och nackdelar med de olika medierna. De olika medierna medför olika vinster och 
förluster. När flera teckenvärldar och medier kombineras i undervisningen kan en diskussion föras 
kring vad filmatiseringar gör som inte romanen kan och vice versa.  

Lärarna beskriver ett synsätt som ligger i linje med ett medieekologiskt perspektiv. De menar att 
innehåll och form påverkar varandra och därför bör samma innehåll prövas i olika former eftersom 
alla elever har olika förmågor och lättare att uttrycka sig på olika sätt. Alla elever bör få möjlighet att 
uttrycka sig på olika sätt och få visa sina kunskaper utifrån deras olika behov och förutsättningar. 
Därför arbetar alla tre lärare i undersökningen med olika former. Detta är något som både elever och 
lärare lyfter. Samtidigt betonas både av lärare och elever att det alltid förekommer något skriftligt 
tillsammans med andra inslag som bild och ljud.  

Både lärare och elever menar att det är svårare att fördjupa sina resonemang i enbart bild, och det 
är därmed enklare att uppnå högre betygskriterier skriftligt än bildligt. Enligt Kim skiljer sig inte 
bedömningen åt men generellt kan högre betyg nås i skriftliga eller muntliga presentationer. Kim 
diskuterar även att det gängse sättet att examinera sig på högre studier är via skrift, vilket innebär att 
hen menar sig göra eleverna en otjänst om hen inte ”pushar extra för skrivandet”. Alex menar att 
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genom att kombinera olika former och innehåll, samt låta en del av designen vara upp till eleverna 
låter hen eleverna ”visa sina riktiga jag” och på så sätt kan hen sätta ett korrekt betyg som möjligt. Alla 
är olika och en del elever har lättare att visa sina kunskaper muntligt, andra skriftligt och en tredje 
bildligt. Genom att kombinera och variera olika former och innehåll, får alla elever möjlighet att lära 
sig och visa sina kunskaper på olika sätt. Detta lyfter även Charlie och Kim.  

När det gäller möjligheterna att lyfta in andra teckenvärldar än skrift betonar Kim, Charlie och 
Alex att det är skillnad mellan kurserna i svenskämnet. Det är begränsat i vilken mån de kan använda 
sig av ett vidgat textbegrepp i Svenska 3 som är inriktat på vetenskapligt läsande och skrivande. 
Svenska 1 och 2 är mer innehållstäta än fokuserade på form som Svenska 3. De uppgifter där eleverna 
skapat multimodala texter (se avsnitt 6.1.2) är främst kopplade till Svenska 1 vilket är ett resultat av 
att lärarna finner denna kurs friare till formen och därmed möjligheterna större att inkludera ett 
vidgat textbegrepp. När vi lyfter ut innehållskriterierna i det centrala innehållet finns det betydligt fler 
i Svenska 1 jämfört med Svenska 3 (se bilaga 3). Att Svenska 1 och 2 är mer fokuserade på innehåll 
resulterar i att de uppfattas som friare och inte lika detaljstyrda som Svenska 3.  

 

6.2 .3  ERKÄNNANDEKULTUREN O CH BE D ÖMNINGS PRAK TIKER  

Innan en diskussion om bedömning av lärande kan inledas måste vi se till vad som erkänns som 
lärande i en särskild miljö. Först och främst måste något erkännas som kunskap för att lärandet ska 
kunna bedömas. I undersökningen framkommer, både från lärare och elever, att kunskapen och det 
som sedan bedöms är fullföljandet av en uppgift och den färdiga produkten. Eleverna får ta del av 
andra teckenvärldar än den skriftliga men när det gäller vad som erkänns som lärande och vilka 
representationer av kunskap som erkänns i skolmiljön dominerar den verbalspråkliga. Detta faktum 
framkommer i båda informantgrupper, det vill säga både hos elever och lärare. Eleverna arbetar i 
multimodala former, det vill säga läser texter som framställs via olika teckenvärldar och förmedlas via 
olika medier, men det skriftspråkliga dominerar som kunskapsrepresentation. I de multimodala 
texterna är det skriften som beskrivs som det viktiga och de visuella inslagen används enbart som 
komplement till det skriftliga. 

Elevers multimodala interaktion, som är framträdande i den digitala miljön, påverkar 
bedömningen som dominerats av boken och det tryckta skriftspråkliga ordet. I ett designteoretiskt 
perspektiv på bedömning inkluderas andra tecken på lärande än enbart skriftspråkliga men i 
undersökningen erkänns sällan elevernas användande av andra teckenvärldar än skrift som kunskap. 
När andra inslag inkluderas betonar lärarna ofta att det är det skriftliga som väger tyngst i 
bedömningen. De multimodala inslagen i elevernas skrivande betonas olika starkt av de olika lärarna.  

All bedömning är relaterad till den kontext, det vill säga den erkännandekultur, där den sker. 
Eftersom skriften dominerar i skolmiljön och särskilt i svenskämnet, både enligt tradition och 
gällande styrdokument, förekommer en osäkerhet kring bedömning av andra inslag i svenskämnet. 
Kim betonar att en av svårigheterna med bedömningen av multimodala inslag är att ge löpande 
återkoppling och formativ bedömning under arbetsprocessen. Det är enklare att titta på en halvfärdig 
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text än att se på en halvfärdig film eller podcast och ge kommentarer. Hen betonar att det enda man 
egentligen kan göra som lärare är att läsa manus och ge återkoppling på detta, vilket återigen betonar 
det skriftliga. Hen menar att det ofta blir en summativ bedömning av icke-skriftliga texter.  

Bedömningen påverkar hur ämnet gestaltar sig och hur elever skapar mening av bedömningen. 
Det betonas ofta för eleverna att det är det är det skriftliga som väger tyngst i multimodala texter. 
Resultatet blir att eleverna blir osäkra på denna typ av text i svenskämnet då de inte förstår meningen 
med de multimodala inslagen. En del av eleverna uppfattar inte detta som något som betygssätts eller 
bedöms inom ramarna för svenskämnet. Genom att betona det skriftliga för eleverna nedtonar 
lärarna de multimodala inslagen i deras texter. En del elever ser de multimodala inslagen och 
användandet av digitala medier som meningslöst extra arbete.  

En bedömning som begränsas till enbart en teckenvärld, exempelvis tal eller skrift, är monomodal. 
Eleverna använder flera teckenvärldar i sitt skrivande, men om enbart en teckenvärld erkänns som 
kunskap går läraren miste av mycket av elevernas meningsskapande och kunskaper. Eleverna 
designar sitt lärande utifrån meningspotentialer som de möter främst i digitala miljöer, vilket betyder 
att de ofta interagerar med hemsidor och information som de väljer att exkludera i den slutliga 
produkten. Det lärande som eleverna inte visar i den färdiga produkten blir osynligt. En stor del av 
elevernas lärande presenteras aldrig utan förblir osynligt i den digitala lärmiljön eftersom 
svenskämnets erkännandekulturer fokuserar på det verbalspråkliga.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det främst är det verbalspråkliga som erkänns som 
tecken på lärande i denna studie. Om vi integrerar andra teckenvärldar och medier än enbart skrift 
innebär inte detta att skriften ersätts och försvinner, utan att vi erkänner skriften som ett av flera sätt 
att presentera lärande och kunskap. Det är läraren som är den didaktiska designern och auktoriteten 
när det gäller bedömningen av elevernas kunskaper och skrivande. På så sätt är det läraren som avgör 
vilka inslag i texterna som erkänns som kunskap och lärande, det vill säga etablerar och befäster en 
erkännandekultur.  

