
 

 

 

MULTIMODAL PRODUKTION I KLASSRUMMET 
En fallstudie med fokus på bedömning av digitalt arbete i skolan 

 

 

Multimodal production in the classroom 

‐ A case study focused on the assessment of digital production 

 

               

 

 

 

 

Annika Sandahl 
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik  
Magisterkurs i bildpedagogik, 2014‐ 2015  
Examensarbete 30 hp� 
Handledare: Gunnar Åsén 
Opponent:�Karin Domeij 
Datum för examination: 2015‐05‐29  



2 

 

Abstrakt  

 

Det här är en fallstudie där jag har följt ett ämnes- och årskursövergripande projekt där eleverna 

på olika sätt ska bidra till att skapa en hemsida på temat mobbing. Jag har följt två årskurser i 

grundskolan i ämnena Svenska, SO och bild och intervjuat lärare och elever för att höra hur de 

uttrycker sig kring bedömningen av de digitala multimodala artefakter som eleverna producerar 

i projektet. Bakgrunden till studien är att jag fått upp ögonen för att många lärare, och elever, är 

osäkra på hur det multimodala materialet ska bedömas. Ett underliggande syfte är undersöka 

vilken roll bildämnet spelar i projektet och hur elever och lärare tänker kring ämnets 

medverkan. Tanken är att i förlängningen kunna belysa den roll bildämnet skulle kunna spela i 

skolan genom att man där lär sig hur man hanterar denna typ av material. Studiens 

frågeställningar är; Hur uttrycker sig studiens deltagande lärare och elever kring bedömningen 

av de digitalt producerade artefakterna? Hur in- eller medverkar olika 

bedömningsaspekter/kulturer i elevernas digitala multimodala arbete i den aktuella fallstudien, 

och hur kommer det till uttryck i intervjuer med lärare och elever? Vilken är synen på 

bildämnets medverkan i det ämnesövergripande projektet?  

 

De lärare som medverkade i denna studie, och som är vana vid att arbeta digitalt, arbetar tydligt 

med kunskapskraven i undervisningen och gör vad som räknas som valida bedömningar även 

om de inte använder sig av för uppgiften utformade bedömningsstöd. I och med att 

kursplanerna är formulerade på ett sätt som inte ger ett tydligt stöd för bedömningen av 

elevernas digitala multimodala produktion blir inte heller de delar som hamnar utanför det 

aktuella ämnets kunskapskrav bedömda. Samtidigt ger lärarna uttryck för att de ser att det är en 

viktig kunskap.  I projektet fick bildämnet en undanskymd roll, men både elever och lärare 

talade om vad bildämnets medverkan hade kunnat bidra med. Jag har med denna studie 

uppmärksammat en ”kunskapslucka” som finns i läroplanen kring hur man tar sig an och 

bedömer elevernas multimodala produktion i en tid där man i skolan i allt högre grad använder 

sig av digitala verktyg. 

 

 

 

 

Nyckelord: bedömning, grundskola, digital produktion, kunskapskrav, styrdokument.  
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1. Introduktion 

 

Efter att som utbildad grundskollärare i bild och engelska ha arbetat med digitala medier i 

undervisningen i många år, på både grund- och högskolenivå, fick jag förra läsåret förmånen att 

läsa kandidatkursen i bildpedagogik. Jag gjorde då en studie där jag undersökte hur lärare 

talade om att arbeta med digitala medier i skolan. Förutsättningarna, både i fråga om stöd, 

tekniktillgång och i lärares kunskap kring hur man drar nytta av digitala medier i skolarbetet, 

visade sig variera stort mellan olika skolor.  

Den tekniska utvecklingen har de senaste åren gått snabbt och fler och fler skolor har en-till-en-

lösningar där varje elev har god tillgång till digital teknik. Det är stora och viktiga förändringar, 

men de för också nya frågor och utvecklingsområden med sig i fråga om till exempel 

arbetsmetoder och bedömning. I takt med att de digitala resurserna blir fler producerar eleverna 

med hjälp av digitala verktyg i sitt skolarbete allt oftare multimodala texter i form av 

exempelvis filmer eller hemsidor.1 Dessvärre visar det sig att många lärare är osäkra på hur de 

ska bedöma elevernas multimodala texter.2  Inför detta arbete upptäckte jag en avhandling 

skriven av Anna-Lena Godhe som jag inte riktigt kunde släppa. I studien hon genomfört inom 

ramen för svenskundervisningen i en gymnasieklass visar resultatet att andra uttryckssätt än 

talad och skriven text knappast bedöms alls och att både lärare och elever verkar vara osäkra på 

bedömning av bild och ljud.3  Det är stora krav som ställs på lärare i dag i form av att till 

exempel ta till sig nya arbetsmetoder, fokusera på bedömning och se till att eleverna får 

kunskaper i MIK. 4 Men jag saknar dock fortfarande något i diskussionerna, nämligen tankar 

kring hur man i skolan ser på kunskapsproduktionen i det digitala arbetet och diskussioner 

kring hur man bedömer de digitala multimodala artefakterna.  

 

 

                                                 
1 Exempel på multimodala resurser är tal, olika ljud, skrift, rörlig bild, gester, dofter eller färger. Multimodala texter 
omfattar flera av dessa kommunikationsformer, och det behöver inte innebära skrift. 
2 Hägnesten, Toura skriver i bloggen Läs- och språksatsningen på Pedagog Stockholms webbplats. http://bit.ly/1GqhXQ0 
2014-11-28. 
3 Godhe, Anna Lena (2014) – Creating and assessing multimodal texts - Negotiations at the boundary. Department of Applied 
Information Technology, University of Gothenburg. 
4 MIK, förkortning för Medie- och informationskunnighet, är ett ramverk skapat av UNESCO. Två tidigare separerade 
områden, informationskunnighet och mediekunnighet förs samman i syfte att skapa medie- och informationskunniga lärare som 
ska ha kapacitet att stärka eleverna i deras förmågor till självständigt lärande och i att ge dem insikter i hur man lär. 
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1.1 Bakgrund   

1.1.1 En ny läroplan 

Höstterminen 2011 började en ny läroplan för grundskolan med nya kursplaner och 

kunskapskrav att gälla. 5 Syftet med läroplansreformen var att införa tydligare mål och 

kunskapskrav i grundskolan.6  Ämnenas kursplaner består av en redogörelse för syfte och mål 

samt konkretiserande redogörelser för innehåll och bedömning i ämnet. I kursplanernas syfte 

beskrivs varför ämnet finns som skolämne och vad undervisningen ska syfta till. Kursplanernas 

centrala innehåll anger tydligt vad som ska behandlas i undervisningen samt i vilka årskurser 

eller stadier (årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9) som delar av innehållet ska behandlas. Det 

centrala innehållet är indelat i olika områden som återkommer genom stadierna, vilket ger en 

möjlighet till progression i undervisningen. Kursplanerna innehåller också preciserade 

kunskapskrav för olika årskurser (i slutet av årskurs 3, 6 och 9). Kunskapskraven är 

konstruerade utifrån ämnenas långsiktiga mål och beskriver en kunskapsprogression för de 

olika förmågor som anges i målen, genom årskurserna, och för de olika betygen A, C och E. 

Med denna konstruktion av kunskapskraven har de så kallade värdeorden en central funktion. 

Dessa beskriver kunskapsnivåer för olika betygssteg. För att kunskapskraven ska bli enhetliga 

har varje betygssteg ett begränsat antal värdeord som används enbart för det aktuella 

betygssteget.7 Det är kvaliteten i kunskaperna som ska bedömas med hjälp av värdeorden. 

Kunskapskraven är formulerade så att det som ska bedömas är kunskaper som eleverna 

uttrycker i handling.  

1.1.2 Multimodalitet i läroplanen 

Ordet multimodalitet nämns överhuvudtaget inte i Lgr’11 och det vidgade textbegreppet, som 

användes i tidigare läroplaner, finns inte kvar utan är omformulerat till vardagligare språk. I 

den nya läroplanen framgår istället vikten av att undervisa eleverna om multimodala texter 

genom det centrala innehållet. Det centrala innehållet i svenska för årskurs 9 består bland annat 

av; Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter; Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter.8 Läroplanen lägger också större vikt vid att elever får 

                                                 
5 Skolverket (2011) Lgr ’11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 
6 SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
7 Ett exempel på sådana värdeord är i huvudsak fungerande (för betyget E), ändamålsenliga (för betyget C) och 
ändamålsenliga och effektiva (för betyget A). Ett annat exempel är grundläggande (E), goda (C) och mycket goda (A). 
8 Skolverket (2011) Lgr ’11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 
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möjlighet att lära och uttrycka sig med hjälp av digitala medier och multimodala texter. I 

styrdokumenten för grundskolan, men även gymnasiet, talas det inledningsvis om vikten av att 

ta in nya medier, men väl i betygskriterierna finns inte samma stöd för den multimodala 

produktionen.9  

1.1.3 En ny syn på kunskap sätter frågor om betyg och bedömning i rörelse 

För dagens elever är textbegreppet någonting helt annat än vad det var för både lärare och 

föräldrar i tidigare generationer. De är vana vid att läsa och skriva texter som kombinerar olika 

uttrycksformer (även om de ofta saknar verktyg att diskutera och analysera dem). Många 

ungdomar är aktiva på sociala medier eller digitala forum där de både delar egenproducerade 

bilder och filmer och tar del av andras. I skolans tradition har dock fortfarande skrift och tal 

ofta företräde. Medieforskaren Michael Forsman skriver att om man övergår till en syn på 

kunskap och medier som är mer i takt med samtidens tekniska och kulturella förändringar så 

kommer frågor om betyg och bedömning att sättas i rörelse. Han menar att det i grunden 

handlar om vad vi uppfattar vara giltiga representationer, och därmed bekräftelser av kunskap. 

Våra tankar om ”hur kunskap ser ut” eller låter är djupt rotade i en i huvudsak textcentrerad och 

argumenterande kultur.10  

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Multimodalt skapande och multimodal konsumtion är en viktig och självklar del i elevernas 

digitala vardag. Skolan är ofta fortfarande valhänt i hur den ska förhålla sig till andra 

semiotiska resurser än skrift och tal och många lärare vet inte hur de ska bedöma elevernas 

multimodala produktion. Detta är naturligtvis beroende på hur vana lärare och elever i landets 

skolor är vid de digitala verktygen och metoderna i sitt pedagogiska arbete. Syftet med denna 

studie är att synliggöra hur lärare och elever uttrycker sig kring bedömningen av elevernas 

digitala multimodala produktion på en skola där man är van vid att arbeta digitalt. Ett 

underliggande syfte är att belysa den roll bildämnet skulle kunna spela i skolan genom att man 

där lär sig hur man hanterar denna typ av material.  

                                                 
9 Hägnesten (2014).  
10 Forsman, Michael. Ingår i Carlsson, Ulla (red.) (2013) Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och 
demokratin. Göteborg: Nordicom. s. 80. 
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2.2 Frågeställningar 

I arbetet är följande frågeställningar centrala:  

- Hur uttrycker sig studiens deltagande lärare och elever kring bedömningen av de digitalt 

producerade artefakterna?  

- Hur inverkar och medverkar olika bedömningsaspekter/kulturer i elevernas digitala 

multimodala arbete i den aktuella fallstudien?  

- Vilken är synen på bildämnets medverkan i det ämnesövergripande projektet? 

3. Tidigare forskning 

 

Under rubriken tidigare forskning har jag gjort ett urval studier, undersökningar och forskning 

inom området som ringar in forskningsområdet.  

3.1 Lärare är osäkra på hur man bedömer multimodala texter 

I sin avhandling, Creating and assessing multimodal texts - Negotiations at the boundary, 

strävar Anna-Lena Godhe efter ökad förståelse kring vad det innebär när elever på gymnasiet i 

ämnet svenska gör texter där flera olika uttryckssätt finns med, så kallade multimodala texter.11 

Resultaten pekar på att andra uttryckssätt än talad och skriven text knappast bedöms alls, och 

att både lärare och elever verkar vara osäkra på bedömning av bild och ljud. Godhe pekar på att 

digitala medier och multimodal produktion alltför ofta används i undervisningen för att det 

anses motivationsskapande därmed riskerar elevernas arbete att reduceras till en illustrerande 

del som i slutändan endast kompletterar det talade ordet. Hon menar att man kan ifrågasätta om 

användandet av digital teknik i sig är motiverande och påpekar att motivationen beror på de 

uppgifter som ges snarare än tekniken.  

Även om eleverna i studierna i denna avhandling initialt var positiva till att skapa 
multimodala tester, så var bedömning en faktor som påverkade elevernas motivation att 
engagera sig i aktiviteten. [sic!] Att det i analysen framkom att de multimodala aspekterna i 
hög utsträckning förbisågs i bedömningen av de multimodala texterna kan påverka hur 
eleverna använder dessa på sikt. Skapandet av multimodala texter blir på så vis en tvetydig 
aktivitet i ett klassrum, eftersom eleverna ska använda sig av flera uttryckssätt men 
samtidigt ges de olika uttryckssätten olika vikt vid bedömningen.12  

 

                                                 
11 Godhe (2014). Avhandlingen är huvudsakligen skriven på engelska men har bland annat en svensk sammanfattning med 
titeln Att skapa och bedöma multimodala texter. Förhandlingar i gränslandet. 
12 Godhe (2014), s.159.  
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Godhe menar att lärares didaktiska design av uppgiften blir väldigt viktig för att eleverna ska 

känna relevans och att det arbete de lägger ned är meningsfullt, de måste veta vad som bedöms 

och hur. Resultatet av hennes studie visar att inte bara lärare utan även elever verkar osäkra på 

bedömning av ljud och bild och hon såg även hur viktigt det är för lärandet att formativ 

bedömning i form av till exempel kamratbedömning används kontinuerligt under uppgiftens 

gång.13 Specialpedagogen Toura Hägnesten anser att lärare generellt är ovana vid att bedöma 

och värdera multimodalt berättande och skriver att lärare måste kunna bedöma alster där just 

text, bild och ljud samspelar och bedömningen bygger på helheten och inte enbart enstaka 

delar.14  

3.2 Multimodal produktion med autentiska mottagare 

Läraren och forskaren Dan Åkerlund har i sin avhandling haft det övergripande syftet att bidra 

till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och 

kommunikation på och över nätet kan innebära för en skolkontext.15 Han har på mellanstadiet 

undersökt hur elever förhåller sig till multimodal kommunikation som har en autentisk 

mottagare och funnit att när det finns mottagare i form av till exempel föräldrar, släkt och 

vänner blir det fokus på innehållet och att det dessutom skapar ett stort engagemang hos 

eleverna.16  

3.3 Ämnestraditionernas betydelse kring utformande och bedömning av 

uppgifter 

Ämnenas etablerade praktiker kring hur texter skapas och bedöms påverkar naturligtvis hur 

multimodala texter bedöms. Bedömning av multimodala texter har traditionellt sett inte ingått i 

till exempel SO-ämnet, vilket medför att lärare och elever blir osäkra på både vad som ska 

bedömas och hur. Susanne Kjällander skriver i sin avhandling Designs for learning in an 

extended digital environment: case studies of social interaction in the social science classroom 
att SO ofta verkar vara ett ämne med informell karaktär.17 Eleverna verkar inte så styrda av 

                                                 
13 Skolportens intervju med Godhe angående avhandlingen. http://bit.ly/1GqhXQ0 2015-02-27.;  
Formativa bedömningar syftar till att kartlägga och synliggöra var eleven befinner sig i sitt lärande för att hjälpa eleven 
framåt, men även för att läraren ska kunna forma och anpassa sin undervisning efter elevernas behov. 
14 Hägnesten	(2014).	
15 Åkerlund, Dan (2013) Elever syns på nätet: multimodala texter och autentiska mottagare, Diss. Åbo: Åbo Akademis förlag. 
16 Skolportens intervju med Åkerlund angående avhandlingen. http://bit.ly/18FpWJV 2015-02-01. 
17 Kjällander, Susanne (2011) Designs for learning in an extended digital environment: case studies of social interaction in the 
social science classroom. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet. s. 158. Avhandlingen har delar skrivna 
både på engelska och svenska och har den svenska titeln Design för lärande i en vidgad digital miljö, Fallstudier av social 
interaktion i SO-klassrummet. 
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betygskriterier och lärandemål och läraren verkar vara väldigt öppen för med vad eleverna ska 

lära sig vilket ger dem stort utrymme. Kjällander visar på hur elever hela tiden skapar två 

parallella lärvägar; en som representerar den formaliserade undervisningen som 

uppmärksammas av läraren och en som representerar det som hela tiden pågår under ytan ”ett 

vilt och luststyrt lärande som ofta är mer kreativt och djupgående och som man som lärare 

alltså aldrig riktigt kan få fatt på”.18 Jag är i denna undersökning inte ute efter att diskutera SO-

undervisningen specifikt, men utifrån Kjällanders erfarenheter blir det intressant att se om hur 

lärare och elever närmar sig bedömningsfrågor i detta och andra ämnen. 

3.4 Didaktisk design med digitala resurser  

I avhandlingen Didaktisk design med digitala resurser - En studie av kunskapsrepresentationer 

i en digitaliserad skola, har Anna Åkerfeldt fokuserat på hur digitala resurser används som 

redskap för kunskapande i skolan. Hon kom fram till att dessa redskap påverkar såväl lärares 

undervisning som elevers lärande på olika sätt. I avhandlingen behandlas bedömning och 

bedömningspraktiker som en bakgrund till varför det är viktigt att studera 

kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skolmiljö. Genom delstudier uppmärksammas hur 

användningen av digitala resurser delvis omförhandlar förståelsen av kunskapande och hur 

detta får konsekvenser för (formella) bedömningspraktiker.19 Åkerfeldts tankar kring 

bedömning och hur viktigt den didaktiska designen är i undervisningen tar jag med mig in i 

undersökningen. 

