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Ungas multimodala gestaltning 
i skolan 

Bakgrund; en presentation av forskningsprojektet UNGMODs

Det övergripande syftet med forskningsprojektet UNGMODs – Ungas multimodala 
gestaltning; hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion – är att 
studera hur unga människor (13-17 år) använder digital informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella vardagliga 
lärsammanhang, särskilt på vilket sätt möjligheterna till multimodal gestaltning stöder 
individens kritiska reflektion kring lärande, kunskapsbildning och jagutveckling. 

Projektets huvudsakliga frågeställning berör hur unga (13-17 år) personer uttrycker 
erfarenheter, information och kunskaper i multimodala gestaltningsformer på fritiden 
och i skolan. Härur genererar vi tre sammanflätade tematiker: 

i. Vilka digitala medier använder unga på sin fritid för gestaltning, samt till vad 
använder de dessa medier? 

ii. Vilka digitala medier använder unga på skoltid för gestaltning, samt till vad 
använder de dessa medier? 

iii. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och 
skriftliga (i begreppets traditionella betydelse) berättelser vid gestaltning? 

Dessa tre teman är nära knutna till tre delstudier: En analys av ungas multimodala 
uttryck på fritiden; en analys av ungas multimodala skoluppgifter, samt; hur unga brukar 
medietekniska redskap i en gestaltningsprocess. Delstudierna (i) och (ii) genererar 
kunskap om, och i så fall hur, ungas multimodala gestaltning skiljer sig åt i skola 
respektive fritid. Men också, och framför allt, mediets kvaliteter och möjligheter, så som 
det upplevs av unga i deras vardag. Utifrån en analys av detta, där även unga/elever, 
lärare, medsökande och projektets nätverk kommer att bidra, bestäms formerna för 
delprojekt (iii). Delprojekt (iii) är tänkt att bli både en egen delstudie och en möjlighet att 
pröva preliminära slutsatser från delstudierna (i) och (ii), dels för forskargruppen, dels 
för projektets medsökande. 
(Ur ansökan)

I Inledning nedan kommer vi att stanna upp vid två av de centrala begreppen; 
multimodalitet och gestaltning, samt hur dessa är relaterade till fenomenet ”lärande”. 
Därefter kommer att ske en analys av tema ii – bruket av digitala medier i skolmiljö. 
Baserat på diskussionen av dessa tentativa resultat, avslutar vi denna arbetsrapport 
med reflektioner kring forskningsprojektets fortskridande och utveckling. 

Inledning

Användaren av digitala medier har tillgång till en repertoar av uttrycksformer som 
tidigare medieformer inte kan erbjuda; de digitala mediernas multimodala 
gestaltningsformer gör möjligt konsumtion, analys och (re)produktion av traditionellt 
åtskilda teckennivåer (typografisk text, tal, ljud, bild, rörlig bild). Gestaltning menar 
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vi då är sättet som dessa multimodala resurser används. Gestaltningen skall vidare 
förstås som en instans som erbjuder möjligheten till reflektion och eftertanke, då 
gestaltningen äger en intentionalitet och en kommunikativ ambition (se Hernwall & 
Lindkvist, 2011; Hernwall, 2010). 

En socialsemiotisk teori om multimodalitet, som hos Kress (2009:65), menar att ”alla 
tecken [signs] är motiverade förbindelser av form av mening”. Detta betyder att det 
finns en avsikt eller intentionalitet i valet av modalitet och därmed att sättet som 
individen uttrycker sig på är motiverat. Detta antagande har viktiga implikationer; 

• individens möjligheter att uttrycka sig ökar med de modaliteter hen 1 tagit i 
anspråk,

• individens möjligheter att uttrycka sig är avhängigt tillgången till redskap,

• uttryckets (eller gestaltningens) kvaliteter är beroende av vilka modaliteter som 
dess sändare har att tillgå. 

Denna sista punkt, att uttryckets kvaliteter är beroende av sändarens tillgång, skall 
förstås i begreppet ”tillgångs” dubbla betydelse. Dels tillgång som en fysisk tillgång till 
konkreta redskap, infrastruktur, etc. Dels tillgång som en mental kognitiv tillgång till 
sätt att tänka och upplevda möjligheter, eller med andra ord tillgång till en 
erfarenhetsbaserad förståelse för redskapets möjligheter och begränsningar. I ett 
socialsemiotiskt perspektiv är dessa två dimensioner sammanflätade, där erfarenheten 
av tidigare användande förändrar uppfattningen av redskapets menings- och 
handlingserbjudanden (eng. affordances). 

