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Sammanfattning 

Studien belyser utifrån ett designteoretiskt perspektiv hur några gymnasieelever designar sin förståelse för ett 
kunskapsområde genom att analysera elevernas multimodala presentationer i ett kursmoment. I studien ställs 
frågor om hur eleverna väljer teckenresurser för sin kommunikation om ett kunskapsområde, hur de 
förbereder och designar sin kommunikation och hur de gestaltar kunskapsområdet med olika representationer 
i sina multimodala presentationer. För att få svar på forskningsfrågorna har presentationer filmats och elever 
intervjuats. Studien visar att eleverna väljer språkliga teckenresurser och medier de är vana vid att använda i 
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Bakgrund 

Inledning 

”Vad pratade ni om på lektionen idag? Hur gick det på skrivningen?”  
Min upplevelse av hur skolan beskrivs när vi talar med varandra är att tal och skrift är starkt förknippade 
med skolvardagen. Ofta är undervisningsmaterialet i form av skriven text, det mesta av lärarens undervisning 
i form av muntlig kommunikation och de flesta redovisningssätt som erbjuds eleverna är muntliga eller 
skriftliga. Mera sällan används kommunikation som t ex film, bild, ljud eller drama. Andra sätt att 
kommunicera kunskapsinnehållet än de tal- och skriftspråkliga har inte samma särställning i skoltraditionen 
(Kress & Selander, 2012, s. 268). Med tanke på hur mycket andra kommunikationssätt fyller våra vardagsliv 
och det livslånga lärandet är den särställningen i formellt lärande märklig. 

Kanske beror det på den tradition som finns i skolans historia där böcker och föreläsningar varit 
dominerande inslag (Säljö 2000, s. 207). Innan boktryckarkonsten blev spridd användes föreläsning som ett 
sätt för läraren att få eleverna att kopiera de handskrivna böckerna och lägga till lärarens kommentarer i 
marginalen. Det verbala och skrivna språket har sedan fortsatt vara en stor del av den organiserade 
undervisningen (Selander 2003, s 198). 

Tal- och skriftspråkets särställning i skolan får också sitt uttryck i hur lärare bedömer elevers kunskaper. 
Skrivna prov och muntliga redovisningar dominerar som underlag för bedömning i den skola där jag är 
verksam. Skolverkets råd i skriften ”Bedömningsaspekter” (Skolverket, 2014) framhåller de språkliga 
aspekterna för bedömning av elevers kunskaper. Skolverkets rekommendation är att bedömning sker utifrån 
de språkliga begrepp och resonemang som eleverna använder. 

Styrdokument 

I övergripande delar av gymnasiets styrdokument finns inget som ger de språkliga kommunikationssätten en 
särställning. Däremot finns mål som berör kommunikation och lärande på ett betydligt bredare sätt. Ett av de 
övergripande målen i läroplanen är t ex: 

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Skolverket 2001, s 10) 

I riktlinjerna till lärare talas om att eleven ska få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket 
2011, s. 11) och lite senare i kapitlet står det att eleverna ska stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen och att läraren ska låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
(Skolverket 2011, s. 12-13). Under de olika gymnasieprogrammens examens- och kursmål fördjupas och 
förtydligas vad undervisningen ska innehålla och det är endast i språkämnen som särställningen för språklig 
kommunikation kan sägas ha ett stöd i styrdokumenten. I flera examensmål finns en tydlig öppenhet för en 
bredare koppling mellan elevernas lärande och kommunikation, t ex i samhällsvetenskapsprogrammets 
examensmål där det står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ”färdigheter i att kommunicera och 
presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.” (Skolverket 2011, s. 49) 
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Kommunikation och lärande 

Inom socialsemiotiken talar man om all kommunikation som tecken som konstrueras och omformas i 
samspel mellan personer och deras omgivning. Dessa tecken organiseras och representerar något, t ex 
representerar ordet ”violett” en färg. Tecknen uppfattas inte lika av alla människor utan skiftar från person 
till person och omformas över tid.  När vi resonerar och jämför förhandlar vi fram en gemensam uppfattning 
av tecken, t ex vad färgnamnet violett innebär. Med ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv på lärandet 
kan man säga att lärandet är en process av teckenskapande och meningsskapande aktiviteter (Selander & 
Svärdemo-Åberg, 2008, s. 22) i samspelet mellan en person och omgivningen. Då elever redovisar sina 
kunskaper kan vi med det synsättet se spår av en meningsskapande process i deras representation och 
gestaltning av ett kunskapsområde (Selander & Svärdemo-Åberg 2008, s. 28). 