 

6.2 .4 IN ST ITU TI ONEL LA MÖN STER  

Ett mönster som tydliggjorts i undersökningen är att de texter som eleverna skriver och de aktiviteter 
som erbjuds är präglade av institutionella mönster, det vill säga normer och traditioner inom 
skolvärlden och svenskämnet. Svenskämnet beskrivs som särskilt format av traditioner och 
hierarkiska strukturer. Lärarna är påverkade av traditionen i inramning och iscensättning av 
aktiviteter i undervisningen. Kim säger själv att hen är påverkad av tradition och normer, särskilt i 
vissa moment som grammatik men det är också normer som präglar hens fokus på det skriftspråkliga. 
Svenskämnet beskrivs som särskilt traditionsbundet jämfört med andra ämnen, exempelvis historia 
som både Kim och Alex också undervisar i. Att svenskämnet är detaljstyrt innebär enligt lärarna att 
det är mer innehåll som ska hinnas med, som svensklärare är man därför mer styrd av det centrala 
innehållet där skriften många gånger dominerar.  
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Även eleverna är bundna till de institutionella mönstren. De beskriver att de ofta väljer skriftliga 
presentationer, trots att de erbjuds att presentera i andra former. En grupp säger att det är enklare att 
lämna in skriftligt för att det är det de är vana vid i svenskämnet. De ser det många gånger som extra 
arbete att lämna in i andra former. De uppskattar möjligheten att få prova andra former men beskriver 
samtidigt att de trivs med att variera mellan de verbalspråkliga teckenvärldarna skrift och tal i 
svenskämnet. De får redan arbeta med andra former i andra kurser, vilket gör att det blir en 
omställning att prova detta i svenskan.  

Det kan konstateras att det sker något med de teckenvärldar och medier som eleverna använder 
sig av mellan första och andra transformationscykeln. En del av de medier och teckenvärldar som 
eleverna använt sig av i transformeringen försvinner när de gör val kopplade till formeringen och 
representationen. Eleverna gör val utifrån hur de tolkar lärarens förväntningar och här osynliggörs 
andra inslag till förmån för skriften. Precis som lärarna har eleverna förväntningar på 
meningserbjudandena och aktiviteterna i svenskämnet. När frågan ”hur ser en typisk uppgift ut i 
svenskämnet?” togs upp i gruppintervjuerna framkom inte enbart elevernas erfarenheter, utan även 
deras förväntningar på svenskämnet. Eleverna betonar att de förväntar sig antingen skriftliga eller 
muntliga framställningar när de introduceras för ett nytt moment eller arbetsområde. Det skriftliga 
och muntliga anses vara det centrala i svenskämnet, vilket påverkar deras förväntningar på designen 
av undervisningen.  

Sammanfattningsvis har det i undersökningen framkommit spänningar på flera olika nivåer som 
främst grundar sig i de institutionella mönstren. De influenser som beskrivits, ovanifrån och utifrån, 
ställs på många sätt emot varandra. Traditionen i ämnet går i motsatt riktning gentemot de 
erfarenheter eleverna har utanför skolan. Det förekommer även spänningar mellan lärarnas vilja att 
lyfta in multimodala inslag samt ett vidgat textbegrepp och styrdokumentens fokus på det 
verbalspråkliga. Det uppstår spänningar när eleverna skapar multimodala texter, då det främst är det 
verbalspråkliga som får legitimitet som kunskap och lärande i skolmiljön. Dessa spänningar grundar 
sig i de institutionella mönster som finns i skolan och svenskämnet, det vill säga de normer och 
traditioner som finns. Spänningarna grundar sig på att traditionen sett annorlunda ut inom 
svenskämnet och kan inte enkelt lösas av den enskilde läraren. Samtidigt spelar läraren en central roll 
då det är denne som designar inramningen av undervisningen. Läraren tolkar i en designprocess de 
institutionella mönstren, syften, målsättningar och förväntningar för aktiviteten enligt 
styrdokumenten samt väljer de tillgängliga resurserna i form av teckenvärldar, medier och verktyg.   
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7. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras analysen utifrån tidigare forskning. Först diskuteras metoden, studiens 
relevans och generaliserbarhet. Diskussionen av analysen präglas sedan av två hypoteser utifrån ett 
medieekologiskt perspektiv, nämligen konflikt- och integrationshypotesen. Dessa två hypoteser 
presenteras i andra delen och kan ses som två angreppssätt och synsätt på nya medier i svenskämnet. 
I tredje delen diskuteras de förändrade villkoren för kommunikation och svenskämnets funktion i 
snabbt föränderligt samhälle. Avslutningsvis presenteras vidare forskning i avsnitt 7.3. 

 

7.1 METODDISKUSSION 
Studien ämnade att undersöka de texter som eleverna producerar i gymnasieskolans svenskämne och 
de spänningar som finns på olika nivåer. För att undersöka detta valde jag att utgå från dels 
gymnasielärares beskrivningar och resonemang kring de skrivaktiviteter som de iscensätter och hur 
de tolkar textbegreppet i ämnes- och kursplanerna, dels elevers erfarenheter och tankar kring 
skrivandet, texterna och svenskämnet. Med detta syfte genomfördes både gruppintervjuer och 
enskilda intervjuer med de två informantgrupperna elever och lärare.  

Initialt övervägdes även användning av deltagande observationer, en metod som möjliggör en 
bättre förståelse av informanternas situation. Då undersökningen riktades in på att ta del av 
informanternas erfarenheter och tankar svarade intervjumetoden bättre till syftet och 
forskningsfrågorna. Observation är även en tidskrävande metod som därmed hade begränsat 
möjligheterna att deltaga i flera klasser med flera lärare. Genom observationer hade jag enbart 
kommit åt resultatet av lärarens didaktiska design, men genom intervjuer kunde jag ta del av 
resonemangen som låg bakom lärarnas design. 

I undersökningens inledande skede bestämdes undersökningsområde, vilket var multimodala 
inslag och ett vidgat textbegrepp i svenskämnet. Utöver detta gick jag in så förutsättningslöst som 
möjligt i undersökningen. Efter systematisk datainsamling, urval och analys har kategorier 
synliggjorts både utifrån intervjuerna och i utforskning av tidigare forskning. När det gäller urvalet 
har ett teoretiskt urval applicerats på undersökningen för att systematiskt hitta kategorier i 
materialet. Läraren Alex var inte ursprungligen med i undersökningen då hen i år enbart undervisar i 
engelska och historia, men efter riktningen som elevintervjuerna tog blev det intressant att ta reda på 
hens resonemang kring multimodala texter. Alex elever betonar att de arbetar med form och innehåll 
på ett sätt som möjliggör att deras intressen beaktas och att multimodala inslag inkluderas. En negativ 
aspekt kan vara att Alex inte undervisar i svenskämnet i år och därmed måste utgå från tidigare 
erfarenheter av att undervisa i svenska. Alex bedömdes uppnå kraven för deltagande: hen är behörig 
svensklärare och har undervisat i ämnet efter de senaste styrdokumenten.  