I detta socialsemiotiska perspektiv, blir lärande i första hand ett relationellt fenomen, 
där individen är aktiv i sitt tolkande av världen hen lever i. Lärandet är med andra ord 
inte avskilt från normer, värderingar eller maktstrukturer, utan snarare intimt 
sammanflätade med dessa. Så, lärandets situationella sammanhang bär med sig de 
”nedärvda” erfarenheter och föreställningar som där förekommer. I sin bok ”Design för 
lärande – ett multimodalt perspektiv” (2010) menar Selander och Kress att lärande 
skall förstås som ”meningsskapande kommunikation inom ramen för 
erkännandekulturer och institutionella avgränsningar” (s.20). Detta betyder inte att 
lärande skulle vara en ”mekanisk process av tillgängelse, utan bör istället ses som en 
levande process av prövning, förståelse och behärskning, design, transformation och 
nyskapande” (s.45). Vi menar därför att villkoren för individens lärande är 
sammanflätade med de maktstrukturer som förekommer inom den situation lärandet – 
denna allestädes närvarande process – sker. Här erbjuder det intersektionella 
perspektivet (de los Reyes & Mulinari 2005; Lykke 2003, 2010; McCall 2005) 
intressanta möjligheter att se hur analytiska kategorier som genus, klass, ålder, 
förmåga/kapacitet, etc., är samverkande och varandra intersekterande storheter vilka 
skapar unika positioner och villkor. Likväl som situationen är bärare av 
maktstrukturer, är de redskap vi använder ”könade” (Berg & Lie 1995). I en tidigare 
artikel (Hernwall & Lindkvist 2011) skriver vi: 
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1 Vi använder det könsneutrala ”hen” istället för köns- och därmed maktmarkörer som 
”hon” eller ”han”. 
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på samma sätt som individens kön är sammanflätat med individens genus, är 
artefakterna och miljön ömsesidigt sammanflätat med genus och de både möjligheter och 
begränsningar som ligger i detta faktum. Väsentligt är dock att dessa maktordningar och 
identitetsmarkörer är i ständig förhandling och omvandling och skall alltså inte ses som 
varken eviga eller absoluta. (Hernwall & Lindkvist, 2011, s.35)

Hur har vi då arbetat med tema ii: Vilka digitala medier använder unga på skoltid för 
gestaltning, samt till vad använder de dessa medier? Och hur har vi samlat empirisk 
data, hur har vi analyserat denna och vilka tentativa resultat ser vi? 

Analysen av tema ii: bruket av digitala medier i 

skolmiljö

Hösten 2010 initierades analysen av det material eleverna producerade i skolan, där 
syftet var att studera vilka medier de använder inom ramarna för skolans verksamhet, 
med särskilt fokus på deras multimodala gestaltningar. Delstudie ii motsvarar 
projektets andra tema: Vilka digitala medier använder unga på skoltid för 
gestaltning, samt vad de använder dessa medier till? 

Material och datainsamling

Det material som vi samlade in till studien, del ii, utgörs huvudsakligen av backup från 
elevernas datorer i Broängsskolan (Bro), insamlat multimodalt material från 
elevarbeten på Tumba Gymnasium (TGy) samt observationer och fältanteckningar på 
båda skolorna. Nedan beskrivs det material som vi analyserat och den typ av data som 
skapades från materialet. Därefter presenteras våra preliminära resultat. 

De bilder som förekommer i texten är alla hämtade från elevproduktioner. Bild 1 är 
hämtad från ett elevarbete på Bro, medan bild 2, 3 och 4 är utsnitt från TGy-elevers 
PowerPoint-presentationer på ett särskilt temaarbete.  

Tentativ analys: Broängsskolan

I Broängsskolan hade vi tillgång till kopior av hårdiskarna från de 20 elevernas datorer,  
8 flickor och 12 pojkar. I deras datorer fanns i ringa mängd skolrelaterat material, detta 
gäller både flickor och pojkar. Det skolrelaterade materialet som fanns i datorerna har 
liknande innehåll och är mestadels typografiska texter ofta skrivna i OpenDocument 
text (odt). I flera fall utgår dessa dokument från hämtade texter från nätet som mer 
eller mindre bearbetats av eleverna. Det finns exempel där även stillbilder används och 
texterna formges och typografin ändras. Andra typer av skolrelaterat material är rörliga  
bilder där ungdomarna tillsammans med andra klasskamrater gör filmer anslutna till 
några skolämnen (bl.a. demokrati och diktatur, reklam, England, droger, gudar). Detta 
senare förekommer dock i mer begränsad omfattning både vad gäller antalet filer och 
antalet elever som arbetat med det.