3.5 Textpraktiker i förändring 

Toura Hägnesten skriver att det i multimodala verk är det inte längre är författaren som ensam 

leder läsaren/besökaren framåt utan hen väljer själv i stor utsträckning sin väg i ”läsandet”. Hon 

har tittat på läsinlärningsmetoden ASL (att skriva sig till läsning) som innebär att elever i de 

yngre åldrarna redan från början arbetar multimodalt när de börjar skapa sina egna berättelser 

med text, bild och ljud. Hon har funnit att redan skapelser av mycket unga elever i till exempel 

Book Creator utmärks av detta.20 Även Åkerfeldt har undersökt hur skrivpraktiker förändras när 

eleverna arbetar med nya medier. Hon menar att mjuk- och hårdvara formar förutsättningarna 

för kunskapsproduktionen hos eleverna, förutsättningar som givetvis påverkar i alla typer i 

                                                 
18 Skolverkets intervju med Susanne Kjällander kring avhandlingen. http://bit.ly/1qvJEMy. 2015-02-27.  
19Åkerfeldt, Anna (2014) Didaktisk design med digitala resurser: en studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad 
skola, Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet. 
20 Book Creator är en app (ett program som man laddar ned till sin mobil eller läsplatta) avsedd för iPad i vilken du kan du 
skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. ;Toura Hägnesten (2014).  
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multimodal produktion. I sin avhandling refererar hon till Christina Haas som menar att 

teknologier som används när representationer skapas ofta blir bortglömda och att dess påverkan 

i relation till skrivande inte undersöks i någon större utsträckning. 21 Haas pekar på att 

skrivprocessen blir en annan när datorn används och att planeringsfasen påverkas och oftast 

försvinner helt.22 Haas pekar på att det är viktigt att uppmärksamma teknologierna och “their 

power in shaping literate acts, and people’s relationship to them.” 23 Enligt forskaren Jay David 

Bolter färgas skrivande av resursernas materialitet där skärmen, tangentbordet och mjukvaran 

är bärare av materiella kulturer.24 Vanliga ordbehandlingsprogram, som till exempel Word, är 

program som inte utmanar det konventionella sättet att skriva utan följer bokens linjära struktur 

och därför accepteras och används.25 Åkerfeldt menar att ett skifte från en skriftspråklig 

dominerad praktik till en mer visuellt dominerad praktik där andra organiserande principer 

framträder utmanar bland annat det linjära tänkandet, som länge har dominerat i skolan.26 

Eleverna designar i högre grad sina egna lärvägar när inte längre läroboken är den dominerande 

källan.   

3.6 Med förändrad pedagogik gör digitala medier skillnad i skolan 

Det finns många fördelar med att använda sig av digitala medier i undervisningen. Varierande 

sätt att inkludera dessa i undervisningen kan stödja utveckling och lärande. Forskarna Karin 

Tweddell Levinsen och Birgitte Holm Sørensen visar på positiva effekter när användandet av 

digitala medier kombineras med samarbete, problemorienterad undervisning och narrativa 

metoder som exempelvis storyline eller rollspel. De menar även att en bidragande orsak till 

digitala mediers styrka i undervisningssammanhang är att erbjudanden om interaktivitet är 

öppna och inte definierade på förhand.27 Digitala medier erbjuder en mix av möjligheter till 

utforskande och skapande med deltagarens aktivitet i fokus. De ger även möjlighet till 

transparenta relationer mellan skapande, redigering, omedelbar feedback och omskapande där 

användarna kan samspela och förhandla om mening. På så sätt uppmuntras eleverna att 

använda de strategier för lärande som de redan behärskar i sina informella digitala 

                                                 
21Åkerfeldt, Anna (2014) Didaktisk design med digitala resurser: en studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola, 
Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet. S.30. 
22 Haas, Christina (1996) Writing technology: studies on the materiality of literacy. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum. s. 95f. 
23 Ibid., s. 5. 
24 Bolter, Jay David (2001) Writing space: computers, hypertext and the remediation of print. 2. ed. Mahwah, N.J.: Lawrence 
Erlbaum Associates. s. 17ff. 
25 Ibid., s. 9. 
26 Åkerfeldt (2014), s. 49f. 
27 Tweddell Levinsen, Karin & Holm Sørensen, Birgitte. Formalized Informal learning – ICT and Learning for the 21st 
Century  http://bit.ly/1E2t8uN s.16. 
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lärandemiljöer utanför skolan.28 Elever kan i större utsträckning välja att representera sitt 

kunnande på ett sätt som passar dem och är inte längre hänvisade till enbart skrift- eller 

talspråk.29 

3.7 Lätt att gå vilse med digitala verktyg 

Catrine Björk, som skrivit avhandlingen ”Klicka där”- En studie om bildundervisning med 

datorer, beskriver hur tre bildlärare i grundskolan didaktiskt arrangerar sin undervisning när 

eleverna jobbar med digital teknik. Hon menar att det är lätt att missa målet när man arbetar 

med teknik.30 Även om uppgiften är väl formulerad blir det tydligt att teknikdiskursen många 

gånger verkar ta över i arbetet, och att det är på bekostnad av innehållet.31 Resultaten av Björks 

studie visar hur dominant teknikdiskursen kan vara och att det krävs ett medvetet användande 

av digitala medier med ett tydligt didaktisk fokus. Denna kunskap blir viktig i fallstudien som 

så tydligt fokuserar på undervisning och lärprocesser med hjälp av digitala medier.  

4. Teori och tolkningsram  

Jag använder teorier kring kunskapsbedömning i skolan.  

Dessutom, och detta kräver att man håller tungan rätt i mun för att undvika begreppsförvirring, 

kommer jag att fokusera på teorier kring lärande och meningsskapande som hör till ett 

designteoretiskt pedagogiskt perspektiv. Den senare teoribildningen ligger under 

paraplybegreppet socialkonstruktionism (att vi konstruerar kunskap i dialog med andra) och har 

det gemensamt att lärande betraktas som en social, kommunikativ och teckenskapande aktivitet 

och att de handlar om lärande, representation och teckenskapande.  

4.1 Ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande 

Enligt detta sätt att förhålla sig till lärande kan man se läraren som en ”designer” av 

undervisningen och lärandets förutsättningar.  Lärarens design innefattar allt från hur hen 

planerar undervisningen och arrangerar de enskilda lektionerna till hur hen väljer att använda 

klassrummet och ge möjlighet för eleverna att använda sig av olika resurser.32 Vilka procedurer 

som blir möjliga är alltså beroende dels av vilka de givna förutsättningarna är i fråga om 

                                                 
28 Marie Leijons artikel på Skolverkets sajt om forskarna Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensens forskning.  
http://bit.ly/1E57B6q 2014-10-24. 
29 Åkerfeldt (2014), s. 17. 
30  Björck, Catrine (2014). "Klicka där!": en studie om bildundervisning med datorer. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 
31 Annelie Drewsens intervju Mest teknikprat när bilduppgifter blir digitala med Catrine Björck på Skolporten: 
http://bit.ly/1BbKKly 2014-10-24. 
32 Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2010) Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt. s. 24.  
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redskap, vägval och handlingsalternativ, men även vilket handlingsutrymme som den enskilde 

individen ges.33 Normer, värderingar, bedömnings- och sanktionssystem och ekonomiska ramar 

och så vidare är en del av designens förutsättningar. 

 

Utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv på lärande kan de tecken en elev skapar och 

vilket begrepp eleven använder ge en förståelse för hur hen ser på och upplever världen. Utifrån 

det synsättet blir det viktigt att fundera på hur de representationer som eleven skapar ska 

bedömas och värderas.34 De flesta bedömningssystem och bedömningsmallar är inte 

uppbyggda efter vad den lärande har lärt sig, utan i förhållande till redan etablerad standard för 

vad som ska räknas som lärande i en specifik domän i ett specifikt kunskapsfält. Därför är det 

viktigt att fundera över vilken typ av lärande som erkänns som lärande i den aktuella miljön 

och vilket slags lärande som bedömningspraktiken bortser ifrån och därmed missar. Att 

erkänna en viss sorts lärande har åtminstone två aspekter; en rör vilka legitima sätt att bedöma 

som räknas, den andra rör vilket utrymme individens tolkning och gestaltning får i 

sammanhanget.  I skolans kursplaner har man formulerat kunskapskrav för att bedöma i vilken 

grad en elev har uppnått vissa specificerade kunskapsmål samt i vilken grad de anpassat sig till 

rådande normer för hur man visar sitt kunnande.35  

Erkännandekulturer 

Erkännandekulturer handlar om vad vi erkänner som kunskap. För skolans del har detta varierat 

under olika historiska epoker, i olika länder och kulturer och kan naturligtvis också skilja sig 

mellan olika skolformer eller individuella skolor. Det som ”erkänns” som kunskap bör förstås 

hänga ihop med styrdokumenten, men det är mer komplext är så. Genom att följa den lärandes 

teckenskapande aktiviteter kan man få indikationer på vilken förståelse och vilken kunskap som 

uttrycks. Detta kan samtidigt inte ske frikopplat från det sammanhang där aktiviteterna sker. 

Varje bedömning är beroende av den erkännandekultur inom vilken bedömningen sker. Och 

hur en individ uppfattar bedömningssituationen påverkar också hans eller hennes beteende och 

sätt att representera sin kunskap på. Att lära sig läsa av vad läraren, det vill säga 

skoltraditionen, lägger vikt vid utgör en inte oväsentlig del av elevers vardagsförståelse av 

skolarbetet (åtminstone i bedömningspraktiker där det inte tydligt kommuniceras till eleverna 

                                                 
33 URs sajt Didaktikens verktyg http://bit.ly/1wokRd0 2015-01-09. 
34 Representation innebär den meningsproduktion som sker genom språk, diskurser och bilder. Man kan se den som relationen 
mellan mentala bilder och den yttre världen. Bilder till exempel producerar mening genom hur de är konstruerade, inte bara 
genom vad de föreställer. Komposition, bildutsnitt, färgskala, eller om det är fråga om rörliga bilder, tempo, rytm och ljud, kan 
visa sig viktiga och få betydelse.  
35 Selander & Kress (2010), s. 142. 
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vad bedömningen grundas på).36 Bedömning sker alltid inom ramen för en erkännandekultur. 

Med tiden blir denna ofta självklar och given. Förändringar i skolans värld har kommit med 

olika former av internationella jämförelser, som leder bedömningen åt ett visst håll.37  

4.2 Kunskapsbedömning i skolan 

Bedömning tjänar alltid specifika syften (till exempel välja ut de högst presterande eller bäst 

lämpade för en uppgift), men de senaste decenniernas diskussioner kring bedömning i skolan 

har mer och mer handlat om att man kan, och bör, se bedömningar som verktyg för lärandet.  

Skolans kunskapsuppdrag baseras på den kunskapssyn som genomsyrar i skolans 

styrdokument. Kunskapsbedömning, en central del i lärarens kompetens och dessutom en 

pedagogisk kärnfunktion, ska grunda sig på skolans kunskapsuppdrag.38 Forskningsområdet har 

vuxit i rask takt de senaste åren och det finns gott om metoder för hur man konkret kan arbeta 

med bedömning för att utveckla lärandet i skolan i syfte att främja elevers lärande och 

kunskapsbedömning. 39 Det är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som brukar kallas 

Bedömning för lärande och som handlar lika mycket om undervisningen kvalitet och 

effektivitet.   

4.2.1 Bedömning för lärande 

Bedömning för lärarande, som förkortas BFL, syftar till anpassa bedömningen i skolan till 

läroplanens mer komplexa mål och på så vis främja elevernas kommunikativa utveckling, 

kreativitet, ansvar och inflytande. Inom detta synsätt lutar man sig mot flera stora namn inom 

bedömningsforskningen som Dylan Williams, John Hattie, eller Christian Lundahl som är 

expert inom området i Sverige. Studier har visat ett starkt samband mellan elevers prestationer 

och lärarens förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög standard. Läraren 

roll har visat sig ha stor betydelse för om bedömningen ska främja eller hämma lärandet. 

Bedömningar och utvärderingar delas in i två typer: summativa och formativa. Det formativa 

förhållningssättet innebär framför allt en syn på kunskap där bedömning och undervisning går i 

linje med varandra, det vill säga bedömning för lärande snarare än av lärande. Tydliga mål och 

kunskapskrav i planeringen av undervisningen samt att använda bedömning på ett sätt som 

både mäter och stödjer lärandet är framgångsfaktorer. Kamratbedömning och självskattning är 

                                                 
36 Selander & Kress (2010), s. 148. 
37 Ibid., s. 156. 
38 Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. (2011). Stockholm: Skolverket. S.5f. 
39  Lundahl, Christian (2011) Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt. s. 9ff. 
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två exempel som bidrar till att utveckla elevernas förmåga att reglera och styra sitt lärande, och 

i förlängningen, öka deras tilltro till sin egen förmåga.40 

 

Det finns fem nyckelstrategier för formativ bedömning. I dessa är både eleven, klasskamrater 

och läraren är viktiga aktörer.41  

1. Vad ska eleverna lära sig? Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen, därför är 
det viktigt att läraren tydliggör mål och kriterier för framgång. 

 
2. Vad kan de redan? Det kan man få reda på att utforma undervisningen så att det framgår 

både för lärare och elever i vilken utsträckning eleverna har lärt sig eller förstått var de 
befinner sig i förhållande till målen. Den information läraren kan samla in om elevernas 
kunskaper används sedan för att justera planering och undervisning för att bättre passa 
eleverna.  
 

3. Hur ska eleven göra för att komma vidare? Både lärare och elever kan ge återkoppling 
som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen, eller responsen, ska ha en tydlig 
koppling till kunskapskraven och för att eleven ska kunna använda den i syfte att 
minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen 
syftar till att utveckla. Avsikten är att öka elevens förmåga att äga sitt eget lärande. 

 

4. Hur kan man aktivera eleverna så att de stödjer varandras lärande? 
Deras förmåga att göra självbedömningar stärks genom ett aktivt arbete med 
kamratbedömningar. 

 

5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? Genom att aktivera eleven som 
ägare av sin egen process kan hen ta ansvar för och styra det egna lärandet. Eleven 
måste få insikt i att studieframgång är beroende av hur man arbetar, och hur mycket 
man arbetar. Därför är det viktigt att eleven får tränar sig på självbedömning och får 
metoder och strategier för att på sikt bli mer självständig.  

 

4.2.2 Kunskapskrav och Valida bedömningar  

Anders Jönsson, docent i utbildningsvetenskap, skriver i boken Lärande bedömning att det för 

att försäkra sig om att man endast tar med det som är relevant för målet krävs att man har 

någon form av bedömningsanvisningar som man kan följa i sin bedömning. Han menar att 

genom att ha tillgång till kriterier för vad som ska bedömas kan inrikta sin bedömning mot 

                                                 
40 Hemsidan Bedömning för Lärande. http://www.bedomningforlarande.se/node/136 2015-04-10. 
41 Beskrivningen av nyckelstrategierna är en kombination av två källor; Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, 
problem och möjligheter. (2011). Stockholm: Skolverket. S.17.; Lundahl (2011).   
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dessa och i största möjliga mån sortera bort det som är irrelevant. Han exemplifierar med en 

bedömning av en uppgift i ämnet geografi. I uppgiften som läraren bedömer har eleverna 

analyserat och skrivit om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Vissa elever har 

kanske gjort snygga illustrationer och försättsblad, medan andra har gjort mer alldagliga eller 

till och med slarviga produktioner. Om det är ämnesinnehållet, eller sättet att analysera 

samspelet, som ska bedömas, bör man emellertid inte ta med utformningen i bedömningen 

(såvida man inte kombinerar bedömningen med bildämnet). Kriterierna kan därmed fungera 

som ett sorts filter för att endast ta hänsyn till det som ska inkluderas i bedömningen.42 

Om valida bedömningar 

Jönsson har ett antal punkter som man kan stämma av mot för att försäkra sig om 

bedömningarnas validitet. Första punkten är att bedömning ska utgå från kursplanerna och den 

andra att endast det som är relevant för målet ska tas med i bedömningen. Han menar att det är 

bra att planera och tydliggöra sin bedömning på förhand, till exempel genom att ställa upp mål, 

undervisning och bedömning i en enkel tabell. I detta bedömningsstöd ska de specifika 

kunskapskvalitéer som ska bedömas förklaras. Jönsson menar att genom att ha stöd av tydliga, 

och för uppgiften specifika, bedömningsanvisningar när man bedömer blir det lättare att sortera 

bort irrelevanta faktorer.43  

5. Metod  

I detta avsnitt presenterar jag mina metodologiska val och hur jag praktiskt gått tillväga i 

arbetet med studien. Sedan följer en beskrivning av hur jag har bearbetat det empiriska 

materialet samt gör en genomgång av de etiska aspekter och de tillförlitlighetsfrågor som kan 

vara relevanta för studien.  

 

5.1 Empiri  

Undersökningens empiri är insamlad på en fristående grundskola i Stockholmsområdet under 

vårvintern 2015. Studien fokuserar på ett ämnes- och årskursövergripande projekt som går ut på 

att bygga en hemsida kring mobbing. Empirin utgörs till största delen av inspelade och 

transkriberade semistrukturerade intervjuer med både lärare och elevgrupper. Den omfattar tre 
                                                 
42 Jönsson, Anders (2013) Lärande bedömning. 3., [utök.] uppl. Malmö: Gleerups utbildning. s. 76.  
43 Ibid., s. 78. 



17 

 

enskilda intervjuer med lärare i SO, Svenska och Bild samt tre intervjuer med elevgrupper från 

årskurs 6 och 7. Dokumentation (skärmdumpar) från introduktionen av projektet som beskriver 

arbetsgång, instruktioner, lärandemål och kriterier används, samt ett mindre urval av digitala 

artefakter som skapades under projektet.  