I och med att undersökningen har genomförts med ett litet kvalitativt urval går det inte att dra 
generella slutsatser om en större population. På grund av att ramarna för denna uppsats varit relativt 
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snäva hade det inte varit rimligt att öka antalet informanter med avseende på tid och uppsatsens 
omfång. Den centrala frågan i denna studie har inte varit huruvida resultaten kan vara generaliserbara 
till en större population, utan snarare generaliserbara till teorin. På den undersökta skolan läser 
eleverna program som fokuserar på olika digitala medier och kreativt skapande. Detta resulterar i att 
lärare och elever har tillgång till en mängd olika digitala resurser vilket innebär att de har andra 
förutsättningar än lärare och elever på andra skolor. Likaså fokuserar skolan på just de kreativa 
aspekterna, vilket gör att dessa inslag betonas starkare än de möjligtvis gör på andra skolor och 
program. Genom att genomföra undersökningen på en skola med fokus på kreativt skapande och 
olika digitala medier, hamnar potentiella strategier för ett arbete med multimodala texter i fokus, det 
vill säga hur lärare kan arbeta för att integrera digitala och multimodala inslag i svenskämnet. När 
undersökningen genomförts på en skola som kan sägas ha goda förutsättningar för ett sådant arbete 
har de svårigheter som synliggjorts varit kopplade till spänningar i svenskämnets normer, traditioner 
och styrdokument och inte till brist på resurser.  
 

7.2 KONFLIKT ELLER INTEGRATION 
Införlivandet av nya eller förändrade teckenvärldar i svenskämnet innebär både möjligheter och 
svårigheter. Lärare ska hinna med ett antal inslag i undervisningen enligt gällande mål, centralt 
innehåll och riktlinjer. Med digitaliseringen lyfts ytterligare ett mål in att förhålla sig till, som ska 
utföras på samma begränsade tid. Utifrån ett medieekologiskt perspektiv har jag undersökt hur 
lärarna utför denna uppgift. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svensklärare arbetar med 
skrivande av digitala multimodala texter. Två potentiella angreppssätt har framkommit i förarbetet 
som resulterat i två hypoteser. För det första kan nya medier och teckenvärldar lyftas in på bekostnad 
av de tidigare. Digitala inslag eller ljud- och bildinspelningar ersätter då de traditionella skriftliga 
presentationerna. Nya medier och teckenvärldar kan också uteslutas från den didaktiska designen, då 
tidigare har kvar sin särställning. Denna hypotes benämns konflikthypotesen och präglas av ett 
konflikttänkande kring olika teckenvärldar och medier, det vill säga i motsats till det teoretiska 
ramverket i föreliggande uppsats. För det andra kan digitala och multimodala inslag integreras i den 
befintliga undervisningen. Det nya och det traditionella genomgår förändringsprocesser och 
anpassas till varandra och det nya mediet/teckenvärlden integreras i skolmiljön. Denna hypotes kallas 
integrationshypotesen.  

I och med att textbegreppet snävats in i styrdokumenten finns en osäkerhet hos lärarna hur andra 
teckenvärldar än tal och skrift kan integreras i svenskämnet. Charlie menar att det ena uttryckssättet 
inte behöver utesluta det andra då eleverna behöver redskap för att behärska både den digitala och 
den analoga världen. De behöver kunna behärska dagens kortare informationstäta texter på skärmen 
likväl den längre pappersburna texten. Multimodala och multimediala texter bör integreras i den 
befintliga undervisningen tillsammans med skriftspråkliga texter.  
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I analysen görs en åtskillnad mellan den första och andra transformationscykeln i 
lärsekvensmodellen. Hela den didaktiska designen, allt från inramningarna med syfte, resurser och 
mönster, till presentation och betyg, präglas av en erkännandekultur där skriften dominerar. Däremot 
integreras andra uttryckssätt i första transformationscykeln som även är präglad av öppenhet, 
flexibilitet och valmöjligheter. I andra transformationscykeln finns reflektion och bedömning kring 
elevernas presentation, där det i undersökningen framkommer att läraren främst fokuserar på det 
skriftliga. Övriga inslag förblir många gånger osynliga i lärarnas bedömning.  

En aspekt som framkommit är att lärarna strävar efter att använda så många olika texttyper som 
möjligt, det vill säga strävar efter att integrera olika teckenvärldar och medier. Däremot integreras 
inte alla teckenvärldar i bedömningen eller erkännandekulturen. Skriftens dominans och tradition i 
svenskämnet gör att andra teckenvärldar inte integreras utan adderas i designprocessen. Lundström 
& Svensson (2017) betonar att skolan ofta intar ett förhållningssätt som innebär att den invaderade 
medieart som digitala medier och multimodala inslag utgör adderas snarare än integreras. Även 
Willermark (2018) lyfter att den digitala tekniken ofta betraktas som något som kan adderas snarare 
än något som förändrar undervisningspraktiken. Medieteknologiska förändringar ses som ett hot 
mot det heliga i svenskämnet som skriftkulturen utgör (Elmfeldt & Erixon, 2007). Detta kan resultera 
i att relationer mellan och konsekvenser av olika förmedlingssätt går förlorad i undervisningen 
(Lundström & Svensson, 2017).  

Det är viktigt att skilja mellan teckenvärld och medium. Nya medier, som digitala redskap, har 
andra förutsättningar att integreras i svenskämnet än andra teckenvärldar, som bild och ljud. 
Föreliggande undersökning visar att det dominerande mediet i skolan är datorn. Eleverna arbetar 
digitalt då både läsning och skrivande sker digitalt via datorskärmen och tangentbordet. Textens 
teckenvärld har genomgående varit fokus i undersökningen, då det är främst denna faktor som visat 
sig vara svårare att förändra i svenskämnet. Samtidigt som tal och skrift fortfarande är viktiga 
kommunikativa teckenvärldar i datorbaserat lärande är de inte de enda representerade 
teckenvärldarna på skärmen (Jewitt, 2008:35). När elever ges möjligheter att framställa text som inte 
enbart bygger på skrivna ord utmanas den i skolan traditionella skriftkulturen (jfr Erixon, 2010). Att 
skapa multimodala texter är inget som konventionellt gjorts inom svenskämnet, därför utmanar 
denna aktivitet både lärare och elevers attityder och föreställningar om innehållet i svenskämnet. Det 
är vanligare att elever skriver texter på datorn. Denna aktivitet utmanar inte på samma sätt 
ämnesinnehållet i svenska eftersom att skriva verbalspråkliga texter traditionellt sett gjorts inom 
ämnet. Alltså utmanar förändringar i teknologin inte på samma sätt ämnestraditionen och kan 
därmed införlivas utan större problem (jfr Godhe, 2014).  