Ungas multimodala gestaltning i skolan
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En omfattande del av innehållet i datorerna är till synes fritidsrelaterat material. Det 
omfattar ett stort antal bilder tagna i programvaran Photo Booth 2, där ungdomarna 
inte sällan poserar och/eller använder olika visuella effekter. Flickorna har i större 
omfattning använt sig av den tekniken än pojkarna. I flickornas datorer finns fler bilder  
på dem själva än i pojkarnas datorer och även material som, enligt flickornas eget 
utlåtande, de skapat för att använda i sina egna bloggar. Det förekommer även 
nedladdad musik och egna låtar skapade med GarageBand3 (ensamma eller med 
kompisar), den här typen av material förekommer oftare hos pojkarna än hos flickorna. 
I pojkarnas datorer finns också fler sparade filer (mjukvara, dataspel). Bilder hämtade 
från internet finns både hos pojkar och flickor (t.ex. film, snygga killar och tjejer, 
artister). Även egenproducerade filmer i vilka de filmar sig själva, är tillsammans med 
kompisar och/eller med deras egen familj, förekommer hos både flickor och pojkar.

I den fördjupade analysen har vi sökt relatera till de tre centrala begreppen från 
UNGMODs-projektets syftesformulering: Lärande, Kunskapsbildning och 
Jagutveckling. I analysen relateras dessa kategorier till både skola och fritid. Genom 
att studera elevernas datorer får vi data om bl.a. deras användning av digitala medier i 
olika lärmiljöer och sociala rum. Detta gör det sedan möjligt att i analysen uttala sig om  
villkoren för datorstött och multimodalt lärande i dessa olika rum. Vidare gör analysen 
möjligt att studera skolans och fritidens olika villkor och erbjudanden för lärande och 
kunskapande med digitala medier. Materialet ger även prov på multimodala 
gestaltningars betydelse för kamratkultur och lärande bland jämnåriga i ungdomarnas 
konstruktion och bearbetning av deras identitet och jagutveckling.

Vi kommer nedan att ge några konkreta exempel från analysen av det empiriska 
underlaget. Målet med detta är att illustrera våra tolkningar, och i slutändan vår 
förståelse, av elevernas multimodala gestaltningar i skolmiljön. Vi kommer att göra 
dessa analyser i två steg, där steg 1 är en presentation av vilka modaliteter vi uppfattar 
förekommer i de empiriska illustrationerna, för att i steg 2 göra en analys relaterat till 
begreppen lärande, kunskapsbildning och jagutveckling. I senare rapporter/artiklar 
kommer vi att genomföra med detaljerade och avgränsade analyser. 

Lärande och kunskapsbildning 

Oberoende om det är skolrelaterade eller fritidsrelaterade material kan vi i 
gestaltningen få syn på elevernas implicita lärande- och kunskapandeprocesser, så som 
dessa tar sig uttryck i just gestaltningen. Detta är naturligtvis en analys som bygger på 
antaganden, då vi inte talat med eleverna, eller sökt mäta inneboende variabler. 
Antagandet att det är möjligt att på detta sätt uttala sig om lärande- och 
kunskapsprocesser bygger på att valet av gestaltningsform/er, eller semiotiska resurser,  
är både medvetet och motiverat (jfr Kress, 2009). 

Ungas multimodala gestaltning i skolan

2 Photo Booth: Programvara på Mac där användaren via den inbyggda webbkameran 
kan ta kort med olika effekter. Ger även möjlighet att filma, också det med effekter. 

3 GarageBand: Programvara på Mac, som ingår i iLife, där användaren kan skapa musik. 
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 (Bild 1) Från elevarbete Bro. Våra kommentarer om i gestaltningen förkommande 
modaliteter (exempel).

I bild 1 ser vi hur eleven använder och/eller återanvänder olika semiotiska resurser för 
att redovisa en skoluppgift om Demokrati & Diktatur: färg, bilder (foton och symbol), 
text (rubriker, brödtext), typografi (val av typsnitt och teckenstorlek), formgivning (de 
olika elementens placering och inbördes relation/er). Eleven har använt 
ordbehandlingsprogrammet Pages4, vilket erbjuder en rad s.k. mallar. I bild 1 har 
eleven använt en sådan mall, men ändrat formgivningen (layout) i dokumentet och 
typsnitt. Valet av mall, liksom hur denna anpassas, kan ses som en ytterligare 
dimension av de semiotiska resurser eleven väljer. Bruket av denna kombination av 
semiotiska resurser skall ses som motiverat och avsiktligt, där resultatet som både 
helhet och dess enskilda element blir en spegling av två samverkande och ömsesidigt 
influerande dimensioner av uppgiften: Å ena sidan hur eleven tolkar och förmedlar 
begreppen ”demokrati” och ”diktatur”, och å andra sidan hur eleven tolkar och 
förmedlar förståelsen av uppgiften som en skoluppgift. Detta betyder att vi i analysen 
av bild 1 får en illustration över vilka kunskaper och kompetenser som eleven besitter, 
dels i termer av multimodal kompetens, dels i termer av uppgiftens explicita tematik 
(demokrati och diktatur). 