5.2 Urval och avgränsning  

Det här är en etnografiskt inspirerad fallstudie med fokus på bedömning och lärande vid digitalt 

multimodalt arbete i skolan. Jag har valt skola där jag ska utföra fallstudien utifrån ett 

kriterieurval.44  I ett kriterieurval väljs informanter utifrån specifika förutbestämda kriterier. De 

kriterier som styrde i denna undersökning var att det skulle vara en grundskola med bra 

förutsättningar för, och en tydlig målsättning att arbeta med digitala medier, samt att läraren 

och klassen var vana vid ett digitalt arbetssätt.  Eleverna skulle vara utrustade med antingen 

surfplattor eller en egen dator. Den skola jag fått möjlighet att samla min empiri på, ser digitala 

verktyg som en självklarhet och alla elever har antingen egna datorer eller läsplattor. De arbetar 

ofta ämnesövergripande i olika projekt eller med olika teman. Var och en av pedagogerna har 

en egen sida på skolans hemsida där de lägger sina uppgifter och instruktioner under läsåret. 

Skolan arbetar dessutom mot en lärplattform i vilken pedagogerna för in dokumentation och 

bedömningsunderlag kring eleverna. I lärplattformen kan de även skapa uppgifter eller projekt 

för att sedan koppla dem till de aktuella kunskapskraven i kursplanen för de ämnen som ingår. 

Jag är som tidigare nämnts medveten om att det är stor skillnad mellan skolors förutsättningar 

att arbeta digitalt. Detta innebär att förutsättningarna för denna studie, samt resultatet av den, 

hade kunnat se mycket annorlunda ut om en annan skola studerats. Den multimodala 

kommunikationen mellan lärare och elever är naturligtvis viktig för kunskapsbyggandet och har 

betydelse, men jag vill tydliggöra att den typen av multimodalitet inte är fokus i denna studie. I 

och med att jag är intresserad av bedömningen av de digitala artefakterna är 

bedömningsdiskussionerna inriktade mot dem även om bedömning av elevernas färdigheter 

annars givetvis inbegriper fler aspekter än vad som blir synligt i det färdiga arbetet (till 

exempel hur eleverna reflekterar, argumenterar, provar och drar slutsatser).  Jag vill också 

understryka att det inte är min avsikt att utvärdera och analysera vare sig skolan där jag 

genomfört studien eller pedagogernas arbetssätt. 

5.3 Metoder för insamling av empiri 

                                                 
44 Dalen, Monica (2008) Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. s. 56. 
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5.3.1 Fallstudien som metod  

Martyn Denscombe skriver att målsättningen i en fallstudie är att belysa det generella genom 

att titta på det enskilda. För att förstå en del är det nödvändigt att förstå många andra, och i 

synnerhet hur de olika sakerna är sammanlänkade. En av fallstudiens starka sidor är att man i 

den kan använda sig av en rad olika källor och typer av data och även använda sig av olika 

forskningsmetoder, så kallad triangulering, för att undersöka de relationer och processer som 

man finner intressanta.45 I en fallstudie utgör de olika intervjupersonerna, eller informanterna, 

själva utgångspunkten för beskrivningen. De skildras med avseende på de aspekter som är 

intressanta för studien, vilket innebär att det blir personerna som skapar sammanhang för 

beskrivningen.46 Genom att använda fallstudien som metod öppnas möjligheten att använda 

många olika sorters material och metoder. Det är en kvalitativ undersökning, det vill säga 

forskning som följer upptäckandes väg.47 

5.3.2 Projektet Vägra mobbing  

Projektets mål var att skapa en hemsida där man kan få information kring vad mobbing och 

nätmobbing är och verktyg för hur man kan motarbeta den.48 Elever från årskurs 4, 5, 6 och 7 

arbetade klassvis och fick olika ansvarsområden i arbetet med att skapa material till den 

gemensamma hemsidan. Projektet löpte över fem veckor men det var lite olika när och hur 

mycket som de olika årskurserna deltog. De ämnen som ingick i arbetet var Svenska, SO, Bild 

och Engelska, men hur mycket av klassens arbete som upptogs av de olika ämnena varierade 

mellan de olika årskurserna, i alla ämnen ingick inte heller i projektet i vissa årskurser. I 

årskurs sju ingick till exempel ingen Bild, och i årskurs sex ingen Svenska. För att 

undersökningen skulle bli genomförbar valde jag att begränsa den till tre ämnen; Svenska, SO 

och bild. Jag inriktade mig på ämnena SO och Bild i årskurs sex, medan jag följde en 

sjundeklass i Svenska. Idealiskt hade varit att kunna följa samma grupp i de tre ämnena, men 

upplägget av projektet gjorde att jag tagit del av två årskursers arbete.  

 

I båda årskurserna inleddes projektet på samma sätt av klassens SO-lärare Peter med en 

presentation som både innehöll filmer, diskussionsfrågor och en beskrivning av vad arbetet 

                                                 
45 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. s. 60 f. 
46 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009) Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 2., [kompletterade 
och utvidgade] uppl. Malmö: Liber. s. 102. 
47 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur. s. 72. 
48 Se bilaga 2 för information kring projektet så som årskursernas uppdrag och projektets struktur och innehåll. 
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gick ut på.49 Jag deltog dock bara på projektintroduktionen i årskurs sex. Klassen fick se filmer 

på temat mobbing och sedan diskuterade läraren med dem om dessa medan jag deltog som 

närvarande observervant. Läraren gick även igenom projektets upplägg och schema 

tillsammans med eleverna, samt vad de skulle bidra med inom ramen för SO-ämnet.50  

Jag satt även med under bildlärarens introduktion till projektet och den första bilduppgiften i 

årskurs sex. Klassen arbetade under projektet i halvklass med tre olika uppgifter för att 

framställa bildmaterial till projektet.51 En stor del av årskursens timmar i bild användes under 

detta arbetsområde, hela två och en halv timmar i veckan.  

I årskurs sju observerade jag svenskämnets introduktion till uppgiften. Klassen hade förvisso 

till uppgift att producera texter till hemsidan, men det stora uppdraget var att bygga hemsidan 

och producera introduktionsfilmer och en tillhörande presentationstext till de olika 

temasidorna.52 

 

     

Bild 1. Skiss på utformningen av startsidan för projektets informationssida riktad till elever.  

 

Utöver att ta del av projektintroduktionen och hur ämnena introducerat uppgifterna har jag för 

att få en ingång till ämnet deltagit på några lektioner och tagit kortfattade anteckningar rörande 

hur projektet kommunicerats och eventuella följdfrågor till det. Jag har samtidigt samlat in alla 

dokument som eleverna fått ta del av och haft informella samtal med undervisande lärare kring 

projektet, uppgifterna och bedömningen av det eleverna producerat.  

Min intension var att i slutet av projektet ta del av det färdiga resultatet och genom samtal med 

eleverna få höra hur de reflekterade kring uppgiften med sitt egenproducerade digitala material 

                                                 
49 Se bilaga 2 för att ta del av introduktionsmaterialet. 
50 Se bilaga 3 för att läsa om arbetsgången i årskurs 6. 
51 Se bilaga 6 för introduktionen i bildämnet, och bilaga 7 för klassens bilduppgifter. 
52 Se bilaga 4 för att läsa om arbetsgången i årskurs 7. 
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som diskussionsunderlag. Hur uttryckte sig eleverna kring både sin och lärarens bedömning av 

det digitala multimodala arbetet? Visste de vad som skulle bedömas av läraren och hur när de 

startade sitt arbete till exempel? Jag ville också intervjua läraren kring projektet och 

bedömningen av de digitala artefakterna. Dessa intensioner blev dock modifierade under 

processens gång, vilket jag beskriver nedan. 

5.3.3 En etnografiskt inspirerad studie 

Undersökningen är etnografiskt inspirerad. Kullberg skriver att den etnografiske forskaren ska 

träna sig i att lyssna och inte bara fråga, och det har jag försökt låta prägla samtalen och 

intervjuerna med informanterna. Hon skriver att ett aktivt lyssnande innebär att engagera sig i 

de svar den intervjuade ger utan att tänka på en eventuell nästa fråga eller på följdfrågor 

samtidigt som svar ges. Lyssnandet ska vara det verktyg som hjälper forskaren att formulera de 

öppna och autentiska frågorna.53   

Semistrukturerade intervjuer  

I denna studie används semistrukturerade intervjuer i mötet med både lärarna och eleverna. 

Lärarna har jag intervjuat en och en, medan jag mött eleverna i gruppintervjuer. Ett av målen 

med intervjuerna med de tre lärarna var att genom samtal rekonstruera personens roll i projektet 

samt höra hur de uttrycker sig kring bedömningen av elevernas arbete. Jag sammanställde en 

intervjuguide med ett antal huvudfrågor och tillhörande underfrågor som jag utgick från under 

lärarintervjuerna.54 På grund av att SO-läraren inte var tillgänglig i slutet av projektet 

intervjuade jag honom innan det avslutats vilket gjorde att det blev mer som en provintervju, 

utan elevernas färdiga material att utgå från. Vid intervjutillfället använde jag mig av min 

intervjuguide. Då jag redan haft informella samtal med personen i fråga, som därför hade en 

viss förförståelse för vad jag skulle komma att fråga om, kändes intervjun okomplicerad och 

det var lätt att lyssna, bekräfta och ställa följdfrågor. Efter vissa modifieringar av 

intervjuguiden där jag bland annat la till ämnesspecifika frågor intervjuade jag sedan 

bildläraren och läraren i svenska. Projektet drog ut flera veckor på tiden och det var oklart om 

det skulle bli färdigt eller om de skulle bli tvungna att avbryta arbetet. Detta resulterade i att jag 

beslutade mig för att inte dra ut på tiden utan börja intervjua elever. I årskurs sex gick urvalet 

till så att jag fick jag träffa sex av de elever som redan fått sitt arbete i bild bedömt vid 

intervjutillfället och där bildläraren hunnit prata med dem om bedömningen.  

                                                 
53 Kullberg (2004), s. 114. 
54 Se bilaga 8 för att ta del av intervjuguiden som användes vid lärarintervjuerna. 
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I årskurs sju träffade jag elever ur två av de fyra grupper som arbetat med hemsidan. Jag fick 

enligt önskemål träffa dem gruppvis, men vilka grupper det blev och vilka deltagare, blev så 

klart avhängigt av vilka elever som fanns tillgängliga vid tillfället. Till den första intervjun kom 

fyra av de fem elever som ingick i Pedagoggruppen (det vill säga de elever som arbetade med 

utformningen av den hemsida som riktade sig till pedagoger). De hade en dator med sig så att 

vi kunde prata utifrån den av hemsidan de gjort. Den andra gruppen, Startsidegruppen (vars 

ansvarsområde vad förstasidan och introduktionen av hemsidan) bestod av nio elever men jag 

mötte bara de tre tjejer som hade ansvaret för filmen på förstasidan. De hade däremot inte med 

sig någon dator med sig. Jag hade under de tidigare intervjuerna redan sett lite av elevernas 

arbete och fått upplägg och design förklarat för mig. Dessutom trodde jag att materialet fanns 

tillgängligt på internet. Jag lade därför inte så mycket vikt vid att eleverna inte hade någon 

dator med sig, utan beslutade mig för att använda den tid jag fått med dem till samtal istället. 

Filmen publicerades dock någon dag senare så jag kunde ta del av den i efterhand. 

Intervjuguiden som användes i elevintervjuerna tog upp många av de frågor jag ställt till 

lärarna, men hade även anpassats till de förutsättningar som gällde för den specifika 

årskursen.55 Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. 

Bildelicitering  

Gillian Rose, skriver om bild- och fotoelicitering som en bra ingång i intervjuer för att ha 

någonting att samtala utifrån.  Elicitering innebär att man använder visuellt material, som tas 

fram av antingen forskaren eller informanterna, som en del av undersökningen. Materialet kan 

bestå av såväl foto och film som till exempel kartor, diagram eller dagböcker och syftet är 

sedan att använda det aktivt i processen, till exempel i diskussioner eller intervjuer. 56 Genom 

att använda barns bilder kan de nämligen bli experterna. I denna studie hade jag bespetsat mig 

på att använda mig av elicitering med hjälp elevernas digitalt producerade material i 

intervjuerna med både lärare och elever. Efter att ha läst en text där Marisol Clark-Ibánez 

skriver om hur elicitering som metod är ett utmärkt sätt att få barn engagerade och delaktiga i 

forskningsprocessen och dessutom bidrar positivt genom att utjämna i maktrelationerna mellan 

forskare och informanter, tänkte jag att jag hittat helt rätt metod.57 

                                                 
55 Se bilaga 9 för att ta del av intervjuguiden som användes i gruppintervjun med elever. 
56 Rose, Gillian (2012, 3. ed.) Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, London: Sage,  
s. 297. f.  
57 Clark-Ibánez, Marisol (2008) Gender and being ”bad”, i Thomson, Pat (red.) Doing Visual Research with children and 
young people (andra upplagan) Förlag:Routledge. s. 103. 
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Metodreflektion 

Enligt etnografisk metod och socialkonstruktionistiskt perspektiv, som jag inspireras av i denna 

undersökning, är det viktigt att vara medveten om att man själv som forskare kommer att 

påverka undersökningen, både i forskningsprocessen och i slutresultatet. Enligt dessa synsätt är 

objektivitet en omöjlighet eftersom att vi alla har en utgångspunkt som vi möter världen från 

och som det är omöjligt att komma ifrån. Mina frågor och resonemang är färgade av min syn på 

världen och påverkar mötet med de jag intervjuar. Den forskning som bedrivs blir ett 

medskapande mellan forskaren och de informanter som deltar i undersökningen.58 Det är 

väldigt påtagligt att det varit så under denna studie som jag upplever nästan vuxit fram på ett 

organiskt sätt. Kontinuerligt under fältstudierna har jag utifrån mina möten med informanterna 

skruvat på till exempel designen av studien och frågeområden i intervjuguiden då jag insett att 

bilden av vad jag förväntade mig att möta inte stämmer med den verklighet informanterna ger 

uttryck för.  Även om jag har använt mig av elicitering har metoden inte kommit att spela en 

lika central roll i min studie som jag hade tänkt mig. Detta berodde dels på att en av lärarna 

gick på ledighet innan det fanns färdigproducerat material, en annan avgörande faktor var att 

projektet dessutom drog ut på tiden flera veckor och att jag av tidsskäl var tvungen att 

genomföra intervjuerna innan projektet var helt klart. I det läget fanns det inte en färdig 

hemsida att utgå ifrån, och många av elevernas bidrag saknades där. I de fall när vi verkligen 

hade tillgång till elevernas eget material under intervjun gjorde det däremot skillnad. Jag 

upplevde att det var mycket enklare för eleverna att tala kring vad de gjort och hur de hade 

tänkt och att det gjorde skillnad att de fick visa mig istället för att jag bara frågade dem en 

massa frågor. I intervjun med läraren i svenska var det också mycket givande att kunna prata 

konkret kring bedömningen av några elevers färdiga produktion.  

5.4 Etiska aspekter av undersökningen  

Jag har i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerat informanter, och 

deras vårdnadshavare, om syftet med studien och att det är frivilligt att delta. 59 Mina 

informanter, både elever och lärare, har även fått försäkran om att både de och skolan kommer 

att vara anonyma och att jag därmed inte använder deras egna- eller skolans riktiga namn. 

Vårdnadshavare informerades genom att en text som beskriver detta infogades i det hembrev 

som skickas hem varje vecka.60 

                                                 
58 Burr, Vivien (2003) Social constructionism. 2. ed. London: Routledge. s. 152. 
59 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer återfinns på, http://www.vr.se 2013-12-27. 
60 Texten till hembrevet finns i bilaga 1. 
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5.5 Metod för bearbetning och analys 

Det metodologiska sättet att närma mig materialet i denna studie är inspirerat av 

diskursanalysen. Diskursanalys brukar beskrivas som att man analyserar på vilket sätt man talar 

om något och man kan säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.61 

Diskursen utgörs av vad ett samtal handlar om, vem som talar och till vem, men det är också 

viktigt att lägga märke till vad som inte sägs och vem eller vad som ignoreras. Inom en diskurs 

skapas eller finns oskrivna regler kring vad som kan sägas och hur, samt vad som ses som sant 

eller falskt.62 I det praktiska arbetet med analysen av empirin började jag med att först lyssna 

igenom de inspelade intervjuerna ett flertal gånger för att bekanta mig med materialet. Kodning 

beskrivs som ett bra sätt att hantera den enorma mängd material genereras i en studie som 

denna.63 Första steget av kodningen bestod av att jag transkriberade samtliga intervjuer i stort 

sett ordagrant för att sedan läsa och läsa om texterna. Jag sökte efter olika teman, 

motstridigheter och ambivalens i informanternas berättelser, och de jag fann färgkodades med 

överstrykningspennor i olika färger. De färgkodade textfragmenten kopierade jag sedan över 

till ett eget dokument där jag samlade dem under det temat som tyckte det hörde hemma under. 

Vartefter jag arbetade mig igenom materialet justerade jag textdokumenten genom att lägga till, 

plocka bort och slå samman teman för att sedan plockade ut tydliga, belysande exempel  på hur 

informanterna uttryckte sig kring dem. Efter många timmars sorterande och sållande återstod 

några teman som jag fann relevanta för studien.  