Ett byte från penna och papper till tangentbord och skärm i svenskämnet förändrar inte 
skrivaktiviteten djupgående då det fortfarande är samma typ av text som skrivs, nämligen den 
skriftspråkliga. Att integrera digitala medier innebär därför inte nödvändigtvis förändrade 
skrivaktiviteter. Trots att texter på datorn ofta innebär att flera teckenvärldar inkluderas, då skärmen 
möjliggör multimodala inslag, sker skrivandet främst i traditionella former via skrift. Skrivande av 
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multimodala texter förekommer i undersökningen, men den vanligaste typen av skrivande är 
monomodal.   

Datorn i sig förändrar inte skrivaktiviteterna, men ökar möjligheterna för multimodala inslag. För 
att förändra aktiviteterna behöver läraren integrera dessa resurser i första transformationscykeln och 
erkänna dem som kunskap i andra transformationscirkeln. Det är svårt att göra detta på grund av de 
institutionella inramningarna, som styrdokument, traditioner och normer, som den enskilda läraren 
inte kan förändra. I undersökningen integreras multimodala texter i den första 
transformationscykeln men inte i andra vilket gör att de till viss del fortfarande snarare adderas än 
integreras i skolmiljön. Multimodala texter tenderar att adderas i den didaktiska designen, de ges 
utrymme i undervisningen men integreras många gånger inte i erkännandekulturen och därmed inte 
i bedömningspraktiken på grund av skriftens hegemoni. 

 

 
Figur 4. Skillnad mellan den första och andra transformationscykeln i lärsekvensmodellen när det gäller vilka 
teckenvärldar och medier som inkluderas. 

 
I lärarnas didaktiska design framkommer tre tillvägagångssätt. Det första är att lärarna gör en öppen 
tolkning av textbegreppet i kursplanen och integrerar multimodalt, digitalt textskapande samt i vissa 
fall skapar egna bedömningskriterier som ger dessa texter rättvisa. Det är dessa uppgifter som 
presenterats i avsnitt 6.1.2 med kombinationer av teckenvärldar. Denna typ av uppgifter gör lärarna 
främst i slutet av kurserna då de samlat på sig tillräckligt med bedömningsunderlag då de menar att 
detta textskapande inte inkluderas i styrdokumenten. Det andra tillvägagångssättet är att lärarna låter 
eleverna välja presentationssätt själva, men att någon typ av verbalspråklig presentation är 
obligatorisk vid sidan om. Lärarna låter den didaktiska designens hur vara upp till eleven men tillägger 
att det är det verbalspråkliga som väger tyngst i bedömningen. Vid sådana uppgifter framkommer det 
att eleverna nästan uteslutande väljer skriften som presentation. Det är i denna typ av uppgifter som 
lärarna skiljer mellan innehållskriterier och formkriterier för att försöka integrera multimodala texter.  
Det tredje och sista tillvägagångssättet är att lärarna låter eleverna vid sidan om skriften illustrera, 
rita, göra inspelningar, fotografera eller filma. Användandet av andra teckenvärldar och medier 
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betonas då som frivilliga. I den typen av uppgift osynliggörs dessa inslag i bedömningen som helt 
fokuserar på de skriftliga elementen i texten.  
 Gemensamt för alla tre tillvägagångssätt är att skriften är ett obligatoriskt inslag i elevernas 
skapande. När lärarna i enstaka fall gör öppna tolkningar av textbegreppet och integrerar andra 
teckenvärldar i bedömningspraktiken beskriver de en osäkerhet och anser sig vara ”ute på hal is”. Det 
vanligaste är att lärarna adderar multimodala texter, men att alla teckenvärldar inte integreras i andra 
transformationscykeln och erkännandekulturen.   
 Sammanfattningsvis kan konstateras att en inkluderande syn på de olika medierna och 
teckenvärldarna är en nödvändighet i motsats till en syn som värderar meningserbjudanden i en 
hierarki. Det är betydelsefullt att se teckenvärldar och medier i samspel med horisontella förbindelser 
(se exempelvis figur 1). Skolans meningserbjudande bör utgå från en ickehierarkisk och inkluderande 
syn på teckenvärldar och medier för att bygga en beredskap och flexibilitet för de krav som ett snabbt 
föränderligt samhälle kräver (Magnusson, 2014).  
 

7.3 FÖRÄNDRADE VILLKOR FÖR KOMMUNIKATION? 
Med digitaliseringen av gymnasieskolan betonas digital läsning och digitalt skrivande i 
styrdokumentet. Det är därmed relevant att undersöka vad skrivande innebär i dagens multimediala 
samhälle. Digital kompetens, digitala verktyg och digitala miljöer diskuteras i skolverkets olika texter 
(exempelvis Skolverket, 2017b;2017c;2016). När eleverna läser i digitala miljöer blir andra aspekter 
framträdande än i jämförelsevis den traditionella tryckta skriftliga texten. Multimodala inslag blir mer 
tillgängliga och är en central del i digitala texter. Som betonats i tidigare forskning fanns dock en 
kunskapslucka när det gäller multimodala inslag i elevernas skrivande i svenskämnet. Studien bidrar 
med kunskap i hur lärare kan arbeta med multimodala inslag i elevernas digitala skrivande och vilka 
spänningar och svårigheter som uppstår på olika nivåer i deras arbete.  

En av skolans uppgifter är att bidra med stabilitet och kontinuitet i samhället, men den måste också 
vara en miljö där förändringar kan integreras (Lundström & Olin-Scheller, 2007). Att bejaka det nya 
utan att förkasta det gamla kan beskrivas som ett lärarpraktiskt dilemma (Magnusson, 2014). Om 
skolan inte följer de förändringar som sker i det omgivande samhället riskerar den att förlora sin 
relevans (Lundström & Olin-Scheller, 2007). I ett designorienterat perspektiv är det inte skolans 
form som är det viktiga att bevara utan skolans funktion: nämligen att bidra till ett meningsfullt 
lärande (Selander, 2017). Skolans form har till viss del förändrats i och med digitaliseringen, men den 
vilar fortfarande på traditioner och fasta institutionella mönster som kan göra det svårt att integrera 
nya uttryckssätt. Lärarna i undersökningen betonar alla tre att skolans uppgift är att fungera som en 
balans samtidigt som den måste följa samhällsutvecklingar och förändringar. Undervisningen måste 
möta eleverna och deras texterfarenheter men samtidigt behöver vi komplettera dessa erfarenheter 
i skolan.  
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Lärarna beskriver inget behov av kompetensutvecklingsinsatser när det gäller hur digital teknik 
kan användas som verktyg i undervisningen (jfr Willermark, 2018). Däremot beskriver alla tre ett 
behov av kompetensutveckling när det gäller multimodala inslag, hur de kan använda sig av ett vidgat 
textbegrepp i undervisningen och motivera detta utifrån läroplanen. De beskriver alla en spänning 
mellan deras vilja att inkludera det vidgade textbegreppet och möjligheterna till detta utifrån 
styrdokumenten. När de väl använder sig av ett vidgat textbegrepp och multimodala inslag måste de 
tänka kreativt kring centralt innehåll och betygskriterier och våga göra öppna tolkningar av 
formuleringarna. Alex beskriver sig som vara ”ute på hal is” när hen använt sig av kriterier utformade 
för skrivande på multimodala texter och textskapande i vidgad betydelse. Kim beskriver 
svårigheterna jämfört med föregående läroplan. Hen beskriver en spänning mellan hens eget 
strävande efter det vidgade textbegreppet och det textbegrepp som beskrivs i styrdokumenten. 