Ungas multimodala gestaltning i skolan

4 Pages: Programvara för ordbehandling i Mac, ingår i iLife. 



6

Kontexten: skola/fritid

Då eleverna på Bro har var sin dator, vilka de i stort kan använda som de själva önskar 
på fritiden, tillåter analysen av de multimodala gestaltningar som förekommer på dessa  
datorer (hårddiskar) inte någon klar åtskillnad mellan de olika typer av digitala medier 
som ungdomarna använder för skolrelaterade aktiviteter eller i aktiviteter som kan 
kopplas till fritiden. Detta betyder även att medierna som används i skolan och på 
fritiden kan vara desamma (ex. Photo Booth, Pages), medan sättet de används på kan 
skilja sig åt mellan olika miljöer. Ofta resulterar detta i en kvalitativ skillnad i hur 
medierna används (vilket i sig inte rymmer någon värdering). 

Även om vi initialt tycker oss se en större kreativitet i bruket av digitala medier på 
fritiden (ex. hur Photo Booth används, eller skapandet av filmer), är detta en tolkning 
som bör nyanseras och ifrågasättas. Kreativitet och grad av kreativitet är mycket 
komplexa begrepp vilka är svåra att mäta eller gradera. Å ena sidan kan kreativitet 
förstås som (grad av) nyskapande i den färdiga produkten (så som betraktaren 
uppfattar denna). Å andra sidan kan kreativitet förstås som (grad av) nyskapande i 
relation till situationens ramar. Detta betyder att vi kan tänka oss att en multimodal 
gestaltning som förefaller måttligt kreativ i den första meningen, men rymmer en hög 
grad av kreativitet i relation till situationella begränsningar. Även det motsatta är 
möjligt, att det är en ringa kreativitet i relation till kontextens förutsättningar, medan 
den färdiga produkten uppvisar hög grad av kreativitet och nyskapande. Med detta som  
bakgrund, vill vi påstå att ett flertal av de multimodala gestaltningar som förekommer 
på Bro-elevernas hårddiskar är relativt grunda i sin kreativitet i bruket av digitala 
medier, och ofta är likartade i jämförelse med klassens övriga elever. Det är som att det 
som primärt gestaltas är skoluppgifter, med dess förväntningar om form och innehåll. 
Medan mediets möjliga menings- och handlingserbjudanden (eng. affordances, se 
Gibson 1970; Norman, 2002) i någon mån förblir oupptäckta. Detta betyder att 
gestaltningens kontext, eller i det sammanhang gestaltningen skapas och det 
sammanhang gestaltningen används/presenteras, har en central betydelse för den 
multimodala gestaltningens upplevda menings- och handlingserbjudanden. 

I det skolrelaterade materialet är typografiska texter, bilder och filmklipp samt 
informationssökning och inhämtande av fakta från ex. internet vanligt förekommande. 
Här har många av gestaltningarna karaktären av att redovisa skolarbete (m.a.o. visa att 
man gjort uppgiften). Medan de gestaltningar som skapats på fritiden i högre grad 
experimenterar med mediets uttrycksmöjligheter. I detta material återfinns även 
gestaltningar där ungdomarna använt mediets möjligheter för att komma nära den 
egna personen på ett sätt som för en betraktare kan uppfattas som provocerande eller 
utmanande. Framför allt förekommer detta bland flickorna, vilka nyttjar datorns 
webbkamera (Photo Booth) för att laborera med den feminina kroppens uttryck. 
Motsvarande fenomen bland pojkarna skulle kunna vara en relativt rå attityd och 
vokabulär inspirerade av idrottsvärlden (och då framför allt fotboll och ishockey). 
Andra exempel från ett mer fritidsorienterat bruk är att fotografera sig själv eller andra, 
samla bilder på idoler, kompisar eller familjemedlemmar. Det förekommer även filmer 
samt (spår av) bloggande och kommunikation via sociala medier. Humoristiska inslag 
återfinns i både det skol- och det fritidsrelaterade materialet. 

Ungas multimodala gestaltning i skolan
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Analysen visar alltså att ungdomarna använder det de lär sig i olika sammanhang, med 
olika innehåll och på olika sätt, beroende på lärandets miljöer och sociala rum och 
målgrupp/publik till deras gestaltningar. Mycket av detta material tolkar vi som ett sätt  
att spegla sig själv i mediet, vara social samt bearbeta och reflektera över det egna jaget. 
Vi ser också i materialet spår av flickors och pojkars uppfattningar om privat och 
offentlig identitet samt om etik och moral. 