6. Bearbetning, resultat och analys 

6.1 Inledning 

I detta kapitel redogör jag för det bearbetade materialet och analyserar det utifrån de teorier jag 

tagit upp i tidigare kapitel. Under processen utkristalliserade sig tre teman, samt en tematisk 

redovisning av bildämnets roll i projektet, som organiserar bearbetningen. Rubrikerna på 

temana är i tur och ordning Lärarnas bedömning av det digitala multimodala materialet, 

Introduktionen och kunskapskravens inverkan på arbetet, samt Återkoppling av bedömningen 

till eleverna. Du som läser kommer strax att märka att jag tar mig an de bearbetade kapitlen på 

lite olika sätt beroende på att de är av så olika karaktär. Jag vill understryka att jag inte är ute 

                                                 
61 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 7. 
62 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 123. 
63 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 121f. 
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efter att kritisera vare sig arbetssätt eller undervisning, utan att det som framkommer i 

intervjuerna synliggör diskurser som jag tror finns på många andra skolor och förmodligen än 

mer framträdande än här. Eventuell kritik riktar sig därför inte till de elever eller lärare som 

intervjuats. Men först vill jag som ingång och bakgrund till avsnittet kort beskriva hur arbetet 

fortlöpt i projektet i de årskurser som jag har fokuserat på. Detta för att ge en förförståelse och 

en bild av processen genom att kort beskriva det ämnesövergripande arbetet. I frågeguiderna 

för både lärare och elever har jag haft en ganska bred ingång i intervjuerna, vilket har resulterat 

i ett fylligt intervjumaterial som utöver bedömningsfrågorna omfamnar både det 

ämnesintegrerade arbetet och det digitala arbetssättet.64 Därefter följer mina reflektioner och 

tolkningar av det bearbetade intervjuunderlaget.  

En inledande text om det ämnesövergripande projektarbetet 

Liksom i mitt arbete med att designa studien har lärarna och eleverna i åk 7 behövt modifiera 

sina planer och sitt arbete under projektets gång. Pedagoggruppen är en så pass liten och 

sammanhållen grupp som gör att de enkelt kan byta timmar och hoppa in för varandra i 

arbetslaget. Svenskläraren Jessica som skulle vara mycket med årskurs sju ger dock uttryck för 

att hon upplevt det problematiskt att hon på grund av ett annat grupparbete i en annan klass inte 

har träffat elevgruppen så mycket utan mer fått titta in och tillfälligtvis kolla av hur det går med 

hemsidesprojektet. När det krockat har andra lärare fyllt hennes plats och sett till att arbetet 

fortlöpt. Jessica pekar på risken att det i ett rörligt arbetssätt lätt kan slå till fördel eller nackdel 

för ett enskilt ämne och menar att SO och Svenska har det lättare än andra ämnen att komma 

till sin rätt, medan i det här projektet har engelskan fått stryka på foten ganska rejält. I stort 

upplever hon dock att lärargruppen är nöjda med arbetet. De har, även om de var riktigt färdiga 

då, gjort en mindre utvärdering innan sportlovet. De är speciellt nöjda med att ha fått igång 

diskussionerna i klassen, i skolan, vilket har varit jättebra. "Men sedan tror jag att vi kanske 

hade behövt tänka ett varv till kring, liksom just arbetsfördelning och så där. Vem som gör vad 

och så där. Men vi är nöjda, det är vi."65  

 

I årskurs sju har arbetet varit mycket mer komplext och sammanvävt med andra ämnen och 

årskurser, och eleverna har både arbetat med hemsida, filmat och redigerat, samt producerat 

individuella texter avsedda att ligga på hemsidan. De har även haft ansvar för urvalet av de 

andra årskursernas bidrag till hemsidan i form av olika slags texter. Eleverna har berättat att de 

                                                 
64 Se bilaga 8 och 9 för att ta del av intervjuguiderna. 
65 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
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har pratat källkritik och copyright (pedagoggruppen) och dessutom har de lärt sig mycket om 

mobbing. De gav också uttryck för att det kan bli lite olika vilket ämne man fick arbeta med, 

till exempel fick bara några arbeta med designen av hemsidan och samma gällde den engelska 

versionen av sidan. I årskurs sex var arbetet ganska avgränsat mellan ämnena. Bildämnet 

arbetade strukturerat med sina uppgifter och SO-ämnet löste sitt uppdrag på sitt håll, och under 

den tid jag samlade in min empiri hann jag inte se något av denna årskurs digitala produktion 

på hemsidan. Av den anledningen riktas mycket av mitt fokus, men inte allt, på den digitala 

multimodala produktion som ägde rum i årskurs sju. 

6.2 Lärarnas röster om bedömningen av det digitala multimodala materialet 

Detta avsnitt fokuserar på kriteriebedömning, kunskapskrav och valida bedömningar. Det vill 

säga hur ser lärarna på bedömningen av multimodalt material i förhållande till kunskapskraven 

och hur värderar de multimodala artefakterna. 

SO‐läraren Frank 

Under intervjuerna har jag frågat lärarna i studien hur de resonerar när de bedömer elevernas 

digitala multimodala artefakter i projektet. Den första intervjun var med SO-läraren Frank som 

berättade att han i stort sett arbetade mot samma kunskapskrav i både årskurs sex och sju i det 

aktuella projektet. Dessa var av typen avbockingsbara, det vill säga att det inte fanns specifika 

betygssteg definierade som eleven skulle uppnå, utan att det handlade om att de skulle ha 

arbetat med ett visst ämnesområde. Sedan kan det vara så att eleverna i arbetet även kan visa 

upp kunskaper för något annat kunskapskrav och då kan man komplettera med det. Han 

menade att den färdiga hemsidan egentligen inte var viktig för bedömningen i hans ämne och 

jag frågade vidare kring bedömningen av elevernas multimodala produktion.   

A = Annika (jag), F = SO-läraren Frank  

A: - Men jag tänker det här med multimodala materialet, [---] så är det ju så till exempel med de här 
filmerna [---] en massa saker, flera olika semiotiska resurser i form utav kanske ljud, eller setting, eller ljus, 
som kan också förstärka eller helt göra att budskapet försvinner, liksom. Är det någonting ni pratar om, hur 
man framställer det? För det kan man ju göra genom färg form typsnitt, liksom känsla… 

F: - Jag får nog försöka skala av det där för jag tycker inte att kompetensen i att använda det på det sättet 
kanske ska avgöra hur väl dom behandlar sin analysförmåga men, det är ju relevant ändå. Men jag försöker 
nog titta utan dom ögonen när jag väl bedömer. Och det är kanske de jag menar med att slutprodukten 
kanske inte är det viktigaste för mig, i dom allra flesta lägen faktiskt så är det så att slutprodukten inte är det 
viktigaste. Utan det, det kanske är viktigare hur dom tänkte när dom skapade den. [---] Det är väl, om jag 
har tillgång till deras storyboard. "Vi vill skapa den här känslan, för att då sätter vi fokus på det här". Om 
dom sen lyckas, är mindre viktigt för mig. För att det är ju tanken, i det här fallet är det på riktigt tanken 
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som räknas. För det ska inte vara ens kompetens i att utnyttja dom här teknikerna som avgör mitt betyg i 
alla fall, det är ju min bedömning. Däremot så är det definitivt relevant för Vanjas [bildlärarens] 
bedömning, men inte för min.66 
 

Han förklarar när jag frågar om bedömningen av det multimodala arbetet att de i tidigare 

projekt arbetat mycket med film, de hade exempelvis en filmfestival förra året, och att Vanja 

[bildläraren] då höll i många arbetspass där eleverna fick jobba med till exempel hur man 

förmedlar ett budskap, vad man lägger för effekter eller ljussätter för att skapa en viss effekt 

eller stämning. Men han är tydlig med att det är hennes [Vanjas] stoff och ingenting han kan ta 

in i bedömningen. Däremot finns det andra saker som blir viktiga när han bedömer och värderar 

till exempel elevernas filmarbete. Han menar att det här är en pågående diskussion och något 

han också pratar med eleverna om, sedan förklarar han hur han resonerar och förklarar för 

eleverna att de kan visa sin kunskap till exempel genom hur de argumenterar och vilken typ av 

frågor de ställer. 

F: - Vi pratar om det i laget och vi pratar vi pratar också mycket om det med eleverna för att vi jobbar ju till 
exempel, vi har haft filmfestival som tradition varje vårtermin, och då är det många elever som tycker att 
det är svårt och jobbigt för att dom tycker inte att dom visar någon kunskap genom att göra dom här 
grejorna. "Hur vet du vad vi kan om det här, genom att se dom här filmerna? För det handlar ju inte om det 
här.” [---] Jag brukar då ta exemplet med att man kan skriva en text om någonting, och då kan man skriva 
fem sidor och fylla det med massa information och fakta, men man kan välja då att kanske ta bort, fyra av 
de där sidorna och formulera om det, och säga samma sak men med en mening och genom den meningen 
visa att jag förstod allt det här som stod på alla de här fyra sidorna.67 [---] ”Vad tycker du att vi ska göra åt 
miljöproblemen?". Det är ju en väldigt öppen fråga, som kan ställas av precis vem som helst. Det säger 
ingenting om vad du själv vet om dom här miljöproblemen, medan en elev som kanske frågar 
"Växthuseffekten är ett pågående problem som diskuteras, bland annat behöver vi begränsa användandet av 
bilar. Vad tycker du till exempel om miljöskatter, eller vad tycker du om trängselskatt?" Då har man ju satt 
in hela grejen.68 

I utdraget ovan framgår tydligt vilka delar i Frank bedömer som relevant kunskapsredovisning i 

elevernas digitala multimodala produktionen utifrån sitt ämnes mål och bedömningsaspekter, 

nämligen hur väl eleverna, muntligt eller skriftligt, utvecklar sina resonemang och ställer frågor 

på ett sätt som synliggör deras kunskap. Det vill säga kunskap som baseras på tal och skrift som 

värderas, medan övriga uttryck lämnas till eventuella andra lärare att bedöma. 

Svenskläraren Jessica 

Nästa utdrag är från intervjun med svenskläraren Jessica. Jag frågade henne inledningsvis om 

hur hon tänker kring bedömningen av elevernas multimodala artefakter i det här projektet. Hon 

                                                 
66 Intervju med SO- läraren Frank 10/2 2015. 
67 Intervju med SO- läraren Frank 10/2 2015. 
68 Intervju med SO- läraren Frank 10/2 2015. 
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berättar att det kunskapskrav hon utgår från i bedömningen är kopplat till text [i vidare 

bemärkelse, min anmärkning] och hur text och skrift kombineras och förstärker varandra. Hon 

kommer att plocka ut och titta på de texter eleverna fick i uppgift av henne från början och 

menar att de brukar göra så att ämneslärarna ger eleverna specifika uppdrag "det här ska vi 

göra, och det här är det som också bedöms".69 

J: - Vi skulle göra filmen, och introtexten och dom skulle göra individuella texten, så det är det jag tittar på 
i bedömningen. Jag tittar på det som dom har fått som uppdrag. Och sen så kommer jag att ge ett liksom 
övergripande, mina tankar om sajten. Men jag kommer inte att bedöma hela sajten, som ett paket. Utan, vi 
kommer att prata om, är vi nöjda, är vi inte nöjda, vad kunde vi ha gjort annorlunda och så där. Så det blir 
mer av en reflektion. [---] När det gäller hemsidans utseende och design, så blir det ett liksom, allmänt 
reflexion och omdöme i gruppen. Men sen så tittar jag ju på filmen, och jag tittar på texterna, som dom har 
skrivit individuellt då. Så det är det jag bedömer, utifrån svenska. Så blir det.70 

 

Hon berättar vidare att de i kollegiet inte pratat om hur de ska bedöma det multimodala 

materialet men menar att för henne är det inget konstigt, snarare är det så att det är elevernas 

arbete i grupp med arbetsformer som till exempel film som det blir svårt att bedöma. För hur 

ska man veta vem har gjort vad och vad har de tänkt? Hon visar den sida på hemsidan Vägra 

mobbing som Pedagogsidegruppen ansvarar för och som riktar sig mot pedagoger. Där finns, 

förutom huvudmenyn som är samma för alla, gruppens introduktionsfilm, en introduktionstext 

och en knapp med texten Läs mer. Hon berättar om gruppens arbete och att deras mål var att 

skapa en stämning som visar hur det kan vara för en utsatt elev i skolan och vad en lärare kan 

göra när den blir varse att det är så. Gruppen hade först gjort ett manus där de förklarat vad de 

tänkte göra och hur de tänkt. Jessica tycker att gruppen utifrån sin målsättning har lyckats 

väldigt bra och att de har uppnått det som de ville uppnå med filmen. Däremot tycker hon inte 

riktigt att eleverna i det här fallet lyckats med introduktionstexten på sidan. Syftet med 

introduktionstexten menar hon var att den skulle korrespondera och förstärka filmen. 

 
J: - Sen kan jag däremot känna litegrann, när vi tittade på… Jag ville ju att dom här [pekar på filmen och 
den text som ligger intill på sidan] två skulle ju liksom hänga ihop, så att man som, när man kliver in på 
sidan kan man titta på filmen "ja, just det" och läsa texten. Och dom här två tycker jag inte riktigt, hänger 
ihop. Det står, ja, "det finns en film" och man kan titta på den liksom, men jag hade gärna sett att dom hade, 
kanske fått med någonting mera. Jag skulle nog velat att texten, ja, hade beskrivit filmen, och så där. […] 
Jag har inte hunnit prata med dom, det kommer jag att skriva i deras… Hur dom har kombinerat ihop dom 
då.71 

 
Jag frågar vidare om hur hon tänker kring filmen och bedömningen av den. Eleverna har gjort 

en stark och vad som förefaller som en väldigt genomtänkt film där jag upplever att framför allt 
                                                 
69 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
70 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
71 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
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ljudsättningen är en viktig del i gestaltningen. Jessica menar att hon tittar på helheten, hur 

filmen har blivit och håller med om att dessa saker förstärker budskapet. Den typen av 

återkoppling eller omdöme ingår i de skriftliga kommentarerna hon kommer att ge gruppen på 

lärplattformen. Vi talar vidare om multimodalitet och vad eleverna kan förmedla med hjälp av 

det, om att kunskap går att redovisa på så många olika sätt. Sedan berättar jag lite om vad som 

väckt min nyfikenhet när jag läst styrdokumenten, nämligen att det inte finns tydligt stöd för 

multimodalitet i kunskapskraven (se kapitel 3.1) och att om man ska göra valida bedömningar 

så ska man inte ta hänsyn till andra aspekter än de som finns i kunskapskraven när man gör 

bedömningar. Jag berättar att jag funderar på hur detta påverkar eleverna när de tar sig an en 

uppgift. Påverkar det deras motivation åt något håll? 

 

J: - Just det, vad är det som är... Ja. Ja det tänker jag, ja precis. Var lägger man [eleverna] kraften? Det har 
ju varit lite här nu i det här projektet, att fokus har varit olika för olika grupper av elever och så där. Och har 
man ett jätteintresse, det är ju några som har lagt ned enormt mycket tid på film, och så finns det några som 
inte... Så absolut, det är… Och det tror jag också är, [5s] det är ju liksom det svåra att hitta alla former som 
passar alla liksom. Det är ju svårt. Så det, absolut tror jag att, liksom, men det multimodala, det är ju att det 
blir en...ett liksom, någonting man behöver fundera på, tänker jag. Och det behöver vi också, här...absolut. 
Hur gör vi, och vad är liksom målet med det. Ja.72  

 

Jessica uttrycker i vårt samtal att de på skolan måste fundera över hur de ska förhålla sig 
till elevernas multimodala produktion. 

Bildläraren Vanja  

Bildläraren Vanja, som bara varit delaktig i årskurs sex, berättar att de tittar enskilt på de olika 

uppgifterna i detta projekt och menar att ”det blir väldigt mycket så eftersom att 

kunskapskraven är då riktade till varje ämne. Så jag har mina kunskapskrav som är riktade till 

mitt ämne, och Frank och Jessica [SO- och Svensklärare] har sina kunskapskrav som är riktade 

till deras ämnen.”73 Jag frågar, precis som i tidigare intervjuer om det finns något samtal kring 

multimodalt material i kollegiet utifrån att de arbetar så mycket digitalt. 

 

V: - Nej. Jo! eller nej, inte något samtal så. Men vi har ju funderat på ibland, ibland blir det ju så här "vad 

ska egentligen bedömas?" för det är ju också...jag har ju tänkt mycket på, den här sajten som sjuorna 

bygger, det finns ju väldigt mycket liksom, grafisk formgivning i det här uppbyggandet av sajten, och det är 

ju någonting som jag skulle kunna bedöma, men som jag inte gör eftersom att jag inte haft sjuorna nu.74 

 

                                                 
72 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
73 Intervju med bildläraren Vanja 10/3 2015. 
74 Intervju med bildläraren Vanja 10/3 2015. 
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Vanja och jag diskuterar bedömningsstöd i form av uppgiftsspecifika matriser med definierade 

betygssteg, och jag har precis frågat om det är någonting de/hon arbetat med.  

 
V: - Vi har gjort det tidigare i vissa projekt, nu kommer jag inte ihåg riktigt vilka projekt det var. Men förra 

året, så vet jag att vi gjorde det i några stycken projekt, eller, olika lärare gjorde det. Men jag gjorde det då, 

i projektet, och formulerade om dom. Till exempel hade vi något återvinningsprojekt, med 

återvinningsdesign, och då formulerade jag om kunskapskraven för att passa till just det projektet. Men, då 

upplevde jag ju att eleverna förstod mer liksom, vad det handlade om. Det var lättare för dom att ta till sig. 