Tidigare forskning betonade spänningar i svenskämnet (se exempelvis Erixon, 2014 och Godhe, 
2014). Trots att vi lyft in digitalisering i styrdokumenten finns det en spänning mellan undervisning 
stödd på digital teknologi och traditionella sätt att undervisa och examinera arbeten i skolan. Digitala 
medier och teknologier integrerade i undervisningen. Däremot finns det spänningar mellan 
undervisning som inkluderar multimodala texter och den erkännandekultur, och bedömningspraktik, 
som dominerar i gymnasieskolans svenskämne. Genom att läsa ämnesplanen och kommentarerna 
framstår svenskämnet som otydligt på grund av avsaknaden av begrepp för att beskriva den 
komplicerade textverklighet som det talas om i Skolverkets beskrivningar av digitaliseringen. 
Otydligheten kring textbegreppet i styrdokumenten grundar sig i att skribenterna är otydliga kring 
vad som avses: vilken teckenvärld och medium som gäller (Magnusson, 2014). Det är det skriftliga 
som dominerar i ämnesplanen. Magnusson (2014) menar att användandet av begreppet multimediala 
texter i kommentarerna visar att det finns en medvetenhet kring att dagens meningserbjudanden och 
kommunikation inte enbart är skriftliga men detta fördjupas inte ytterligare. Det är otydligheten i 
ämnesplanen och kommentarerna som bidrar till spänningar i svenskämnet. 

 

7.3 .1  SKRI FTEN S SÄR STÄL LN ING  

Det multimodala perspektivet anger ett grundantagande i uppsatsen och har använts som 
analysverktyg för att förstå elevernas skrivande i ett bredare perspektiv. I detta bredare perspektiv 
ses skrift som ett av flera sätt att kommunicera i dagens multimediala samhälle. I ett ökande 
informationsflöde genom olika medier och teckenvärldar är det fortfarande viktigt att kunna 
kommunicera i tal och skrift (Magnusson, 2014; Skolverket, 2017b). Skriften kommer inte att 
försvinna, men den kommer att förändras (Domingo, Jewitt & Kress, 2014).  

Skriften kommer inte att ersättas eller försvinna när vi lyfter in andra teckenvärldar. Lundström 
& Svensson (2017) beskriver hur skriftkulturens plats i skolan inte behöver ifrågasättas, såväl 
tradition som styrdokument ger den en tydlig sådan. Däremot behöver undervisningen hantera 
relationer mellan olika medier och teckenvärldar som en förutsättning för lärande (ibid.). Eleverna 
behöver både kunna handskas med den allt vanligare multimodala och multimediala texten samtidigt 
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som den längre traditionella skriftliga texten. Lärarna i undersökningen arbetar ibland med att låta 
eleverna jämföra olika texter, som framställs via olika teckenvärldar och förmedlas via olika medier. 
Lundström & Svensson (2017) betonar att den värdemässiga erfarenheten kan vara densamma som 
när man läser en bok som när man ser en film, men det krävs olika kompetenser. Eleverna behöver 
kompetenser för alla medieringstyper, både i den analoga och digitala världen. 

Uppfattningen att kunskap representeras i skriften påverkar lärarnas didaktiska design, likaså 
elevernas design av sitt lärande. I gruppintervjuerna med elever skiljer sig åsikterna kring detta åt. En 
del är medvetna om skriftens hegemoni och vill arbeta med skriftliga framställningar i svenskämnet 
eftersom de redan arbetar med multimodala och digitala texter i sina karaktärsämnen, medan andra 
vill arbeta med dessa texter även i svenskämnet. Som tidigare nämnt präglas lärarnas didaktiska 
design av flexibilitet, öppenhet och valmöjligheter i den första transformationscykeln vilket tillåter 
eleverna att inkludera multimodalt skapande. Däremot framkommer det i intervjuerna att eleverna 
ofta väljer skrift som presentationssätt. Detta kan möjligen vara ett resultat av lärarnas synsätt på 
textproduktion utgår från det snäva textbegrepp som styrdokumenten betonar och att detta mer eller 
mindre omedvetet förmedlas till eleverna (jfr Parmenius-Swärd, 2008). I lärsekvensmodellen börjar 
transformeringen med att eleverna bland annat tolkar lärarens förväntningar och gör val av olika slag, 
exempelvis angående vad och hur, som förberedelse för sin slutliga presentation (formeringen). Kim 
betonar att hen ”pushar extra för skrivandet” när eleverna får fria händer kring presentationssätt. 
Genom att betona skrift förmedlar lärarna ett snävt textbegrepp med normer och förebilder som kan 
påverka eleverna att välja skriften i svenskämnet.   

Till följd av den medieteknologiska utvecklingen har det traditionella skriftspråket till viss del fått 
ökad konkurrens om utrymmet i gymnasieskolans svenskämne. Detta innebär dock inte att 
skriftspråket har förlorat sin särställning. Svenskämnet baseras på olika hierarkiska strukturer, där 
skriften är den dominerande teckenvärlden. Bild värderas inte lika högt, och det finns tveksamheter 
kring huruvida bild och andra inslag har en plats i svenskämnet, särskilt efter att textbegreppet 
snävats in i LGY11 (jfr Godhe, 2014). Många av de svårigheter som lärarna nämner kring bedömning 
av multimodala texter och inslag kan grundas i att bedömningen i svenskämnet traditionellt betonat 
det verbalspråkliga. Trots lärarnas vilja och önskan att lyfta in fler inslag än skrift och tal, finner de det 
svårt att integrera bild, ljud och rörelse i elevernas textskapande. Det skriftliga har kvar sin särställning 
även i texter skapade i digitala miljöer (se Lundström & Svensson, 2017; Godhe, 2014; Magnusson, 
2014).  

Trots att andra teckenvärldar till viss del integreras i undervisningen är relationen mellan 
skriftkultur och skola fortfarande stark. Den skriftliga texten är normen för kommunikation i skolan. 
Eleverna pratar om skrift som den primära representationen av kunskap och lärande i svenskämnet. 
Textens utformning får andra möjligheter i en digitaliserad miljö där skribenter blir designer av sin 
text (jfr Danielsson & Selander, 2014). Dessa aspekter och inslag i textens utformning på en dator går 
ofta förlorade. Meningsskapande och lärande i annan form än enbart traditionell skrift ökar i 
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tillgänglighet via datorskärmen (Magnusson, 2014). Detta innebär dock inte att dessa aspekter per 
automatik erkänns och tas tillvara i undervisningen. 