Jagutveckling och genus

I materialet ser vi att både flickor och pojkar visar liknande tendenser i användning av 
digitala medier i skol- och fritidskontext. Det vill säga att de gestaltningar som relaterat 
till det ”privata bruket” är mindre traditionella än skolarbetet. Vi ser däremot en 
differentierad användning av modaliteter hos flickor och pojkar. I materialet skiljer sig 
användningen av bildspråket mellan flickor och pojkar, samt intressefokus i 
användning av datorer. Till exempel har flickor betydligt många fler bilder på sig själva 
än vad pojkar har. Bland flickorna förekommer också material till egna bloggar, något 
som över huvud taget inte förekommer hos pojkarna. Pojkarna däremot har mer 
nedladdad/laddar oftare ner musik, programvara och dataspel. 

När vi analyserar materialet kan vi se spår av jagutveckling och identitetsprövande 
aktiviteter. Med referenser från olika medier (intertextualitet) och egna preferenser 
speglar ungdomarna sig själva i mediet och provar olika roller. En tolkning kan vara att 
ungdomarna använder medierna för att på det sättet observera sig själv genom den 
andre (kameran som subjekt) och jämföra den digitala avbildningen med sin egen 
självbild. Här kan vi observera att flickorna tydligare och i en större utsträckning än 
pojkarna laborerar med sensualitet och sexualitet. Intressant här är att reflektera över 
vilken denna ”andre” då är, som är betraktaren: Genom att programvara som Photo 
Booth, vilken är populär bland flickorna, bygger på att individen ser sig själv vid 
fotograferingsögonblicket (och dessutom visar bilden spegelvänt så som subjektet hade 
sett sig själv som om hen tittade i en spegel) är det betraktande subjektet detsamma 
som objektet för den betraktande blicken. Detta kan förstås som att individen erövrar 
en större makt över sin egen framställning, eller att objektet samtidigt har subjektets 
position. En fördjupning av denna analys får dock anstå till senare artiklar. 

Både flickor och pojkar, men på olika sätt, experimenterar med tekniken och leker med 
övergången från flicka till kvinna/pojke till man, även om detta framgår i materialet på 
ett tydligare sätt i flickornas gestaltningar (fr.a. Photo Booth, men även bloggande). 
Även om pojken/mannen blivit alltmer offentlig i exempelvis reklam, är det fortsatt 
den kvinnliga kroppen som s.a.s. dominerar det offentliga rummet. Den samhälleliga 
konventionen är att flickan/kvinnan skall ägna stor uppmärksamhet åt det egna 
utseendet, den egna kroppen, gester, kroppsspråk och mimik, kläder, och så vidare. 
Den ideala kvinnokroppen är i hög grad en annan kropp. Även om detta som sagt i allt 
högre grad även gäller den manliga kroppen, är det fortsatt en skillnad i både 
omfattning och art. Detta kan stå som en intressant illustration över hur handling och 
meningsskapande är frukten av en relation och dialog mellan människan och de 
redskap/artefakter hen interagerar med. Redskapens handlings- och 

Ungas multimodala gestaltning i skolan



8

meningserbjudanden växer alltså fram via interaktionen med subjektet, i den 
ömsesidiga relationen mellan människor och icke-människor (jfr Barad, 2008). En 
viktig konsekvens av detta är att de redskap som används och tas i anspråk, aldrig är 
neutrala. För den pedagogiska praktiken betyder detta att lärandets villkor är 
oupplösligt sammanflätade med tillgängliga och ianspråktagna redskap, hur dessa är 
situationellt konstruerade, deras inneboende (makt)strukturer, och så vidare. 

Tentativ analys: Tumba Gymnasium

Det material från Tumba Gymnasium (TGy) som vi grundar vår analys på är framför 
allt multimodalt material från elevarbeten tillsammans fältanteckningar och 
observationer från undervisning och planering av elevernas produktioner på skoltid.

Material

I skolmaterialet ingår multimodala produktioner från ett projekt om Afghanistan som 
eleverna genomförde under höstterminen 2010. Materialet innefattar stillbilder, rörliga 
bilder (filmer), ljudfiler och typografiskt text, samt presentationer i form av PowerPoint 
eller Keynote5 (inklusive formgivning, övergångar, etc.). På samma sätt som i 
materialet från Bro har eleverna använt sig av digitala medier för att söka information 
och material som senare används i redovisningen av skoluppgiften. I elevernas 
gestaltningar kombineras olika modaliteter i form av PowerPoint presentationer, 
radioprogram och filmer. (Se Nilsson & Hernwall, kommande, för en fördjupad analys 
av detta skolprojekt.)