Sen nu har det inte blivit av, och det är ju mer tidsbrist, för det är väldigt tidskrävande att sitta med varje 

kunskapskrav och skriva om det för varje uppgift. Men det vore ju en dröm, om man kunde skriva om alla, 

för alla uppgifter.75  

 
Den pressade schema Vanja har medför att det inte finns utrymme att skriva några 

uppgiftsspecifika kriterier även om hon ser fördelarna. 

Analys av hur lärarna talade om bedömningen av det digitala multimodala materialet 

Jag upplever att de tre lärare som deltog i studien är väl förtrogna med kunskapskrav och mål 

för sitt ämne. Även om det inte gör specifika uppgifts- eller bedömningsmatriser till projekt 

som detta upplever jag att det är valida bedömningar som de gör och att de utgår från 

kunskapskraven och inte tar med några ”irrelevanta faktorer” som Anders Jönsson skulle ha 

uttryckt det.76 Utifrån hur kursplanen och kriterierna är skrivna gör Frank alltså en helt korrekt 

bedömning, för där finns inget skrivet specifikt om hur, eller att man ska ta med multimodala 

inslag i bedömningen.  

Frank berättar att flera elever i hans klass har uttryckt osäkerhet kring vad som ska eller kan 

bedömas inom ramen för hans ämne när de arbetar med film. Jag tänker att osäkerheten från 

elevernas sida handlar delvis om hur det multimodala bedöms. Han förklarar och ger exempel 

som visar att det är de argumenterande delarna som bedöms, något Godhe också talar om i sin 

avhandling.77 Det som erkänns som giltiga representationer, och därmed kunskap, är då 

fortfarande baserat på vad Michael Forsman kallar en textcentrerad och argumenterande 

kultur.78 De multimodala delarna av produktionen i form av till exempel hur bilderna eller 

scenerna är uppbyggda, vilken färgskala eller ljudeffekter som används, är delar som sorteras 

bort. Frank, som är en digital och väldigt genomtänkt pedagog, kommenterar i intervjun 

bedömningen av de multimodala kvalitéerna i arbetet på följande sätt ”det ska inte vara ens 

                                                 
75 Intervju med bildläraren Vanja 10/3 2015. 
76 Jönsson (2013), s. 76. 
77 Godhe (2014). 
78 Carlsson (2013), s. 80. 
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kompetens i att utnyttja dom här teknikerna som avgör mitt betyg i alla fall.” Han ser i och för 

sig att det är en viktig kunskap, men jag uppfattar det som att han ser det som tekniska 

färdigheter istället för att representationen skulle kunna förmedla andra eller ytterligare 

kunskaper och upplevelser. Det blir tydligt att han inte ser elevernas multimodala produktion 

som viktig för sitt ämne. 

Även Jessica gör valida bedömningar utifrån de kunskapskrav hon har att rätta sig efter, men i 

de kunskapskrav hon arbetar med finns mycket större utrymme för det multimodala.79 

Bedömningen av elevernas individuella texter samt den för gruppen gemensamma filmen med 

tillhörande text kommer att synas i den matris med läroplanens kunskapskrav hon skapat för 

projektet, men detsamma gäller inte arbetet med hemsidan. Dock verkar hon ta med en del av 

det multimodala berättandet och uttrycket i bedömningen då hon menar att till exempel ljudet 

och filmen förstärker budskapet. Det är dock fortfarande inte kvaliteten i av ljudet och 

bildberättandet, utan huruvida det och texten förstärker varandra. Hos Jessica hör man 

ambivalensen och att hon får syn på något när jag pratar om bedömningen av det multimodala.  

 

Lärplattformen i vilken lärarna skapar matriser och lägger till ämnenas kunskapskrav sätter 

ramar och ”utformar” och inverkar på undervisningen på vissa sätt. I den plattform de använder 

sig av på denna skola kan man som lärare endast använda sig av de färdiga kunskapskraven 

från läroplanen även om man kan göra en ny matris för varje projekt eller arbetsområde. Man 

kan inte utforma egna uppgiftsspecifika matriser med för uppgiften utformade kriterier så som 

Jönsson rekommenderar, så om man vill använda sig av det måste man gå ifrån lärplattformen 

för den enskilda uppgiften och ha två olika bokföringssystem.80 Det är föga troligt att det blir 

av och man förlorar möjligheten, eller gör det i alla fall svårare, för elev och vårdnadshavare att 

se hur den enskilda eleven ligger till i ämnet. 

 

I detta projekt, Vägra mobbing, hade det annars kanske varit bra med specificerade kriterier för 

just denna uppgift. Det kanske blir än mer viktigt då det gäller multimodal produktion? Då har 

man en möjlighet att, förutsatt att man inser värdet i det, inkludera de multimodala och 

estetiska uttrycken där det är relevant genom att definiera och exemplifiera hur eleverna skulle 

kunna arbeta med dem i ett bedömningsstöd. Nästa steg är ju frågan om hur mycket av den 

multimodala produktionen som kan skrivas in i ett sådant bedömningsstöd. När det gäller 

                                                 
79 Det aktuella kunskapskravet finns längst ned på bilaga 8. 
80 Jönsson (2013), s. 78. 
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svenska kan det vara lite enklare för där kan man exemplifiera hur eleverna kan förstärka sin 

representation med hjälp av olika bildkommunikativa exempel, men det bygger på att lärare är 

medvetna om det kunskapandet och för att för att de ska kunna först konkretisera och sedan 

bedöma. I ämnen som SO eller No blir detta problem ännu tydligare. Om man som Anders 

Jönsson påpekar, ska göra valida bedömningar, innebär det att ingenting som inte finns med i 

kunskapskraven ska bedömas. Tittar man på de betygsmatriser som till exempel SO har finns 

där ingenting som stödjer bedömningen av de olika semiotiska aspekter som det multimodala 

arbetet bidrar med, utan det hamnar på fakta- eller argumentasionsnivå och utifrån de 

kursplanerna och riktlinjerna för bedömning är det korrekt att inte ta med det. Det multimodala 

uttrycket finns således inte med inom denna erkännandekultur.  

6.3 Introduktionen och kunskapskravens inverkan på arbetet 

När arbetet introduceras i svenskämnet i årskurs sju går läraren Jessica tillsammans med 

gruppen igenom upplägget och gör en uppdelning av vilka elever som ska arbeta i vilken grupp. 

Kunskapskraven ligger i ett dokument som finns tillgängligt för eleverna och Jessica går 

igenom dem och exemplifierar kort så att eleverna förstår och hon hänvisar till att de gjort och 

pratat om detta tidigare. Nytt för eleverna är däremot ett av kraven att använda flera medier, till 

exempel bilder, film och så vidare, och det förklarar hon tydligare. Jessica poängterar att hon 

kommer tillbaka till de nya kunskapskraven och kriterierna senare under framtida lektioner. De 

går igenom flödesschemat för hemsida och hon förklarar lite hur man brukar tänka när man gör 

en hemsida, vilka menyer, knappar och texter behöver man ha. Hon pratar också kort om 

designen men menar att det inte är det första de behöver ta tag i, utan att det är bättre att vänta 

med det tills de har hittat den logga som röstas fram ur årskurs sex bildproduktion. Hon skickar 

med dem uppgiften att fundera på vilket färgtema som skulle kunna passa och om de har några 

tankar kring designen.  Arbetsgången och gruppindelningen finns att läsa om i bilaga 4. 

 

I intervjuerna har jag frågat både lärare och elever om de upplever att arbetet påverkas av 

introduktionen och kunskapskraven och i sådana fall hur. Med det menar jag hur mycket 

eleverna tänker på det i sitt arbete med projektet och låter det styra vad de gör och hur de går 

till väga. Svenskläraren Jessica uttrycker sig så här: 

 
J: - kanske inte hur dom tar sig an uppgift, det tror jag nog inte. Eller, inte så som jag har märkt det. [5s] 
Nej, [7s] det tror jag... Jag tror dom tänker det mer när dom tänker sina individuella uppgifter. Alltså, ”här 
är min text...just det, dom här kunskapskraven har jag”. Men när dom jobbade med sajten så tror jag inte 
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riktigt dom hade det i åtanke, det tror jag inte. [---] Jag tror dom tänker mer så när dom gör sina individuella 
uppgifter.81 
 

Bildläraren Vanja berättar att hon märker att lärandemål och kriterier påverkar hur eleverna tar 

sig an arbetet, framför allt i årskurs sex som får betyg för första gången detta läsår. Hon berättar 

att det är väldigt många frågor kring vad man ska göra för att få ett visst betyg och 

exemplifierar med en bildanalysuppgift som hon gav eleverna i anslutning till att de drog igång 

projektet Vägra Mobbing på skolan.  

 

V: - Då gav jag exempel på ett arbete som fick A, och ett som fick C och ett som fick E. Då var dom väldigt 
engagerade i det och ställde väldigt mycket frågor kring hur, den här som hade skrivit en A-analys hade 
gjort. Så det kände... dom är ju väldigt fokuserade. Vi upplever ju det, det är ju en bra morot för dom som 
är engagerade men dom som är mindre engagerade, spelar det inte så stor roll för.82  

 

Jag intervjuade fyra av fem elever som ingick i Pedagogsidegruppen, vars ansvarsområde 

var den delen av hemsidan Vägra mobbing som riktar sig till pedagoger. De fick frågan 

om de upplevde att de förstod vad projektet gick ut på när det presenterades och vad de 

som elever skulle göra, och hur i de olika ämnena.  

 
A= Annika, B = Bianca, D = Dima, E = Enya, F = Fredrik 
 

B: - Alltså jag, genom [ohörbart] så tycker jag att det var en ganska tydlig, för dom sa "men ni ska 
skapa en hemsida, som sexorna ska skriva in fakta, och vi ska publicera innehållet.” Det är ju en 
ganska tydlig… ”och ni ska skriva i egen text och sånt”. Så, jag fattar ju, ganska tydligt då.  
F: - Sen beror det ju också på, för ibland berättar ju lärarna och ger som konkret exempel på vad är 
det som krävs och då tänker man lite mer på d… Det är kanske det som fattades lite, det här 
att...dom kanske borde ha berättat vad vi skulle ha, liksom, ha gjort, för att få ett A. 
A: - Ja, vad dom var ute efter. 
[samtliga instämmer] 

B: - Ja, typ visa till exempel. 83 

 

Sjundeklassarna i Startsidegruppen är en ganska stor grupp som ansvarar för hemsidan Vägra 

mobbings förstasida, och det är därmed deras material som är det första en besökare möter och 

som ska fungera som en introduktion till hemsidan. Jag möter dock bara de tre elever som 

ansvarar för den introduktionsfilm som ligger på sidan. Nu när de är färdiga med denna har de 

fått ett omdöme på det gemensamma arbetet, och en kommentar. Lynn berättar att Jessica 

                                                 
81 Intervju med svenskläraren Jessica 13/3 2015. 
82 Intervju med bildläraren Vanja 10/3 2015. 
83 Intervju med Pedagogsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
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[läraren i svenska] skrivit att hon tyckte att filmen var bra, fast den blev lite oseriös. ”Men jag 

tror att det bara var filmen som hon betygssatte där.” 84 

Här pratar de om bedömningen av sitt arbete:  

 
A = Annika (jag), C = Chanelle, E = Elsa, L = Lynn  

 
L: – Dom sa att man skulle göra en film. Man kunde göra spelfilmer eller något, men vi gjorde en 
där vi satt och pratade.  
C: - Vi liksom välkomnade in folk, och vi gjorde det lite, alltså vi gjorde oseriöst. Fast vi gjorde det 
ändå seriöst, så att man skulle sitta kvar och titta på det. 
A: - Ni ville att det skulle kännas lite lättsamt och inte jättejobbigt? 
[samfälligt ja] 
L: - Men det fick vi E på för det. 
C: - Bara för att det var oseriöst. 
E: - Så att den inte skulle bli tråkig filmen. För den kan bli långtråkig och så kan den bli... 
C: - Och då kan man bara stänga ned. Det är ju det. 
[---] 
A: - Visste ni hur ni skulle bli bedömda på det här projektet?  
[unisont nej] 
A: - Var det tydligt från början hur, att ni fick reda på vad som gällde och så där? 
E: - Ja hon skrev ju i kunskapskraven. Ja, men....fast…  
C: - Hon skrev ju upp dom och så, men vi förstod inte eftersom... 
E: - Eftersom, hon gick inte igenom direkt... 
L: - Hon sa inte att vi skulle göra en seriös video. Hon sa så här, gör, spela in en film nu och då 
gjorde vi det. Och vi tyckte den var bra, och rolig, underhållande.  
E: - Fast, ja. Kanske lite för oseriös tyckte läraren.  
A - Hon tyckte inte att det passade in? 
[unisont nej] 
A: – Nej. Och det pratade inte ni någonting om från början då, vilken typ av film det skulle vara och 
så där?  
L:- Nej, hon sa att man fick göra typ hur man ville.85 

 
Jag frågade gruppen om de funderat något på kunskapskraven när de tog sig an uppgiften, 

eller om det mer var så att det bara gick igång och löste uppgifterna utan att tänka mer på 

det. Eleven Lynn svarade att de inte tänkte så mycket på kunskapskraven.  

 

Analys av introduktionens och kunskapskravens inverkan på arbetet 

I denna studie har jag inte observerat lektioner mer än vid introduktionerna av projektet och 

respektive ämnes del i det. Dessa gånger har jag varit med främst i syfte att kunna ta del av 

samma information som eleverna och samla in alla relevanta dokument som har med projektet 

göra. I projektstarten fick eleverna en introduktion i form av några korta filmer och en 

                                                 
84 Intervju med Startsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
85 Intervju med Startsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
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diskussion med läraren Fred. Sedan fick de ta del av ramarna och organisationen och därefter 

uppdraget som deras årskurs hade (i detta fall åk 6). Slutligen fick de målen för vad de skulle 

göra inom ramen för SO-undervisningen. Denna introduktion såg ut på samma sätt med 

undantag av att uppdragen och målen i de olika ämnena såg olika ut för årskurserna. Mitt fokus 

är i denna analys på det arbete som genomfördes i årskurs sju i och med att det arbetet blev 

intressantast för den studie jag genomför. 

Som tidigare beskrivits tog svenskläraren Jessica sig an hemsidan och hur den skulle 

struktureras under sin introduktionslektion i svenska. Hon gick även igenom kunskapskraven 

för arbetsområdet och exemplifierade dessa kort muntligen. Men det fanns ingenting 

konkretiserat om vad de skulle sträva efter vad gäller formen eller funktionen på hemsidan då 

det verkar ligga utanför det som skulle bedömas, och inte heller vilka krav eller vad läraren 

skulle titta efter i de filmklipp som var och en av grupperna skulle publicera. Det kunskapskrav 

som var aktuellt för bedömningen av filmerna i kombination med introtexten som skulle ligga 

intill är skrivet så att fokus inte ligger på hur man hanterar innehållet i olika typer av texter, 

utan syftet är att texter av olika typer ska förstärka varandra.86 Den formuleringen tror jag 

bidrar till att man tappar fokus på vad de olika semiotiska resurserna bidrar med. Här hade 

kanske ett för uppgiften specifikt utformat bedömningsstöd kunnat göra skillnad för både 

osäkra elever och lärarens bedömning. Konkreta exempel på vad de olika betygsnivåerna skulle 

kunna innebära eller se ut i hemsidesarbetet och introduktionsfilmerna hade också kunnat göra 

skillnad. Detta vore särskilt viktigt eftersom kriteriet och typen av textproduktion var nytt för 

de flesta av eleverna.  

När det gällde elevernas individuella texter (de skulle producera egna texter av valfri typ, till 

exempel reportage, dikt, serie eller film) har jag inte undersökt dessa närmare, men jag 

upplevde att eleverna inte spontant förmedlade samma förvirring kring bedömningen där. När 

Jessica fick frågan om hon trodde att det är någon skillnad på hur mycket eleverna tänker på 

kunskapskraven och ramarna när de tar sig an de uppgifter som ska lösas individuellt respektive 

i grupp menade hon att de nog påverkas av dem när de löser sina individuella uppgifter. 

Däremot trodde hon inte att kunskapskraven spelar in på samma sätt när de arbetar med filmen 

och hemsidan. Hur eleverna uppfattar bedömningssituationen har betydelse för deras sätt att ta 

sig an uppgiften och hur de väljer att gestalta sina kunskaper. Att lära sig läsa av vad läraren 

                                                 
86 Det aktuella kunskapskravet i åk 7 svenska med värdeorden från E, C och A-nivån i fetad stil: 
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i 
huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levande göra sina texters 
budskap. 
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lägger vikt vid utgör en inte oväsentlig del av elevers vardagsförståelse av skolarbetet, speciellt 

om det inte kommuniceras tydligt till eleverna vad bedömningen grundar sig på.87 

 

Enligt det designteoretiska multimodala perspektivet är de flesta bedömningssystem och mallar 

inte uppbyggda efter vad den lärande lärt sig, utan de är konstruerade i förhållande till en redan 

etablerad standard för vad som ska räknas som lärande i ett visst kunskapsområde. Därför bör 

man reflektera över vilken typ av lärande som erkänns som lärande i den aktuella miljön och 

vilket slags lärande som bedömningspraktiken bortser ifrån (och därmed missar). Vilken typ av 

lärande som erkänns påverkar dels vilka sätt att bedöma som räknas som legitima, men även 

vilket utrymme individens tolkning och gestaltning får i sammanhanget.88 

 

Startsidegruppen hade en tydlig tanke med sin gestaltning, och inspirationen var hämtad från 

populärkulturen och olika underhållningsprogram. De hade lånat in ett maner de säkert stött på 

tidigare, där de som underhållare har uppgiften att hålla spänningen uppe och se till att publiken 

inte klickar vidare. Men den var inte så som läraren tänkte sig i detta fall. I det här fallet 

passade inte gestaltningen in i den rådande erkännandekulturen. Fast vad som passade eller inte 

var inget de diskuterade vid projektstarten enligt eleverna, utan de upplevde att de hade fått fria 

tyglar att lösa uppdraget. Även i detta fall skulle det förmodligen ha kunnat göra skillnad för 

både lärare och elever att ha tillgång till ett bedömningsstöd.  