 

7.3 .2  TE XT BEGREPPET –  NORMER OC H F ORMULERINGAR  

Det är paradoxalt att textbegreppet snävas in i styrdokumenten samtidigt som digitalisering lyfts in 
då det är multimodala texter som präglar läsningen på skärmen (jfr Godhe, 2014). Insnävningen av 
textbegreppet och ett tydligare fokus på det skriftspråkliga går i motsatt riktning till 
samhällsförändringarna. Eleverna får ökad tillgänglighet och möjligheter att skapa multimodala 
texter men det förekommer en osäkerhet kring hur svensklärare kan arbeta med sådana texter inom 
ramen för svenskämnet. Lärarna använder en strategi som innebär att de först lyfter in sådana texter 
och inslag i slutet av kurserna då de redan samlat in tillräckligt med bedömningsunderlag. Detta tyder 
på ett synsätt som präglas av den traditionella skriftkulturens dominans i svenskämnet. Selander & 
Kress (2017) betonar att en aktivitet är präglad av sociala normer och innebörder som förändras över 
tid. Skrivandet i svenskämnet har inte genomgått lika drastiska förändringar som den tidigare 
forskningen betonar att skrivandet gjort utanför skolan (Domingo, Jewitt & Kress, 2014; Applebee & 
Langer, 2009). I svenskämnet sker skrivandet fortfarande i sin snäva traditionella form.   

Studien grundar sig på ett medieekologiskt synsätt på medier och teckenvärldar, där en 
teckenvärld inte kan ersätta eller utesluta en annan. Skriftens hegemoni är problematisk när det blir 
på bekostnad av andra teckenvärldar, särskilt när andra inslag betonas tydligt i diskussioner om digital 
läsning och digitalt skrivande, men utesluts i svenskämnets textbegrepp. En del av spänningarna har 
framkommit i styrdokumentens olika formuleringar kring texter och digitala miljöer. Kursplanerna i 
svenskämnet betonar ett snävt textbegrepp samtidigt som digitaliseringen har lyfts in. Skolverket 
(2017b;2017c), precis som tidigare forskning, betonar att digitala texter präglas av just multimodala 
inslag. Textarbete i digitala miljöer handlar bland annat om att producera och interagera i en vidgad 
textvärld. Arbete med texter är centralt för svenskämnet, men trots att det betonas att digitala miljöer 
innebär en utvidgning av den traditionella skriftspråkliga texten ger kursplanerna i svenska väldigt 
lite stöd för det multimodala textskapandet. Det kan konstateras att texter i svenskämnet domineras 
av digitala medier och verbalspråkliga teckenvärldar (se figur 1). I styrdokumenten är det främst 
skriftliga digitala texter som nämns explicit.  

Det betonas att det insnävade textbegreppet i LGY11 kan tolkas som att innefatta multimodala och 
multimediala texter. Detta innebär att meningserbjudandena som tillhandahålls eleverna i 
undervisningen baseras på hur öppen läraren är i sina tolkningar av textbegreppet. Lärarna i studien 
integrerar multimodala texter i första transformationscykeln men i andra transformationscykeln 
tenderar andra teckenvärldar än skriften att osynliggöras (se lärsekvensmodellen, s.27). Digitalt 
skrivande innebär att en visuell aspekt av textbearbetning inkluderas, men även dessa aspekter förblir 
osynliga i erkännandekulturen och därmed även bedömningspraktiken. De spänningar som 
synliggjorts i undersökningen grundar sig i den medieteknologiska utvecklingen och de förändringar 
i kommunikationsmönster som följt denna utveckling.  
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Med digitaliseringen av gymnasieskolan betonar Skolverket (2017c) att digital läsning handlar om 
texter som kombinerar skrift, ljud och bild samt interaktiva och föränderliga texter av olika slag. 
Textarbete handlar om något annat än enbart hantering av skriftspråket. Detta betonas inte på 
samma sätt i svenskämnets ämnesplan och kursplaner, vilket befäster osäkerheten kring vilken plats 
multimodala och multimediala inslag har i svenskämnet. Då digitala texter ofta är multimodala är det 
paradoxalt att dessa texter inte inkluderas i kursplanerna och ämnesplaner på ett tydligare sätt. 
Magnusson (2014) menar att det saknas en fungerande begreppsapparat i styrdokumenten för att 
beskriva dagens meningsskapande. En multimodal begreppsapparat kan tydliggöra förhållandena 
mellan olika medier och teckenvärldar. Skolverket (2017c) betonar att digitala texter innefattar mer 
än enbart skriftspråket, trots detta används ett snävt textbegrepp i svenskämnet. Svenskämnet är 
känsligt för förändringar av kommunikationsmönster eftersom ämnet till viss del handlar om olika 
former av kommunikation (jfr Jewitt & Kress, 2008). När våra kommunikationsmönster förändras 
kan spänningar uppstå i svenskämnet som vidare avspeglar sig i ämnesplanen (jfr Godhe, 2014). På 
grund av att det saknas en fungerande begreppsapparat för textbegreppet i svenskämnet uppstår 
spänningar som påverkar den didaktiska designen i klassrummet.    

Skolverket (2017c) gör en åtskillnad mellan läsning och skrivande i digitala miljöer. Digital läsning 
innefattar multimodala texter, medan digitalt skrivande enbart innebär att eleverna använder digitala 
verktyg i sitt skrivande. Detta synsätt präglar även till stor del undervisningen på den undersökta 
skolan då eleverna läser multimodala texter, arbetar genom att jämföra olika typer av texter men när 
de ska presentera en tolkning eller analys av läsningen, det vill säga presentera sitt lärande och sina 
kunskaper, sker detta via skrift med digitala verktyg. För att tydliggöra förhållandena mellan olika 
medier och teckenvärldar i svenskämnesundervisningen behövs begrepp för att tala om förhållandet 
dem emellan (jfr Magnusson, 2014).  

Dessa utvecklingar och förändringar står i kontrast till svenskämnets traditioner och hegemoniska 
uppfattningar om vad som är relevant kunskap (se Lundström & Olin-Scheller, 2007).  Selander 
(2017) betonar att det blir allt viktigare att kunna använda, analysera och producera digitala och 
multimodala texter. Eleverna i undersökningen får använda och analysera samt till viss del producera 
digitala och multimodala texter, men det är främst skriften som betonas som relevant kunskap i 
svenskämnet. Skriften dominerar i svenskämnets erkännandekultur vilket skapar spänningar på olika 
nivåer i skrivaktiviteterna. Det förekommer spänningar mellan de teorier som studien grundar sig på 
och styrdokumentens formuleringar, likaså mellan lärarnas vilja att integrera multimodala texter och 
ämnestraditioner och normer i skolmiljön. 

Danielsson & Selander (2014) betonar att bedömningskriterierna måste ge rättvisa åt multimodala 
och multimediala texter. När lärarna i undersökningen erkänner multimodala texter uttrycker de att 
de måste göra ”mer vågade tolkningar” av centralt innehåll och kriterier, vilket de gör först i slutet av 
kurserna. De öppnar upp för bedömning av multimodala texter genom att applicera ett vidgat 
textbegrepp på bedömningskriterierna samt skilja på så kallade innehållskriterier och formkriterier. 
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För att multimodala och multimediala inslag ska integreras även i bedömningen måste de först 
erkännas som tecken på lärande, det vill säga integreras i erkännandekulturen.  

Att inkludera uttryckssätt som inte erkänns som kunskap och därmed inte inkluderas i en 
bedömning i undervisningen är problematiskt (Kjällander, 2011). Eleverna finner ingen mening med 
de multimodala inslagen om de inte inkluderas i bedömningen. Detta betonar även Kjällander (2011) 
och Godhe (2014) i sina undersökningar. Det tillvägagångssätt som Kim beskriver vid bedömning av 
multimodala inslag i undersökningen fokuserar processer istället för färdiga produkter. Tidigare 
forskning betonar vikten av att betrakta elevernas meningsskapande utifrån en övergripande teori 
som ger utrymme och status till fler teckenvärldar i svenskämnet. 