Data

Vi har även i analysen av elevernas multimodala gestaltningar på TGy strukturerat 
analysen kring forskningsprojektets övergripande tematiker Lärande, 
Kunskapsbildning och Jagutveckling. Detta empiriska underlag tillåter tyvärr inte 
analys av ungdomarnas bruk av digitala medier/multimodal gestaltning i skolan 
respektive på fritiden, varför analysen av TGy-elevernas arbeten kommer att göras i 
relation till skolkontexten eller det formella lärsammanhanget. (För en fördjupad 
diskussion kring gränserna, och särskilt relationen, mellan den formella och den 
informella lärmiljön, se Lindkvist (kommande).)

Lärande och kunskapsbildning 

På samma sätt som i materialet från Bro kan vi studera hur TGy-eleverna använder 
och/eller återanvänder olika semiotiska resurser för att redovisa en skoluppgift. Den 
uppgift som nedanstående exempel är hämtade från (bild 2, 3 och 4) benämndes 
”Afghanistan” och var en tematisk gruppuppgift för eleverna på andra året på TGy, 
inriktning media. De ämnen som involverades var svenska, religion samt 
samhällskunskap. Uppgiften skulle presenteras i multimodal form (”en saklig, digital 
presentation (film, ljud, foto, etc)” med tillhörande muntlig redovisning), och de 
följande exemplen är alltså hämtade från dessa presentationer (PowerPoint-filer). 

Bild 2 kombinerar olika semiotiska resurser såsom foto, kollage, symboler (såsom 
vapen, blickriktning, närbild/helkropp), kontrast (såsom barn och vuxna, vapen och 
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försvarslös). I exemplet (bild 2) gör eleverna ett collage av stillbilder för att uttrycka 
reflektioner och tolkningar av kriget i Afghanistan. Likasom i analysen av material från 
Bro uppfattar vi att denna gestaltning visar på att eleverna hanterar olika typ av 
kunskaper och kompetenser. Kollaget visar exempel på elevernas abstraktionsförmåga, 
samt sociala och kommunikativa kompetens. Vi kan tolka kollaget som en kommentar 
till hur individen drabbas av kriget, där vapen ges en dubbel innebörd som å ena sidan 
något hotfullt och med hög precision, och å andra sidan som ett nödvändigt försvar 
(alldeles oavsett individens ålder). Men också att frånvaron av vapen illustrerar 
individens utsatthet; särskilt framträdande i den unga flickans kropp. Kollaget visar 
också på hur eleverna tolkar och förstår uppgiften som en skoluppgift; att det finns 
förväntningar om hur information skall förmedlas, hur kunskap skall presenteras och 
vad som kommer att bedömas. Här vill vi se hur krigets etiska dilemman blir fångade i 
kontrasten mellan den värnlösa individen, eller det lilla barnets naiva skydd bakom ett 
överdimensionerat och samtidigt föråldrat vapen, och å andra sidan den disciplinerade 
och välutrustade soldaten. Kollaget väcker på detta sätt viktiga frågor om krigets 
realitet och krigets påverkan på individen. 

(Bild 2) Från elevarbete TGy. Kollage med bilder från kriget i Afghanistan. Utdrag 
från PowerPoint-presentation. 

Tolkningen av bild/er kräver en annan form av analys eller läsning, än en analys av den 
typografiska texten. Ett viktigt moment där dessa skiljer sig åt, är de två 
textualiteternas linjäritet och upprepbarhet. Medan den typografiska texten bygger på 
möjligheten att bokstavligen följa ett argument ord för ord, så har bilden inte denna 
uppbyggnad. I relation till en skolkontext där bedömning och betygssättning är ett 
centralt (styr)instrument, är bildens argument svårgripbart och betydligt mycket mer 
subjektivt än textens argument. När vi ser på bilden, kan vi inte veta vad den är tänkt 
att förmedla. Texten förväntas rymma sitt eget argument, och blir ofta bedömd utifrån 
hur väl detta argument presenteras och följs. 

I utgångspunkten att valet av semiotiska resurser är motiverat (jfr Kress, 2009), följer 
kravet att söka tolka de olika modaliteternas betydelse givet det aktuella 
sammanhanget. Med detta som utgångspunkt vill vi påstå att det i TGy elevernas 

Ungas multimodala gestaltning i skolan



10

gestaltningar, antingen i form av stillbilder, PowerPoint produktioner, filmer, ljudfiler 
eller andra modaliteter finns spår av elevernas lärande och kunskapande. I flertalet fall 
ger produktionerna uttryck för elevernas motivation, lust och engagemang för 
uppgiften, så som de valt att tolka den. Det är i detta relevansgörande som deras 
kreativitet står att finna, vilket bl.a. visar sig i den breda variation av sätt att förstå 
uppgiften på och sättet att förstå tematikens (etiska) komplexitet. 