 

Enligt det designteoretiska multimodala perspektivet blir läraren, eller i detta fall lärargruppen 

som dragit upp riktlinjerna för projektet, designers av undervisningen och lärandets 

förutsättningar. Det sätt som projektet introducerades på, både initialt och i respektive ämne, 

blev väldigt viktigt för hur eleverna tog sig an arbetet. Vilka lärarresurser som finns till 

förfogande under projektet och hur de tolkar och stödjer arbetet inverkar naturligtvis också.  

6.4 Återkoppling av bedömningen till eleverna 

I detta avsnitt har jag samlat informantröster om hur lärare ger respons på elevernas arbete 

under projektet, det vill säga både hur de får reda på hur de ligger till enligt kunskapskraven 

samt återkoppling av formativ typ. Det skiljer sig från tidigare avsnitt genom att analysen är 

invävd i bearbetningen.  

                                                 
87 Selander & Kress (2010), s. 142. 
88 URs sajt Didaktikens verktyg http://bit.ly/1wokRd0 2015-01-09. 
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En nyckelstrategi vid formativ bedömning är återkoppling för att eleven ska komma vidare. 

Både lärare och andra elever kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. 

Återkopplingen, eller responsen, ska ha en tydlig koppling till kunskapskraven för att eleven 

ska kunna använda den i syfte att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga 

som undervisningen syftar till att utveckla. Avsikten är att öka elevens förmåga att äga sitt eget 

lärande. Kamratbedömning har också ingått som ett led i att producera de enskilda texterna till 

sidan och eleverna talar om det som om det är ett arbetssätt de brukar använda sig av även i SO. 

Jessica har i skolans lärplattform skapat ett projekt som heter Vägra mobbing och till det 

kopplat relevanta kunskapskrav för ämnet svenska.89 I just detta projekt blir det ganska många 

kunskapskrav i matrisen, beroende på att eleverna kan välja ganska fritt vilken typ av text de 

vill göra, till exempel dikt, novell, film. Inför bedömningen av projektet delade hon ut en 

bedömningsreflexion med frågor om arbetet som eleverna fick fylla i och svara på, till exempel 

vilken roll de har haft och vad de kunde ha gjort annorlunda.90 Denna reflektion har sedan 

fungerat som underlag vid bedömningen. Jessica bockar av i matrisen utifrån de kriterier som 

är relevanta för var och en av eleverna. De kommer också att få en skriftlig framåtsyftande 

kommentar på sina individuella texter på lärplattformen. Däremot kommer de inte att få någon 

muntlig återkoppling på dessa.  

 

Eleverna i de grupper som jag träffat förefaller väl förtrogna med var de hittar lärarnas 

instruktioner och kunskapskrav för de olika ämnena. De ger uttryck för att de tycker att 

det är tydligt med de matriser som lärarna fyller i på lärplattformen under läsåret. Där kan 

de alltid gå in och se hur de ligger till. En elev, Fredrik, i Pedagogsidegruppen uttrycker 

sig så här. ”Jag tycker att det här är ett väldigt bra sätt, [---] Här kan vi ju liksom se, ja 

men [betygsnivån] E och C, dom har jag klarat. Det är liksom bara A-betyget som är lite 

så här… och där står det, inuti står det också en beskrivning av vad jag behöver göra för 

att få...”91 

 

En av eleverna i Startsidegruppen i årskurs sju berättar att om de inte förstår vad som saknas 

för att nå ett visst betygssteg, eller behöver få reda på vad det behöver arbeta på, så går de och 

frågar lärarna. Då får de veta vad de behöver förbättra liksom extraövningar om det behövs. 

                                                 
89 Lärplattformen är konstruerad så att man kan koppla aktuella kunskapskrav till enskilda uppgifter eller projekt. 
90 Att dela ett dokument innebär att alla elever får ett exemplar att fylla i sin mapp på lärplattformen.  
91 Intervju med Pedagogsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
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”Och, dom [lärarna] hjälper... Alltså, hela vägen, och om man vill höja, sitt betyg igen, då får 

man ju en extra chans. Om man verkligen vill det.”92  

 

Återkommande i intervjuerna med både lärare och elever talas det om att det är ganska mycket 

frihet under ansvar. Nancy, en elev i årskurs sex som tidigare gått i en annan skola, 

kommenterar arbetssättet och hur hon upplever att arbeta med digitala verktyg så här: ”Känslan 

av att man vill lära sig någonting är mycket starkare än när man kan styra lite själv. Men i 

vanliga, så här, stränga skolor så är det inte lika kul då för man känner sig tvingad till att göra 

det, men här känner man sig lite mer friare, att göra saker.”93 Vanessa, som även hon går i åk 6, 

menar att det är bra att man tillåts att göra misstag och att man får möjlighet att göra nya försök 

och lära sig av det. Detta att eleven ska tränas att äga sitt eget lärande är den sista, och kanske 

viktigaste av nyckelstrategierna för BFL, där eleven tränar metoder och strategier för att på sikt 

bli mer självständig. 

6.5 Bildämnets roll i projektet Vägra mobbing 

Detta avsnitt är mer av en tematisk redovisning av ämnet och är därför mer beskrivande än 

analyserande till sin karaktär. I och med att de teman jag fokuserar på överlappar varandra är 

mycket redan diskuterat i tidigare avsnitt. Bildämnet hade som tidigare beskrivits många 

timmar i projektet i årskurs sex medan den inte var en del i arbetet i årskurs sju, då de redan 

använt alla sina bildtimmar för läsåret. I årskurs sex var, som jag tidigare beskrivit, arbetet 

ganska avgränsat mellan ämnena. I bildämnet arbetade man strukturerat med sina uppgifter och 

SO-ämnet löste sitt uppdrag på sitt håll. Dessutom hann jag, under mina besök på skolan, aldrig 

se något av denna årskurs digitala produktion på hemsidan, och jag tror aldrig att de kom så 

långt. Av den anledningen har en stor del av mitt fokus riktats på den digitala multimodala 

produktion som ägde rum i årskurs sju, och där bildämnet alltså inte var en del. Jag frågade 

svenskläraren Jessica om hon tror att det påverkade elevernas arbete att inte bildämnet var med 

i årskurs sju. Hon svarade att hon tror att det påverkar och menar att det säkert skulle vara 

skillnad i utförandet på uppgifterna om det varit så. Bildläraren Vanja uttrycker sig snarlikt: 

 
V: - Nej men jag tror absolut att några stycken kanske hade lagt ner mer tid och energi på att göra 
den på visst sätt om dom hade vetat att dom hade fått betyg, i bild, fast dom gjorde det där på en 
svensklektion till exempel. Sen så tror jag [---] eftersom att dom vet att sajten ska synas, så kanske 

                                                 
92 Chanelle, en elev som ingår Startsidegruppen i åk 7 under intervjun den 17/3 2015. 
93 Intervju med sex elever i åk 6 tisdagen den 10/3 2015. 
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dom också lägger ned tid på att få den att se bra ut, så.94 
 

 

I Startsidegruppen frågade jag om hur det har gått med det material i form av bilder och 

illustrationer som övriga årskurser skulle bidra med. De berättar att klassen gemensamt har 

röstat fram en logga som nu är den enda bilden utöver filmerna som finns på sajten. Klassen 

valde även ut illustrationer som producerats under årskurs sex bildlektioner, men de berättar att 

ingen har lyckats få upp dem på sajten då de är för stora och tunga. Detta innebär att det inte 

finns någon annan bild eller illustration än loggan. Jag frågade eleverna i en av 

Startsidegruppen i årskurs sju om de tror att det hade gjort någon skillnad hur de hade arbetat 

med projektet om bildämnet varit en del i det. 

 
A = Annika (jag), C = Chanelle, E = Elsa, L = Lynn 
 

L: - Ja, det skulle ha varit mer strukturerat, och liksom... 
E: - Det skulle ha varit mer filminriktat. [5s] 
A: - Tror ni att det hade påverkat hur sidan hade sett ut? Alltså hur ni hade jobbat med... 
L: - Ja. 
E - Då designar man sidan också. 
C: - Ja, jag tror också, att då skulle man också, slängt i några bilder så här typ... Så här 
mobbningsbilder, typ exempel och det. [---] så här vänskapsbilder, tror jag att man skulle kunna ha 
lagt in… 
A: - Du hade tänkt mer på det då? 
C: - Ja.95 
 

På frågan om de tror att det gör någon skillnad för hur man lär sig om man jobbar med film och 

ljud och bilder i undervisningen enas de om att det gör det. Utöver att det är kul säger Elsa att 

”Man lär sig mer tror jag, för att man gör ju en film om, man måste ju söka upp fakta och, så 

gör man en film om faktan. Och så blir det som att man, har lärt sig faktan innan man gör 

filmen.” 96  

 

Pedagogsidegruppen berättar att de var tvungna att anpassa den design de ursprungligen gjort 

av sidan, och som de var nöjda med, till någonting som de tyckte blev ganska fult för att det 

skulle stämma in med de andra gruppernas sidor. De var inte nöjda med den kompromissen 

utan tyckte att de borde ha diskuterat designen först av allt. På frågan om de trodde att det hade 

gjort skillnad om bildämnet varit med var de eniga. 

 
D = Dima, F = Fredrik 

                                                 
94 Intervju med bildläraren Vanja 10/3 2015. 
95 Intervju med Startsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
96 Intervju med Startsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
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F: - Asså, ja, vi skulle väl ha, troligtvis kanske gått igenom lite på det här just med bilddesign, och 
hon skulle kanske ha berättat mer... 
D: - Jag tror att det skulle ha varit tydligare.  
F - Ja. 
[---] 
D: - Men det skulle liksom kunna bli bättre då da, om vi hade bild. För då skulle det bli noga, vi 
skulle börja från början, så inte alla bara hade olika teman i början och sån’t.97  
 

Reflektioner kring bildämnets roll i projektet Vägra mobbing 

Selander och Kress skriver att hur eleverna uppfattar bedömningssituationen påverkar också 

deras beteende och sätt att representera sin kunskap på. De kunskapskrav i matrisform som 

eleverna arbetar mot blir en del av designen av undervisningen och inverkar på elevernas arbete 

på vissa sätt.  Att lära sig läsa av vad läraren, eller den erkännandekultur som de har att anpassa 

sig till, och lägger vikt, vid utgör en inte oväsentlig del av elevernas vardagsförståelse av 

skolarbetet.98 Det faktum att eleverna inte reflekterade över att bildmaterialet saknades på 

hemsidan förrän jag frågade efter det under intervjuerna, och att de så tydligt uttrycker att de 

skulle ha använt sig av mer bilder om bildämnet varit en del av projektet, tänker jag är ett 

tydligt exempel på hur de avläst vad som räknas som viktig kunskap i detta projekt, och kanske 

också överlag i skolan. Att inte ämnet bild var med i årskurs sjus arbete är ju även det en form 

av design av undervisningen, även om det i detta fall berodde på att årsgruppen redan förbrukat 

de bildtimmar de hade tilldelats för läsåret. Jag upplever dock att i stor sett samtliga 

informanter i studien såg att bildämnets medverkan i årskurs sju skulle kunna ha tillfört en hel 

del i detta projekt. Både elever och den undervisande läraren Jessica verkade lite förvånade 

över att hemsidan inte var mer bild- och designmässigt genomtänkt och båda elevgrupperna 

uttryckte osäkerhet kring vad som egentligen bedömdes i deras filmer. 

7. Slutdiskussion  

Som inledning i denna avslutande diskussion vill jag återvända till syfte och frågeställning för 

studien. Syftet har varit att synliggöra hur lärare och elever uttrycker sig kring bedömningen av 

elevernas digitala multimodala produktion på en skola där man är van vid att arbeta digitalt. Ett 

underliggande syfte är att belysa den roll bildämnet skulle kunna spela i skolan genom att man 

där lär sig hur man hanterar denna typ av material och kunskapsform. Frågeställningarna är: 

Hur uttrycker sig studiens deltagande lärare och elever kring bedömningen av de digitalt 
                                                 
97 Intervju med Pedagogsidegruppen i åk 7 den 17/3 2015. 
98 Selander & Kress (2010), s. 148. 
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producerade artefakterna? Hur inverkar eller medverkar olika bedömningsaspekter och 

bedömningskulturer i elevernas digitala multimodala arbete i den aktuella fallstudien och hur 

kommer det till uttryck i intervjuer med lärare och elever? Vilken är synen på bildämnets 

medverkan i det ämnesövergripande projektet? Genom denna studie har jag fått syn på att även 

om lärarna och eleverna som ingick i projektet Vägra mobbing, är vana vid ett digitalt 

arbetssätt saknas strategier för hur man tar sig an bedömningen av de digitala artefakterna. 

Dessutom tolkar lärarna kunskapskraven på ett sådant sätt som innebär att stora delar av den 

digitala multimodala produktionen inte erkänns som relevanta kunskapsrepresentationer för 

bedömningen i vissa ämnen. Även om de ser att det är viktiga kunskaper och färdigheter som 

eleverna visar upp (det multimodala berättandet) verkar mycket av detta ses som bildämnets 

angelägenhet och talet om detta landade gärna på tekniker och vad som gestaltades mer än hur 

det gjordes. Eleverna uttrycker osäkerhet kring vad som bedöms i det digitala multimodala 

arbetet och jag har sett exempel på att de inte tar sig an delar som de avläser som mindre 

viktiga för slutbedömningen. De talar om bildämnet som något som hade kunnat göra skillnad i 

projektet om det hade varit med i årskurs sju. 

 

De digitala medierna och arbetssätten gör sitt intåg i skolan vilket är en nödvändighet i en värld 

där vi i allt högre grad lever med av multimodala texter och kommunikation. Bilder eller 

multimodala texter stimulerar i allmänhet andra sinnen än vad text gör och de kräver andra 

förmågor när vi ska tolka dem. I läroplanen finns en hel det skrivet om att man ska arbeta med 

digital produktion och digitala verktyg och metoder används mer eller mindre i alla ämnen. 

Men i respektive ämnes mål och kunskapskrav finns inte mycket som stödjer en multimodal 

kunskapsproduktion. 

Jag har i studien hört hur olika lärare i de medverkande ämnena resonerar kring bedömningen 

av det multimodala materialet. I ämnet svenska finns kriterier som för en ”kunnig” kan hjälpa 

till med det multimodala, men för ämnen som SO eller NO finns ingenting i kunskapskraven 

eller styrdokumenten som ens anspelar på hur man ska tänka kring det multimodala i 

undervisningen och i elevernas skapande vilket är problematiskt.  

 

I den förra kursplanen skrev man om det vidgade textbegreppet där det multimodala synliggörs, 

men i den nya kursplanen har man strävat efter att använda ett enklare språk och formuleringen 

är i och med detta borta. Man kan fortfarande tolka in det multimodala i kunskapskraven för 
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svenska, men det kräver att man har kunskap om multimodalitet och vad det kan bidra med, 

annars går det en förbi. Man kan inte se något man inte vet! 

 

I likhet med vad Anna-Lena Godhe skrivit i sin avhandling upplever jag att det i skolan saknas 

metaspråk och analysverktyg för att kunna begreppsliggöra den multimodala produktionen. 

Godhe efterlyser strategier kring hur multimodala uttryck bedöms. Jag tänker att det dessutom 

borde underlätta om lärare i stort blir mer medvetna om vilka erkännandekulturer eleverna ger 

uttryck för. Det skulle ge dem möjlighet att förekomma missförstånd och förtydliga vad som 

gäller. Lärare borde också vara medvetna om vilka erkännandekulturer de själva signalerar 

genom designen av uppgiften och undervisningen. Det behövs en slags baskunskap hos lärare, 

även om det kanske inte är rimligt att alla ska behärska allt. Viktigast borde vara att skapa en 

medvetenhet om dessa frågor eftersom de ofta förbises. Lärarutbildningarna har en viktig roll i 

att utbilda blivande lärare i detta. 

 

Jag är kluven till bedömningsdiskussionerna och tänker att det ofta hämmar de kreativa 

processerna när man på förhand måste bli så tydlig med vart allt ska leda och varför, 

samtidigt som jag naturligtvis ser många vinster i det. Det blir kanske än viktigare med 

matriser och för uppgiften specifika bedömningskriterier för att skapa en tydlighet i hur 

man kommer att se på bedömningen av elevernas multimodala material, vad som räknas 

som kunskap och hur man bedömer det. I nuläget förbises detta, eller blir helt beroende 

av den individuella lärarens kunskap i frågan. 

 

Den digitalisering av skolan som är under utveckling skulle kunna innebära en möjlighet för 

bildämnet att ”kliva fram” och ta en större och mer central roll ute på skolorna. Visserligen är 

vi ännu en bit ifrån att alla bildlärares digitala kompetens är fullt utvecklad, men faktum 

kvarstår att man inom ämnet har mycket kunskap, till exempel i att tolka och analysera 

multimodala texter, som det vore ett rent slöseri att inte ta tillvara utan att för den skull låta 

bild- eller mediaämnet få rollen som ”hjälpgumma”. I ett framtida arbete skulle bildens ändrade 

förutsättningar i en digitaliserad skola vara något jag skulle vilja undersöka närmare. 