Texter på skärmen präglas av multimodala inslag vilket resulterat i att våra 
kommunikationsmönster förändras. I ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv ses skriften som 
ett av flera sätt att kommunicera och skapa mening. Att exkludera multimodala texter i den 
digitaliserade gymnasieskolan är problematiskt. Trots lärarnas vilja att integrera multimodala texter 
begränsas de av erkännandekulturen som domineras av skriften och ämnesplanens snäva 
textbegrepp. För att multimodala texter ska kunna integreras snarare än adderas, måste de erkännas 
som representation av kunskap och lärande på alla nivåer.  

 

7.4 VIDARE FORSKNING 
Mot slutet av denna studie synliggörs flera potentiella fortsättningar. Lärarna i undersökningen 
betonar att de hade velat utvecklas i användandet av multimodala inslag och ett vidgat textbegrepp 
men att det i deras lärarutbildning fokuserades på det skriftspråkliga och litteraturen. I den 
lärarutbildning jag fått ta del av har multimodalitet som begrepp fokuserats, precis som vi även tagit 
del av litteratur. Min uppfattning är att det inte förekommit något hierarkiskt perspektiv på de olika 
medierna och teckenvärldarna i lärarutbildningen. Det hade varit intressant att undersöka huruvida 
det finns skillnader mellan lärares syn på multimodala texter från äldre och nyare lärarutbildningar. 
Tidigare forskning lyfter skillnaden mellan äldre generationer och de generationer som växer upp 
med digitala medier och internet. Den skillnad som idag finns mellan lärare och elever suddas ut när 
yngre lärare som också växt upp i dessa miljöer kommer ut i skolorna.  

Något som framkommit i undersökningen är behovet av teoretiska modeller för att tala om 
skrivande i ett vidgat perspektiv för att motverka de spänningar som förekommer. Vad innebär det 
att kunna skriva i dagens digitala miljöer? Vilka kompetenser kommer att krävas i framtiden? Detta 
hade varit intressant att undersöka för att kunna applicera detta på kommunikation och skrivande i 
svenskämnet. Med tanke på att den undersökta skolan fokuserar på olika digitala medier och kreativt 
skapande hade det varit intressant att jämföra deras arbete med andra skolor för att undersöka om 
det finns skillnader i huruvida multimodala och digitala inslag integreras i elevernas skrivande. Här 
hade en jämförelse kunnat göras mellan olika skolor men också mellan olika program. 
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BILAGA 1 
INTERV JUGUIDE E LEVER  

Tema 1: skrivandet 
• Hur ser en typisk uppgift i svenskämnet ut? Ge gärna exempel på en favorituppgift. 
• Hur ser skrivprocesserna ut, det vill säga från det att ni får en uppgift tills ni lämnar in en färdig 

produkt? 
 

Tema 2: multimodala inslag 
• Får ni någonsin skapa något som inte är skriftspråkligt? Vad i så fall? 
• Vilka kombinationer har ni varit med om (exempelvis bild och skrift, skrift och ljud, skrift och 

film)? 
• Vad tycker ni om den typen av uppgifter? 

 
Tema 3: digitala resurser 

• Vilka redskap använder ni i svenskämnet? Dels fysiska redskap, dels programvaror. 
• Hur tror ni datorn påverkar ert skrivande? Exempelvis när det gäller layout, textens innehåll, 

skrivprocessen, samarbete och återkoppling. 
 

Tema 4: tankar om svenskämnet 
• Hur skulle ni vilja arbeta i svenskämnet? 
• Vad tycker ni om uppgifterna ni får göra i svenskan jämfört med andra kurser? 

 

INTERV JUGUIDE LÄRARE  

Tema 1: skrivandet 
• Vilken typ av uppgifter får eleverna göra i svenskämnet? 
• Exempel på uppgifter där eleverna får arbeta med annat än enbart skriftspråkliga texter. 
• Hur tänker du när du väljer en uppgift? Vilka faktorer påverkar valet? 

 
Tema 2: multimodala inslag 

• Skulle du säga att du använder dig av ett vidgat textbegrepp? Varför/varför inte? 
• Hur ser du på förhållandet mellan innehåll och form? 
• Hur tänker du kring bedömningen av de multimodala inslagen i elevernas texter? 

 
Tema 3: stoffträngsel (kopplat till digitala resurser och medier) 

• Tycker du det råder stoffträngsel i svenskämnet? Varför/varför inte? Hur arbetar du? 
• Hur ser du på förhållandet mellan det nya och det traditionella? 



 

 
Tema 4: tankar om svenskämnet 

• Vad anser du vara det heliga/centrala i svenskämnet?  
• Vad tycker du om styrdokumenten när det gäller möjligheterna att lyfta in ett vidgat 

textbegrepp och multimodala inslag? Skillnader jämfört med tidigare läroplaner, skillnader 
mellan kurserna? 

 
  



 

BILAGA 2 
PROGRAM OCH KURSER  

 
Visualisering av program i undersökningen och kurser med multimodala uttryck. 

 
  



 

BILAGA 3 
INNEHÅL LSKR ITERIER I SVENSK ÄMNE T  

Centralt innehåll från svenska 1  Kommentar 

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur detta ska 
presenteras, det vill säga i vilken form med vilken 
teckenvärld och via vilket medium. 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider 
och kulturer 

Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur eleverna 
ska presentera sina kunskaper. De ska läsa skönlitteratur. 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 
berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och 
andra medier. 

Innehållsligt stoff som inte definierar hur detta ska 
presenteras. Här används varken skrift, tal eller text som 
begrepp utan enbart berättande som kan ske i olika former. 
Berättarteknik kan presenteras och analyseras i bildform 
exempelvis, med skrift som komplement. Detta är något 
bland annat Kim arbetar mycket med. 

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett 
metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och 
språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.  

Innehållsligt stoff som inte definierar hur detta ska 
presenteras. Språkliga begrepp för att tala om och 
analysera språk behöver inte ske verbalspråkligt vilket 
inkluderar fler medier och teckenvärldar.  

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur 
språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk 
och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens 
inverkan på språk och språkbruk. Skillnad mellan formellt och 
informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig 
variation. 

Innehållsligt stoff som inte definierar hur detta ska 
presenteras. Analys av språklig variation behöver inte 
presenteras verbalspråkligt vilket inkluderar andra medier 
och teckenvärldar. 

 

Centralt innehåll från svenska 2 Kommentar 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som 
manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt 
film och andra medier, från olika tider och epoker.  
 
Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. 
Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 
skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 
samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur eleverna 
ska presentera sina kunskaper.  

 
Här inkluderas även att den litteratur de ska ta del av 
inkluderar film och andra medier. 

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga 
begrepp och deras användning. 

Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur eleverna 
ska presentera sina kunskaper.  

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser 
är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.  

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel 
språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. 