(Bild 3). Från elevarbete TGy. Bild avrättning. Utdrag från PowerPoint-presentation.

Ett ofta förekommande drag i TGy-elevernas gestaltningar är inspiration från (och 
påverkan av) massmedier såsom radio, tidningar, TV och inte minst YouTube. Dessa 
intertextuella kommentarer betyder att elevernas gestaltningar hämtar sin mening från  
och skall förstås i relation till ett större sammanhang av texter/uttryck. Ett exempel på 
detta är avrättningar där ”Talibaner” har en aktiv roll. Dels ser vi detta i bild 3 (ovan), 
vilken är hämtad från en autentisk scen. Dels i spelscen från en annan elevgrupp, där 
en elev klär ut sig och agerar för att avbilda det som vi kan tolka som en stereotyp av en 
taliban, med en tunika, långt skägg och en huvudbonad. Genom en kombination av 
ironi och provokation i bildspråk, ljud (tal) och kroppsspråk, utmanar denna film 
betraktaren att reflektera över sina egna föreställningar om Talibaner, muslimer och i 
konsekvens även döden. Filmens styrka ligger i dess intertextuella dimension, vilket 
inbegriper inte bara YouTube-klipp och nyhetsinslag, utan även en skarp och politiskt 
(brittisk) humor. 

Vi vill avsluta denna presentation av TGy-elevernas arbete med Afghanistan-temat med 
ett ytterligare exempel på hur uppfattningar och tolkningar av kriget i Afghanistan kan 
gestaltas. 
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(Bild 4) Från elevarbete TGy. Bild FN-flagga samt text. Utdrag från PowerPoint-
presentation.

Här har eleverna återigen återanvänt semiotiska tecken för att framför en kritisk åsikt, 
den här gången genom att skapa kontrast. Styrkan i den av de själva formulerade texten  
(”FN står för fred men ändå så skickar de fler och fler soldater till kriget i 
Afghanistan…”) framträder just i mötet med FN-flaggan, som både i sin gestaltning 
(lagerkransen som famnar hela världen) och sina konnotationer står som en 
representant för en organisation som värnar fred. 

Sammantaget kan vi nu konstatera att det i det här materialet förekommer tydliga spår 
av elevernas reflektion, kritiska tänkande och ställningstagande gällande i det här fallet 
ett aktuell politisk fråga samt samhällets värderingar kring demokrati, mänskliga 
rättigheter och inte minst krig och fred.

Kontexten: skola

Villkoren för ungas multimodala gestaltning i skolan är dels en fråga om tillgång till 
digitala medier, dels en fråga om de ramar som skolan (lärarlag, examinationsformer, 
uttalade och outtalade riktlinjer för informationssökning och -bearbetning, traditioner, 
och så vidare) uttrycker. Tillgång skall med detta förstås som å ena sidan en fysisk 
tillgång till hård- och mjukvara, och å andra sidan tillgång till adekvata arbetsformer 
och förståelser för mediernas möjligheter (och begränsningar). Detta leder då tillbaka 
till den tidigare diskussionen om kreativitet, där kvaliteten i gestaltningen kan förstås i 
relation till de situationella förutsättningarna. Vi vill påstå att bruket av digitala medier  
generellt, och multimodal gestaltning specifikt, på TGy snarare kan beskrivas som 
komplement till etablerade (konventionella) gestaltningsformer (skriven text, verbal 
presentation), än att de skulle bära unika kvaliteter. Vi kan här ställa oss frågan vari en 
sådan ”konflikt” mellan etablerade och icke-etablerade gestaltningsformer består? 
Handlar det om outvecklad förståelse eller kunskap om den kreativa potential som 
finns i bruket av digitala medier? Vilka är de situationella faktorer, eller villkor, som 
kan medföra ett mer eller mindre aktivt avståndstagande från bruket av digitala medier 
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i skolsammanhang? Detta är en typ av frågor som vi kommer att återkomma till i 
senare rapporter (jfr Diskussion nedan). 

Jagutveckling och genus

Angående jagutveckling och identitetsskapandeprocesser visar materialet på hur 
ungdomarna i deras gestaltningar provar olika roller och identiteter. Genom olika 
resurser uttrycker de sina egna uppfattningar och i flera fall med hjälp av humor 
distanserar de sig från en tragisk verklighet för att kunna bearbeta den och möjligtvis 
komma fram till sina egna tolkningar. Humorn kan vidare ses som ett effektivt retoriskt  
knep för att attrahera klasskamraterna vid presentationstillfället, där den kan tolkas 
som en metakommentar mellan presentatörerna och åhörarna (klasskamraterna) om 
att skoluppgiften inte tagits på fullt allvar. Humorn kan också förstås som en 
”försäkring” om de skulle få negativ kritik av lärare och/eller klasskamrater. 