 

 

Källförteckning 



42 

 

Tryckta källor 

Björck, Catrine (2014) "Klicka där!": en studie om bildundervisning med datorer. Diss. 
Stockholm: Stockholms universitet. 
 
Björkvall, Anders (2009) Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: 
Hallgren & Fallgren. 
 
Bolter, Jay David (2001) Writing space: computers, hypertext and the remediation of print. 
2. ed. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Burr, Vivien (2003, 2. ed.) Social constructionism. London: Routledge. 
 
Carlsson, Ulla (red.) (2013) Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och 
demokratin. Göteborg: Nordicom. 
 
Dalen, Monica (2008) Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning.  
 
Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Godhe, Anna-Lena (2011) Creating multimodal texts in language education, Diss. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 
 
Haas, Christina (1996) Writing technology: studies on the materiality of literacy. Mahwah, 
N.J.: Lawrence Erlbaum. 
 
Jönsson, Anders (2013) Lärande bedömning. 3., [utök.] uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Kjällander, Susanne (2011) Designs for learning in an extended digital environment: case 
studies of social interaction in the social science classroom. Diss. (sammanfattning) 
Stockholm: Stockholms universitet. 
 
Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindgren, Simon (2009) Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2., [rev.] uppl. 
Stockholm: Liber. 
 
Lundahl, Christian (2011) Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt. 
 
Rose, Gillian (2012, 3. ed.), Visual methodologies: an introduction to researching with visual 
materials, London: Sage. 
 
Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2010) Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. 
Stockholm: Norstedt. 
 
Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2009) Kunskapens former: vetenskapsteori och 
forskningsmetod. 2., [kompletterade och utvidgade] uppl. Malmö: Liber. 
 



43 

 

Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion, Uppsala: 
Kunskapsföretaget. 
 
Thomson, Pat (2018) Doing Visual Research with children and young people (andra upplagan). 
Förlag: Routledge. 
 
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Åkerfeldt, Anna (2014) Didaktisk design med digitala resurser: en studie av 
kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola, Diss. (sammanfattning) Stockholm: 
Stockholms universitet. 
 
Åkerlund, Dan (2013) Elever syns på nätet: multimodala texter och autentiska mottagare, Diss. 
Åbo: Åbo Akademis förlag. 
 

Otryckta källor 
Bedömning för Lärande. http://www.bedomningforlarande.se/node/136 2015-04-10. 
 
Drewsen, Annelie. Intervju med Catrine Björck på Skolporten: Mest teknikprat när 
bilduppgifter blir digitala. 
http://bit.ly/1BbKKly 2014-10-24. 
 
Godhe, Anna Lena. Skolportens intervju med Godhe angående avhandlingen. 
http://bit.ly/1GqhXQ0 2015-02-27. 
 
Hägnesten, Toura. Artikelförfattare till Multimodala delar missas i bedömning av text, i 
bloggen Läs- och språksatsningen på Pedagog Stockholms webbplats.  
http://bit.ly/1GqhXQ0 2014-11-28. 
 
Kjällander, Susanne. Skolverkets intervju med Kjällander kring avhandlingen.  
http://bit.ly/1qvJEMy 2015-02-27. 
 
Tweddell Levinsen, Karin & Holm Sørensen, Birgitte. Formalized Informal learning – ICT and 
Learning for the 21st Century  
http://bit.ly/1BAgxzs 2014-10-25. 
 
URs sajt Didaktikens Verktyg http://bit.ly/1wokRd0 2015-01-09. 
 
Vetenskapsrådet http://www.vr.se. 
 
Åkerlund, Dan. Skolportens intervju med Åkerlund angående avhandlingen. 
http://bit.ly/18FpWJV 2015-02-01. 
  



44 

 

Bilaga 1 – Brev till vårdnadshavare 

 

Brevet kommer att infogas i elevernas hembrev som skickas en gång i veckan.  

 

Hej!  

Jag heter Annika Sandahl och går för närvarande en magisterkurs i bildpedagogik där jag valt 

att undersöka bedömning i samband med elevernas digitala arbete. Jag kommer att följa 

projektet Vägra mobbing och titta närmare på ämnena bild, svenska och so. Syftet med studien 

är att få inblick i hur både lärare och elever tänker kring bedömning av det digitala arbetet och 

de multimodala aspekterna (till exempel ljud och bild). 

Som ett första steg i undersökningen har jag besökt några lärare för att se hur arbetsområdet 

introduceras i några elevgrupper i årskurs 6 och 7. Längre fram mot sportlovet, då projektet 

avslutas, kommer jag att intervjua samma lärare kring hur de tänker kring bedömningen av det 

digitala arbete som eleverna producerat. I samband med det är mitt mål att även intervjua några 

av eleverna kring sin digitala produktion och hur de tänker kring bedömningen av densamma. 

Deltagandet är frivilligt, och de elever som vill vara med har ingen skyldighet att fullfölja utan 

kan avbryta sin medverka när de vill. Jag kommer att titta på en del av de material de 

producerat, och kanske be att få titta i loggböcker om de har sådana. 

Allt material, oavsett om det gäller intervjuer, fotodokumentation eller insamlade elevexempel 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och anonymiseras. 

Varken elever, lärare eller skola ska gå att avläsa. Eventuella uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål.  

 

Mvh 

Annika Sandahl 
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Bilaga 2 – Introduktion av projektet Vägra mobbing (samma för samtliga klasser)  
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Bilaga 3 – Arbetsgång år 6 

 
SO 

Research 

o Vad är mobbning och kränkning? Definiera/beskriv det. 
o Varför får man inte mobba eller kränka andra? 
o Var sker mobbning och kränkningar? 
o Hur ser det ut? Vad ska man leta efter för att upptäcka det? 
o Hur vanligt är det? 
o Vad kan man göra för att motverka den?  
o Vad säger lagen? Hur många har dömts för näthat? 
o Hur kan rättssamhället motarbeta det? 
o Finns det skillnader och likheter mellan mobbning och kränkningar på 

nätet jämfört med face-to-face. 
 

 Grafik till sidan  
o Bilder 
o Logga 

 
Användbara länkar 

 
BRIS 

 http://www.bris.se/ 

 
Surfa smart 

 http://surfasmart.com/?page_id=15  

 
UR-Program 

 http://www.ur.se/Produkter?product_type=programtv&typicalagerange=primary4-
6%3Bschoolvux&ur_subject_tree=v%C3%A4rdegrund%2Fmobbning  

Statistik 
 http://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/statistik-om-mobbning/ 

 http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/natmobbning-ett-vaxande-problem.cid915957 

 http://www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html 

 
Fakta från Finland 

 http://www.decibel.fi/information/mediakunskap-och-natikett/mobbning-pa-natet- 

 
Vårdguiden 

 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-
livssituation/Mobbning/ 

Friends 
 http://friends.se/?s=n%C3%A4tmobbning 

 
Råd till vuxna från Stiftelsen för internetinfrastruktur 
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 https://www.iis.se/docs/Motverka-natmobbning.pdf 

 
Rädda barnen 

 http://www.raddabarnen.se/mobbning 

 
KP-webben 

 http://kpwebben.se/Pages/Soksida/?q=mobbning&in=mixedquery&i=10  

 
Bra länkar från Ersängsskolan 

 http://www.skola.umea.se/ersangsskolan/elev/anvandadatoriskolarbetet/natmobbning.4.232bb3eb132b9e
0c2ca800053695.html  

 
 
Kunskapskrav i de olika ämnena under projektet 
 
Svenska 

 E C A 

 
Engelska 

 E C A 

7-8    

6    

 
So 
Samhällskunskap 

 E C A 

 
Bild 

E C A 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder 
som kommunicerar erfarenheter, åsikter 
och upplevelser med ett enkelt 
bildspråk och delvis genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett utvecklat bildspråk 
och relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett välutvecklat 
bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

I arbetet kan eleven använda några 
olika tekniker, verktyg och material på 
ett i huvudsak fungerande sätt för att 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett 
relativt väl fungerande och varierat 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett väl 
fungerande, varierat och idérikt sätt 
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skapa olika uttryck.  sätt för att skapa olika uttryck. 
 

för att skapa olika uttryck. 
 

Dessutom kombinerar eleven några 
olika bildelement på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett relativt väl 
fungerande sätt. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett väl fungerande sätt. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
bidra till att utveckla idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla delvis egna idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla egna idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till 
att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt.  

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
med någon bearbetning leder framåt. 
 

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
leder framåt.  

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med viss anpassning till syfte och 
sammanhang. 
 

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med relativt god anpassning till 
syfte och sammanhang.  

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med god anpassning till syfte och 
sammanhang. 

Eleven kan också ge enkla omdömen 
om arbetsprocessen och kvaliteten i 
bildarbetet. 
 

Eleven kan också ge utvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 
 

Eleven kan också ge välutvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 
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Uppdrag år 6 
 
Fundera på något du vill ha med på siten. Det kan vara en intervju, ett blogginlägg eller 
kanske information om något som rör mobbning och kränkningar på nätet. Under beskrivning 
berättar du varför du vill göra det och hur det ska gå till. Under var det ska ligga på hemsidan 
skriver du till vem ditt inslag riktar sig. Elever, pedagoger, föräldrar eller på startsidan. Sist 
skriver du ditt namn under “Vem genomför det?”. Titta gärna på sjuornas tabell för att få 
inspiration. Om någon arbetar med något du är intresserad av kontakta gärna dem och se om 
ni kan samarbeta. Dags att börja arbeta! 
 

Beskrivning av uppdrag: Syfte, 
innehåll, genomförande. 

Var ska det ligga på siten? Vem genomför 
det? 

Fråga vänner om dom har blivit 
kränkta  på internet. så kan dom 
visa hur man tar sig ut ur en sån 
sitvation.  

elev  Svante och Ahmed 

frågor till en kändis om deras 
erfarenheter om kränkning. 

elev Zelda 

Intervjuva kändisar elev Adya & Amadi 

Random Intervjuv vuxna/barn    elev Nicole, Elena och 
Sanna. 

Intervjua personer om mobbning  Vanessa 

skriva fakta om dom sociala medier 
som man kan utsetas på så att man 
får lite mer kol om den sociala 
median och vad man gör där. 

för alla Melody 

Intervjua kändisar/personer om hur 
det var att vara med om mobbning 
och hur dom tog sig ut ur det/ om 
dom gjorde det. 

 Vera 

Hur man upptäcker mobbning.  För alla Weronica 
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Research (SO/Sv) 
Besvara följande frågor med hjälp av egen research som du gör på internet. Döp ditt 
dokument till Research – Vägra mobbing, och spara din research i din svenska mapp 
på Drive. På varje punkt ska ni ha med minst en referens till en hemsida där ni läst 
informationen. 

 
● Vad är mobbning och kränkning? Definiera/förklara det. 

○ Tips, tips 
● Varför är det fel att mobba/kränka? 

○ Tips. Titta på skollagen, diskrimineringslagen, yttrandefrihetslagen och 
tryckfrihetsförordningen samt barnkonventionen och FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter. 

● Var sker mobbning och kränkningar? 
○ Tips 

● Hur ser det ut? Vad ska man leta efter för att upptäcka det? 
○ Tips 

● Hur vanligt är det? 
○ Tips, tips 

● Vad kan man göra för att motverka den? 
○ Tips 

● Vad säger lagen? Hur många har dömts för näthat? 
○ Fakta om fall av näthat, tips 

● Hur kan rättssamhället motarbeta det? 
○ Här behöver du tänka själv och motivera vad du kommer fram till med 

den fakta du tagit fram i tidigare frågor. 
 

Steg 2 So/Sv 
När du är klar med din research ska du arbeta med uppgiften här (länk till Uppdrag år 6). 

 

BILD 
● Bildmaterial till sidan  
● Länk till bildlärarens uppgiftssida 

 
 

Användbara länkar 
 
BRIS 

http://www.bris.se/ 
 

Surfa smart 
● http://surfasmart.com/?page_id=15  

 

UR-Program 

● http://www.ur.se/Produkter?product_type=programtv&typicalagerange=primary4-
6%3Bschoolvux&ur_subject_tree=v%C3%A4rdegrund%2Fmobbning  

  
Statistik 
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● http://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/statistik-om-mobbning/ 
● http://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/natmobbning-ett-vaxande-

problem.cid915957 
● http://www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html 

 

Fakta från Finland 

● http://www.decibel.fi/information/mediakunskap-och-natikett/mobbning-pa-natet- 
 

Vårdguiden 

● http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-
relationer/Forandrad-livssituation/Mobbning/ 

  
Friends 

● http://friends.se/?s=n%C3%A4tmobbning 
 

Råd till vuxna från Stiftelsen för internetinfrastruktur 
● https://www.iis.se/docs/Motverka-natmobbning.pdf 

 

Rädda barnen 

● http://www.raddabarnen.se/mobbning 
 

KP-webben 

● http://kpwebben.se/Pages/Soksida/?q=mobbning&in=mixedquery&i=10  
 

Bra länkar från Ersängsskolan 

● http://www.skola.umea.se/ersangsskolan/elev/anvandadatoriskolarbetet/natmobbning.
4.232bb3eb132b9e0c2ca800053695.html  

 
 
 
 

 
Kunskapskrav i de olika ämnena under projektet 
 

Bild 

E C A 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett enkelt bildspråk och 
delvis genomarbetade uttrycksformer så 
att budskapet framgår. 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett utvecklat bildspråk 
och relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett välutvecklat 
bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett i 
huvudsak fungerande sätt för att skapa 
olika uttryck.  

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett 
relativt väl fungerande och varierat 
sätt för att skapa olika uttryck. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett väl 
fungerande, varierat och idérikt sätt 
för att skapa olika uttryck. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett i huvudsak 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett relativt väl 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett väl fungerande sätt.
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fungerande sätt. fungerande sätt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
bidra till att utveckla idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla delvis egna idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla egna idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Under arbetsprocessen bidrar eleven 
till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt.  

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
med någon bearbetning leder framåt. 
 

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
leder framåt.  

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med viss anpassning till syfte och 
sammanhang. 
 

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med relativt god anpassning till 
syfte och sammanhang.  

Dessutom kan eleven presentera sina 
bilder med god anpassning till syfte och 
sammanhang. 

Eleven kan också ge enkla omdömen 
om arbetsprocessen och kvaliteten i 
bildarbetet. 
 

Eleven kan också ge utvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 
 

Eleven kan också ge välutvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 
 

 
 

English task. 
Choose 1 cause of and write about a solution to cyberbulling/nätmobbning. 
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Bilaga 4 – Arbetsgång år 7 

 

 
 

SO 

Research 

○ Vad är mobbning och kränkning? Definiera/beskriv det. 
○ Varför får man inte mobba eller kränka andra? 
○ Var sker mobbning och kränkningar? 
○ Hur ser det ut? Vad ska man leta efter för att upptäcka det? 
○ Hur vanligt är det? 
○ Vad kan man göra för att motverka den?  
○ Vad säger lagen? Hur många har dömts för näthat? 
○ Hur kan rättssamhället motarbeta det?  
○ Finns det skillnader och likheter mellan mobbning och kränkningar på 

nätet jämfört med face-to-face. 
 
 
 

Svenska  
Site & film 
 

Uppdrag per grupp: 
Åk 7 ansvarar för att bygga upp siten, vi skapar fyra grupper som alla får ett 
ansvarsområde var.  

- Engelskversion/startsida  
- Elevsida 
- Föräldrasida 
- Pedagogsida 

 

På varje sida ska det finnas en introfilm (cirka 30 sekunder) som beskriver sidans 
innehåll. På varje sida ska det också finnas en film och en text som beskriver vad man 
som förälder, pedagog eller elev kan göra för att motarbeta nätmobbning. 
Dela upp ansvaret i gruppen.  
 

Uppdrag för enskild elev: 
Varje elev ska under projektets gång producera en egen text på temat nätmobbning 
som publiceras på valfri del av siten. Texterna kan vara allt från artiklar med fakta, 
krönikor, intervjuer, dikter eller noveller.   
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Kunskapskrav Svenska: 
 

E C A 

Eleven kan skriva olika slags 
texter med viss språklig 
variation, enkel textbindning 
samt i huvudsak fungerande 
anpassning till texttyp, språkliga 
normer och strukturer.  
 
Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information från 
ett avgränsat urval av källor och 
för då enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller 
enkla beskrivningar och 
förklaringar, enkelt 
ämnesrelaterat språk samt i 
huvudsak fungerande struktur, 
citat och källhänvisningar.  
 
Genom att kombinera olika 
texttyper, estetiska uttryck och 
medier så att de olika delarna 
samspelar på ett i huvudsak 
fungerande sätt kan eleven 
förstärka och levande göra sina 
texters budskap. 

Eleven kan skriva olika slags 
texter med relativt god språklig 
variation, utvecklad 
textbindning samt relativt väl 
fungerande anpassning till 
texttyp, språkliga normer och 
strukturer.  
 
Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information från 
ett relativt varierat urval av 
källor och för då utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om informationens 
och källornas trovärdighet och 
relevans. Sammanställningarna 
innehållerutvecklade 
beskrivningar och förklaringar, 
utvecklat ämnesrelaterat språk 
samt relativt väl fungerande 
struktur, citat och 
källhänvisningar.  
 
Genom att kombinera olika 
texttyper, estetiska uttryck och 
medier så att de olika delarna 
samspelar på ett 
ändamålsenligt sätt kan eleven 
förstärka och levandegöra sina 
texters budskap. 