 
  



 

 

Centralt innehåll från svenska 3 Kommentar 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 

Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur eleverna 
ska presentera sina kunskaper. Här specificeras att texterna 
som eleverna ska ta del av ska vara inom genrerna prosa, 
lyrik och dramatik. Men det definieras inte hur eleverna ska 
presentera sin analys, det vill säga genom vilka 
teckenvärldar och via vilka medier.  

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 
släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

Ett innehållsligt stoff där det inte redogörs för hur eleverna 
ska presentera sina kunskaper.  

  

Innehållskriterier utifrån det centrala innehållet i svenska 1, 2 och 3.  



 

BILAGA 4 
KATEGORISERING SDOKUMENT  

Hierarkiska strukturer Traditionen i svenskämnet är skriftspråket, vilket fortfarande är den dominerande 
teckenvärlden. Både elever och lärare påverkas av traditionen (se institutionella 
mönster), vilket gör det svårare att integrera nya teckenvärldar.  

Institutionella mönster Begrepp från det designteoretiska perspektivet, som kan appliceras på resultatet i 
undersökningen, inkluderar de traditioner och normer som präglar en särskild 
kultur/miljö. I skolan och särskilt svenskämnet dominerar en skriftkultur. Enhetligt svar 
hos alla respondenter är att det är skriften som framträder som det centrala i 
svenskämnet. Några funderar först och tveksamma till att peka ut något som heligt, 
men kommer slutligen fram till att text i traditionell form är det centrala. Centralt är 
skönlitteraturen, skrivandet och talandet. 

Spänningar Spänning mellan lärarnas vilja att lyfta in multimodala inslag och ett vidgat 
textbegrepp och styrdokumenten. Lärarna beskriver explicit en vilja att lyfta in 
multimodala inslag, men finner svårigheter att motivera användandet av det vidgade 
textbegreppet i läroplanen från 2011. 

Erkännandekultur är ett begrepp från det designteoretiska perspektivet som kan 
appliceras på resultatet i undersökningen. Spänning mellan de texter som eleverna 
får ta del av och de texter som de själva får skapa. Eleverna får ta del av multimodala 
texter men när det gäller att visa vad de lärt sig, presentera sitt lärande/sina 
kunskaper, sker detta verbalspråkligt, det vill säga via tal eller skrift. 

Spänning mellan digitaliseringens intåg i skolvärlden och ett snävt textbegrepp. 
Digital läsning innebär många gånger att andra inslag än skrift inkluderas då skärmen 
ökar möjligheterna och tillgången till multimodala inslag. Samtidigt som 
digitaliseringen och datorskärmarna blivit allt vanligare i skolan snävas textbegreppet 
in och det vidgade textbegreppet tas bort från styrdokumenten. 

Skillnader Det framkommer en skillnad mellan svenskämneskurserna i både informantgrupper. 
Svenska 3 beskriver lärarna som en väldigt skrivtung kurs då övergripande fokus 
ligger på vetenskapliga texter och vetenskapligt skrivande. Både svenska 1 och 2 är 
friare till formen. När fokus ligger på innehåll är det enklare att arbeta i mer valfria och 
varierande former. I Svenska 2 är grammatikmomentet ett undantag då exempelvis 
Alex beskriver sig vara väldigt tyngd av traditionen.  

 
Svenska 1 handlar om kommunikation, svenska 2 om litteraturhistoria och svenska 3 
om vetenskaplighet om vi ska generalisera. Något som återkommer är 
skönlitteraturen. 

Integration Det förekommer en skillnad mellan att integrera nya teckenvärldar och att integrera 
nya medier i undervisningen. Datorn och andra digitala redskap är väl integrerade i 
undervisningen. Eleverna beskriver att de nästan aldrig använder sig av annat än 
datorn. När det gäller att integrera andra teckenvärldar än den verbalspråkliga 
utmanar detta på ett tydligare sätt traditionen i svenskämnet. Nya medier förändrar 
inte skrivaktiviteten i grunden. Nya teckenvärldar utmanar det grundläggande 
verbalspråkliga som så länge dominerat i svenskämnet.   



 

Form och innehåll Svenskämnet innehåller formkriterier och innehållskriterier, det vill säga kriterier som 
betonar formen som något ska presenteras i och kriterier som betonar ett särskilt 
innehåll.  

  



 

NOTER 

1 Multimodalitet beskrivs ytterligare i avsnitt 5.1 Multimodalt perspektiv. Kortfattat innebär begreppet att kommunikation 
inte enbart är verbalspråklig utan sker med en mångfald av olika resurser och teckenvärldar som val av layout, grafiska 
uttryck, bilder och färger i visuella, tryckta eller virtuella alster eller i form av betoning, tilltal, gester eller ansiktsuttryck i 
muntlig kommunikation (Selander, 2017; Kress, 2005; Kress, 2003; Magnusson, 2014; Godhe, 2014).  

2 Magnusson (2014) ser exempelvis meningsskapande och lärande som samma sak beskrivit ur olika perspektiv medan 
Selander (2017) ser meningsskapande som situationsbundet och kopplat till en given kontext medan lärande handlar om 
att utveckla kunnande och förmågor över tid och på sikt. Meningsskapande är en kreativ handling där man omskapar 
redan befintliga representationer (Selander & Kress, 2017). 

3 Se figuren över meningsskapandet i ämnesplanen för svenska utifrån ett multimodalt perspektiv s.32  

4 När det gäller fiktionsanvändning utgör konsumtion 93 %, medan produktion enbart utgörs av 7 % (Lundström & 
Svensson, 2017). 

5 Jämför med det designteoretiska perspektivet i avsnitt 5.2.1. 

6 Se exempelvis Nordmark (2014). 

7 Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 
tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell & Waters, 2016). Se Gillham (2008) som diskuterar intervjudatas 
reliabilitet och validitet.  

8 Sonderingsfrågor, kan också kallas uppföljningsfrågor, innebär att man som intervjuare då och då kan skjuta in 
följdfrågor och är särskilt viktiga i de mer semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna. De används då 
intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta vid en viss tidpunkt under intervjun (Bell & Waters, 2016; Gillham, 
2008). De mest produktiva sonderande frågorna är inte frågor utan mer en sorts lyhörd uppmuntran (Gillham, 2008).  

9 En av lärarna deltog i både en e-postintervju och enskild intervju och räknas därför med i båda kolumnerna i tabellen.  

10 Se exempelvis Kress & van Leeuwen, 2001; Kress et al, 2005; Jewitt & Kress, 2008; Kress, 2005; Bezemer & Kress, 
2008 

11 Game lore är en bakgrundshistoria till ett spel. Det är en text som innehåller många olika texttyper, den är bland annat 
beskrivande och berättande. Första steget i en sådan bakgrundshistoria är att skapa världen och beskriva denna så 
noggrant som möjligt. Härefter ska karaktärerna skapas och beskrivas. Tredje steget är att skapa själva berättelsen, det 
vill säga den stora handlingen i spelet, huvudberättelsen. Avslutande ska de skapa en specifik händelse eller intrig som 
ska finnas med i spelet. Till denna fick de även skapa illustrationer. 

12 Fanzin (fan magazine) är en tidsskrift som ges ut av fans, många gånger med andra fans som målgrupp.  

 

 
 
 
 

                                                                    



 

                                                                                                                                                                                                                   
  