De skillnader i bruk av digitala medier i skolmiljö mellan flickor och pojkar som vi ser 
på Bro har inte sin motsvarighet på TGy. Vi har inte heller tillgång till samma typ av 
empiriskt underlag, varför denna typ av jämförelser inte heller är möjlig. Dessutom är 
bruket av digitala medier på TGy mer sparsamt på än på Bro, vilket sannolikt kan vara 
en förklaring: för att skillnader skall uppträda/bli synliggjorda behövs sannolikt en viss 
omfattning i bruket av digitala medier. 

Diskussion

Ett av de mer tydliga resultaten av de empiriska studierna av vilka digitala medier 
använder unga på skoltid för gestaltning, samt till vad använder de dessa medier? är 
att det är ett sparsamt/begränsat användande, samt att de digitala medierna i 
huvudsak används till förhållandevis traditionella skoluppgifter. De undantag vi finner,  
är dels inom specialämnen (som profilämnena på Tumba gymnasium och medieämnet 
på Broängsskolan), dels i de projektarbeten som vi som forskargrupp deltar i/initierar. 
Det ytterligare undantag vi finner, är de spår av bruk av digitala medier som 
förekommer på några av hårddiskarna bland Broängsskolans elever från hur de använt 
dessa datorer på sin fritid. Det skulle med detta vara relativt lätt att sluta sig till att 
digitala medier har svårt att s.a.s. ges utrymme i skolans arbete, även i skolor som 
medvetet satsar på bruk av digitala medier. Exempelvis så har ju alla elever i klassen på  
Broängsskolan var sin egen bärbar dator, och eleverna på Tumba gymnasium går en 
medieproducent-inriktad utbildning. Detta till trots så sker alltså ett begränsat bruk av 
digitala medier. Denna problematik, vill vi påstå, illustrerar svårigheten att gå från att 
introducera nya redskap till att utveckla arbetsformer som tar sin utgångspunkt i å ena  
sidan de kvaliteter som dessa redskap erbjuder, och å andra sidan de kunskaps- och 
kompetensbehov de lärande individerna har i dagens och det framtida samhället. Detta 
dialogiska förhållande mellan redskap och arbetsformer ser ut att kräva mer än 
engagerade lärare, punktvisa insatser på hård-/mjukvara, eller avgränsade 
projektarbeten. Villkoren för ett utvecklat, och vill vi påstå samtidsadekvat, bruk av 
digitala medier för att på bred front stödja ungas lärande, kunskapsbildning och 
jagutveckling är intimt sammanflätade med strukturella ramar (såsom skolbyggnad, 
styrdokument, lärarlagens sammansättning, ekonomi, ledning, föräldrars och elevers 
förväntningar, etc.). 
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Med hänvisning till forskningsprojektets övergripande syfte att ”studera hur unga 
människor (13-17 år) använder digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i  
både informella och formella vardagliga lärsammanhang, särskilt på vilket sätt 
möjligheterna till multimodal gestaltning stöder individens kritiska reflektion kring 
lärande, kunskapsbildning och jagutveckling”, ser vi det därför som rimligt att ägna 
uppmärksamhet även åt de villkor som styr, påverkar, begränsar och möjliggör ett 
sådant bruk av IKT i framför allt skolmiljön. Detta betyder inte att vi överger det 
ursprungliga syftet, utan detta kvarstår. Men medvetenheten om svårigheterna att nå 
dit, och att dessa tillfällen snarast (metaforiskt) kan betraktas som öar utan några fasta 
förbindelser dem emellan, gör att villkoren för multimodal gestaltning (i fr.a. 
skolmiljö) framstår som ett viktigt komplementerande fokus för det fortsatta arbetet 
med forskningsprojektet UNGMODs. 

Värt att notera är att begreppet eller uttrycket ”villkor för” är en för pedagogiken 
central tematik, vilken pekar på hur strukturella förutsättningar utgör hinder/
möjligheter för meningsskapande, handling och kunskapsutveckling. Men också att 
frågan om ”villkor för” ställer frågan om vilka dessa hinder/möjligheter är, hur de tar 
sig form i olika sammanhang, etc. Schematiskt skulle vi nu kunna beskriva det som att 
forskningsprojektet UNGMODs intresse är utvidgat till att även inkludera villkor för 
ungas multimodala gestaltning i skolan (delprojekt 2): 
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Figur 1: UNGMODs tematik och dess relation till de tre delprojekten (DP1, DP2 och 
DP3).
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