Eleven kan skriva olika slags 
texter med god språklig 
variation, välutvecklad 
textbindning samt väl 
fungerande anpassning till 
texttyp, språkliga normer och 
strukturer.  
 
Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information från 
ett varierat urval av källor och 
för då välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 
Sammanställningarna innehåller 
välutvecklade och nyanserade 
beskrivningar och förklaringar, 
välutvecklat ämnesrelaterat 
språk samt välfungerande 
struktur, citat och 
källhänvisningar.  
 
Genom att kombinera olika 
texttyper, estetiska uttryck och 
medier så att de olika delarna 
samspelar på ett 
ändamålsenligt och effektivt 
sätt kan eleven förstärka och 
levandegöra sina texters 
budskap.  
 

 
Grupper 

Ansvar: Ansvar: Ansvar: Ansvar: 

6 elevers namn… 
(anonymiserat) 

6 elevers namn… 
(anonymiserat) 

6 elevers namn… 
(anonymiserat) 

6 elevers namn… 
(anonymiserat) 
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Bilaga 5 – Organisation/uppdrag år 7  

 

Länk till hemsidan (anonymiserat så länken fungerar inte) 
 
Organisation: 
Sidadministratörer: Lynn, Fredrik, Hester, Nils, Lenah 

Startsida: Lynn, 
Engelska: Lynn,  
Pedagog: Fredrik 

Elev: Lenah 

Föräldrar: Hester, Nils 

 
Redaktioner 
Startsida/Engelska: Lynn, Vera, Andrea, Chanelle, Emma, Elsa, Beth, Helena, Freja 

Pedagog: Shirin, Enya, Fredrik, Dima, Bianca 

Elev: Gina, Maria, Medina, Lenah 

Föräldrar: Jack, Nils, Hester, Timmy, Hannes 

 

Beskrivning av uppdrag: Syfte, innehåll, genomförande. Var ska det 
ligga på siten? 

Vem 
genomför 
det? 

Intervjuer Elev Maria, Medina 

 

Film Föräldrar Nils 

Intervjua Om Mobbning i skolan Och på nätet. Intervjua lite 
människor här och där.  

Startsidan Gina 

Intervjuer/Berättelse:   Chanelle 

Comic Strip. För att på något sätt underhålla människor när 
de läser igenom allt tråkigt. 

Startsidan Freja och 
Timmy 

Feel good bilder. För att andra ska kunna känna sig bättre 
igenom att kollla på dom. Jag lägger upp dom på Biancas 
dokument. 

Elev  Hannes 

Skriva fakta om olika sociala medier så att lärare blir bättre 
på att få en bild i hur vardagen är för många barn och unga. 

Pedagog Shirin 

Enya 

Intervjuer Elev 

 
Lenah 

Feel Good Sida, så man blir gladare. Startsidan Bianca och 
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Vi ska hitta bilder, Citat och Musik på internet som är 
relaterat till ämnet. 

Gina 

Dikter  Elev  Elsa  

Trevliga roliga bilder. Samma anledning som feel good 
bilder. Fast jag lägger dom ej upp på Biancas dokument.  

Elev Hannes 

Egen berättelse Elev Vera 

Våra namn. Så att alla ska veta vilka som har gjort/har 
hjälpt till i sidan. 

Startsidan Någon 
frivillig? 
Snälla? 

Egen berättelse & åsikt Elev & pedagog Lynn 
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Bilaga 6 – Bildintroduktion, samt planering år 6 

 
Projekt Vägra mobbing  
BILD 
 
Under period 4 kommer vi jobba med att framställa bildmaterial för projektet Vägra mobbing. Du 
kommer att få tre uppgifter som ska vara klara vecka 8. Mer info om uppgifterna kommer när de 
presenteras (se schema). I slutet av varje lektion ska du skriva en reflektion om hur arbetet har gått. När 
projektet är klart ska en längre utvärdering skrivas. Se kunskapskrav kopplat till reflektionen nedan.  
 
 

E C A 

Eleven kan också ge enkla omdömen 
om arbetsprocessen och kvaliteten i 
bildarbetet. 

Eleven kan också ge utvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan också ge välutvecklade 
omdömen om arbetsprocessen och 
kvaliteten i bildarbetet. 

 
 
Schema: 
 

Vecka: Uppgift: 

5 Logotyp 

6 Logotyp/Illustrationer 

7 Illustrationer/Digital affisch

8 Sammanställning + utvärdering

 
 

 
 
Bild från respectu.com 
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Bilaga 7 – Bilduppgift 1 – 3 för årskurs sex 

 

Logotyp för projektet Vägra mobbing 

 
Din uppgift är att skapa en logotyp för projektet Vägra mobbing. Logotypen kommer främst att synas på 
hemsidan men också på affischen som du ska göra vecka 7.   
 
När man gör en logotyp är det viktigt att tänka på målgruppen. Vilka slags personer ska se logotypen? 
Hur ska man nå ut till dem genom logotypen? Kan man locka till sig människor genom en logotyp? Det 
är också viktigt att tänka på logotypens uppbyggnad. Vad står de olika delarna i logotypen för? Många 
logotyper är uppbyggda av text och geometriska figurer. Se exempel nedan. 
 
 
 

                    
London underground  Burger king      Lego  
 Pepsi 
 
 
 

         
Coca cola            IKEA  Friends 
 
 
 
Arbetsgång: 
 

1. Titta på internet för inspiration på olika logotyper, det finns många hemsidor med kända 
logotyper, t.ex:  http://www.brandsoftheworld.com/ och http://www.brandprofiles.com/logos  

2. Gör minst 3 skisser på logotypen, fundera över om du ska ha med någon symbol eller text, hur 
logotypen ska vara uppbyggd och vad du vill berätta med din logotyp 

3. Visa skisserna för Anna och bestäm dig för en av dem som du ska använda 
4. Börja göra logotypen i blyerts för att sedan fylla i den med tusch  
5. Scanna in logotypen och spar den i din digitala bildmapp för framtida användning 

 
Glöm inte att skriva i reflektionsboken om hur det har gått! 
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Kunskapskrav kopplade till uppgiften: 
 
 

E C A 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett i 
huvudsak fungerande sätt för att skapa 
olika uttryck.  

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett 
relativt väl fungerande och varierat 
sätt för att skapa olika uttryck. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett väl 
fungerande, varierat och idérikt sätt 
för att skapa olika uttryck. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett relativt väl 
fungerande sätt. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett väl fungerande sätt. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
bidra till att utveckla idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla delvis egna idéer inom några 
olika ämnesområden genom att 
återanvända samtida eller historiska 
bilder och bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Eleven kan i det bildskapande arbetet 
utveckla egna idéer inom några olika 
ämnesområden genom att återanvända 
samtida eller historiska bilder och 
bearbeta andra uppslag och 
inspirationsmaterial. 
 

Under arbetsprocessen bidrar eleven 
till att formulera och välja 
handlingsalternativ som leder framåt.  

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
med någon bearbetning leder framåt. 
 

Under arbetsprocessen formulerar och 
väljer eleven handlingsalternativ som 
leder framåt.  
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Illustration till Vägra mobbing  
 
Din uppgift är att göra en illustration till hemsidan Vägra mobbing. Illustrationen ska passa in i kontexten 
(sammanhanget), du ska alltså göra en bild som på något sätt har med nätmobbing att göra. 
Illustrationen ska göras för hand och kommer sedan att scannas in och laddas upp på hemsidan.                                  

 
Arbetsgång: 
 

1. Titta gärna på internet för inspiration. (http://www.illustratorcentrum.se/, 
http://peepshow.org.uk/illustration.php, m.m) 

2. Gör några skisser (minst 3) på en illustration. 
3. Visa skisserna för Anna och bestäm dig för en av dem som du ska använda. 
4. Gör din illustration. Färglägg med tusch eller färgpennor. 

 
Exempel på illustrationer med tema nätmobbing:  
 

          
Ruby Thompson          Ida Björs 
 

          
 
Från Boy Scouts America   Annlaug Auestad    
 

   
Jillian Tamaki           Anna Karin Von Malmborg 
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Kunskapskrav kopplade till uppgiften:  
 

E C A 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett enkelt bildspråk och 
delvis genomarbetade uttrycksformer så 
att budskapet framgår. 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett utvecklat bildspråk 
och relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett välutvecklat 
bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett i 
huvudsak fungerande sätt för att skapa 
olika uttryck.  

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett 
relativt väl fungerande och varierat 
sätt för att skapa olika uttryck. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett väl 
fungerande, varierat och idérikt sätt 
för att skapa olika uttryck. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett relativt väl 
fungerande sätt. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett väl fungerande sätt. 
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Affisch till Vägra mobbing  
 
Din uppgift är att göra en affisch för projektet Vägra mobbing. I din affisch ska din logotyp och 
illustration finnas med samt länk till hemsidan och projektets namn (Vägra mobbing). Affischen ska 
göras  appplikationen (anonymiserat) i din digitala bildmapp. Testa de olika funktioner som finns i 
applikationen, t.ex insert drawing, insert special characters, ändra typsnitt och färg m.m.                                                 

 
Arbetsgång: 
 

1. Titta gärna på internet för inspiration.  
2. Gör minst två skisser i din skissbok, visa dem för Anna.  
3. Skapa ett dokument i din bildmapp som du döper till “Affisch Vägra mobbing”. 
4. Infoga din logotyp och din illustration och lägg till text. Testa gärna olika funktioner. 

 
 
Tänk på!  
Typografi, layout, färger och former. Vad signalerar olika typsnitt och färger? 
 
 
 
Exempel på affisch gjord i applikationen (anonymiserat) med tema nätmobbing: 
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Kunskapskrav kopplade till uppgiften: 
 
 

E C A 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett enkelt bildspråk och 
delvis genomarbetade uttrycksformer så 
att budskapet framgår. 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett utvecklat bildspråk 
och relativt väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

Eleven kan framställa några olika typer 
av berättande och informativa bilder som 
kommunicerar erfarenheter, åsikter och 
upplevelser med ett välutvecklat 
bildspråk och väl genomarbetade 
uttrycksformer så att budskapet framgår. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett i 
huvudsak fungerande sätt för att skapa 
olika uttryck.  

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett 
relativt väl fungerande och varierat 
sätt för att skapa olika uttryck. 
 

I arbetet kan eleven använda några olika 
tekniker, verktyg och material på ett väl 
fungerande, varierat och idérikt sätt 
för att skapa olika uttryck. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett relativt väl 
fungerande sätt. 
 

Dessutom kombinerar eleven några olika 
bildelement på ett väl fungerande sätt. 
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Bilaga 8 – Intervjuguide för lärarintervjuerna  

I lärarsamtalen vill jag redan från början ha tillgång till elevarbeten så att vi kan diskutera utifrån konkreta 
exempel. Att använda elicitering med elevernas arbete som utgångspunkt tänker jag blir lättare och tydligare. I 
guiden finns frågor som gäller samtliga lärare, men även sådana som är ämnesspecifika. 

1. Frågor kring projektet, upplägg och genomförande 
Vilken roll har du/ni haft under arbetet? Kan du beskriva kort hur processen gått till i ditt ämne? Vad 
hände efter introduktionen? Är du (ni) nöjda med projektet t ex upplägget och processen?  
Hur ser du på syftet med projektet? 
När ni tittar på det färdiga resultatet så här i efterhand, hur tänker du kring det? Reflexioner? Finns det t 
ex något du/ni hade kunnat göra annorlunda, eller kanske något i uppgiften som hade kunnat vara 
annorlunda? 

2. Samarbete och kommunikation mellan ämnena: 
Hur tänker du/ni kring att arbeta ämnesintegrerat? Hur har samarbetat fungerat mellan ämnena? 
Hur kommunicerar ni kring ämnena och elevernas arbete? Har ni lärare haft tid till gemensam reflexion?  

3. Om att arbeta med digitala medier i undervisningen: 
Hur tänker ni kring att arbeta med digitala verktyg i undervisningen, dvs datorer och med film, ljud och 
bilder. Blir det någon skillnad i hur eleverna lär sig än om man till exempel använder läroböcker?  
Upplever du/ni att elevernas engagemang påverkas av att arbeta med digitala medier i undervisningen? 
Hur? 
I detta fall (Vägra mobbing) är målgruppen elever, föräldrar och lärare. Elevernas gemensamma arbete 
blir synligt utanför skolan. (Hur) påverkar detta arbetet och motivationen hos eleverna? 

4. Bedömning: (Kursiverade frågor har tillkommit efter omarbetning av intervjuguiden och har ställts till bild- 
och svenskläraren). 
Hur tänker ni kring bedömning av elevernas arbete i detta projekt? 
Vad kommer du/ni att titta efter när ni ska bedöma uppgiften, och hur har du/ni kommunicerat detta till 
eleverna? Har du/ni formulerat matriser kring bedömningen av uppgifterna?- Har eleverna fått 
omdömen eller betyg på arbetsområdet ännu?  
Ger ni både återkoppling/feedback samt "betyg" på enskilda arbetsområden?   
Märker du att lärandemål och kriterier påverkar hur eleverna tar sig an sitt arbete? På vilket sätt? 
Hur tänker ni kring bedömning av multimodalt material? Är det någonting ni pratar om i kollegiet?   
Den formativa bedömningen i undervisningen? Elevaktivitet? Kamratbedömning, är det någonting ni 
arbetar med? 

Frågor specifika för ämnet svenska: 
Bedömningen av elevernas filmer och hemsidans upplägg och design, hur (vem/vilka) tar hand om det, 
och på vilket sätt?  (Hur) tror du att det påverkar det eleverna att inte bildämnet är med här? Tror du det 
skulle vara någon skillnad i utförande på uppgifterna om de visste att det bedöms inom bildämnet? 

Frågor specifika för bild:  
Går du in och tittar på slutprodukten i åk 7, där du inte haft några timmar också? Eller pratar du och i 
det här fallet läraren i Svenska ihop er? (Egentligen är ju den stora produktionen där med filmerna och 
så och jag försöker bli klok på om denna typ av material bara blir omhändertagen av bildämnet, och hur 
då det påverkar elevernas motivation) 

För info: Det kunskapskrav som i huvudsak är av intresse i detta projekt i åk 7 svenska är: 
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på 
ett i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och 
levande göra sina texters budskap. 
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Bilaga 9 – Intervjuguide för elevintervjuer  

Jag vill ta del av det färdiga resultatet och höra hur eleverna reflekterar kring uppgiften med sitt 
egenproducerade digitala material som diskussionsunderlag (så det ska de ha med sig). I början av 
intervjun tänker jag att jag får jag berätta vad jag är intresserad av och försöka förklara att jag 
undersöker hur lärare i olika ämnen bedömer till exempel utformning, bild- och filmmaterial i deras 
digitala arbete. 
 
Frågeområden (5 st+ årskursspecifik) att använda som utgångspunkt i en semistrukturerad intervju. 
 
1. Elevens roll och hur de tänker kring det material som producerats: 
Kan ni visa mig hemsidan och berätta kort om projektet och vilken roll du/gruppen/ni i klassen haft 
under arbetet? - Vad hände efter introduktionen? När ni tittar på det färdiga resultatet så här i efterhand, 
av det färdiga resultatet, hur tänker du kring det? Är du/ni nöjda med er insats, och i så fall med vad? 
 
2. De olika ämnenas roll/påverkan: 
Vilken roll har de olika ämnena haft under projektet? Hur har samarbetet fungerat mellan ämnena tycker 
ni? 
 
3. Om att arbeta med digitala medier och projekt: 
Vad tycker ni att ni har ni lärt er när ni har jobbat med projektet Vägra mobbing? Är att arbeta med ett 
större projekt ett bra sätt att lära sig nya saker tycker ni? Vad tycker ni om att arbeta med digitala 
verktyg, dvs datorer och med film, ljud och bilder? Blir det någon skillnad i hur man lär sig än om man 
använder vanliga läroböcker? 
 
4. Att ha en annan mottagare än läraren: 
Målet för Vägra mobbing har ju varit att ni elever tillsammans ska skapa en hemsida som vänder sig till 
målgrupperna elever, föräldrar och lärare. Kan ni berätta kort om hur det känns att alla kan ta del av och 
se vad ni producerat? Hur påverkar det hur ni har gjort ert arbete? 
 
5. Bedömning: 
Hur blir ni bedömda på det här projektet? Har ni sett hur ni blivit bedömda ännu? Vad tänker ni om det? 
Visste ni de vad lärarna i de olika ämnena var ute efter att ni ska visa för kunskaper? Vad berättade de 
från början? 
Har ni tänkt på det när ni skapat material till hemsidan? Vet ni vad ni behöver arbeta på inom ämnet, 
och hur får du/ni reda på det? Brukar ni hjälpa varandra med skoluppgifter på lektionen, till exempel 
genom att ge feedback/tips på saker som kan förbättras, eller lyfta saker ni tycker att er kompis gör 
riktigt bra? (här är jag ute efter om de använder sig av elevaktiva metoder för kamratbedömning). 
 
Slutligen, årskursspecifika frågor: 
åk 7, Tror ni att ni skulle ni ha arbetat på något annat sätt med hemsidan och filmerna om er 
bilden/Anna hade varit med och haft timmar i år 7? 
 
åk 6. Kanske att jag inte behöver fråga om dessa specifikt, utan denna information kan kanske glida in i 
frågeområde 4, d.v.s. att ha en annan mottagare än bara skolan. Det jag är lite ute efter är hur/om det är 
påverkar deras upplevelse/engagemang mkt huruvida deras bildarbete blir synligt på sajten eller inte. 
Hur ska jag tänka här? 

 