I det multimodala perspektivet betonas att vi använder olika teckensystem som resurser i kommunikationen, 
t ex ord, bild och gester. Medans skolans tradition mest har fokuserat på den språkliga kommunikationen för 
lärandet lyfter det designteoretiska, multimodala perspektivet fram ett bredare spektrum av teckenresurser 
för kommunikation och lärande.  

Design i lärande och kunskapande 

Jag använder i studien ett didaktiskt designperspektiv med fokus på elevers design i sitt lärande. Jag vill att 
studien ska ge kunskap om hur elever utifrån ett designteoretiskt perspektiv lär sig. Mitt intresse för den här 
studien bottnar i ett intresse för kommunikationens och teckenresursers roll i lärandet. Intresset väcktes efter 
en förstudie som jag skriver mer om i metodkapitlet. Då didaktisk design som perspektiv vuxit fram och 
beskrivits så sent som de senaste tio åren finns många angelägna frågor och skolsituationer att belysa med 
utgångspunkt i perspektivet. Det gäller t ex studier av gymnasieelevers val av teckenresurser och design i sitt 
lärande. 

Elevernas presentationer i ett skolprojekt är det huvudsakliga forskningsobjektet i studien, vilka undersöks 
som multimodalt kommunikativa händelser där eleverna fått välja och utforma sättet att redovisa i ett 
kursmoment. Studien har en allmän didaktisk inriktning, inte ett ämnesdidaktiskt fokus. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv belysa och utveckla förståelse för hur några 
gymnasieelever multimodalt designar sin förståelse av ett kunskapsområde. 

För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor valts ut: 

• Vilka semiotiska resurser väljer eleverna i sin kommunikation om kunskapsområdet? 

• Hur förbereder och designar eleverna sin kommunikation om kunskapsområdet? 

• Hur gestaltar elever kunskapsområdet genom de representationer som kan ses i redovisningarna? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiska perspektiv och begrepp 

Den här studien berör kommunikation i undervisningen och belyser den kommunikation eleverna designar i 
sina redovisningar. Didaktisk designteori, som jag valt som utgångspunkt för studien, är knuten till 
kommunikation och lärande. Jag kommer här att gå igenom och förklara min förståelse för begrepp, 
perspektiv och teori som används i studien.

Tecken, kommunikation och representation 

En grundstomme i studien är att kommunikation och lärandet bygger på social interaktion och skapandet av 
tecken. Med tecken menas här något som är bärare av en betydelse i en kommunikation. Det kan t ex vara ett 
ett ord eller ett skratt som fungerar som bärare av en betydelse. Inom semiotiken säger man att ordet/ljudet är 
ett tecken som bär en betydelse (Fiske 1990, s.12). Dessa tecken kan alltså vara ett talat ord, men också t ex 
skrift, bilder, gester och annat kroppsspråk, fysiska symboler som kläder eller andra semiotiska resurser som 
är bärare av en betydelse.

När en människa ska kommunicera måste alltså ett meddelande av tecken skapas och ges eller visas för den 
andre. Om den andre lägger in samma, eller delvis samma betydelse i meddelandets tecken, så ”förstår” man 
kommunikationen. Om man inte talar samma språk kan det istället vara en del av kroppsspråket man förstår 
som ett tecken på glädje, välvilja eller kanske ilska. 

Medan man inom semiotiken i allmänhet studerar hur tecken förmedlar betydelse, har socialsemiotiken 
inriktat sig på att studera hur dessa tecken och betydelser formas och omformas i sociala processer (Leijon & 
Lindstrand 2012, s. 174). Socialsemiotiken betonar föränderligheten i kommunikationens tecken eftersom de 
tecken vi använder hela tiden omförhandlas och förändras i betydelse i den sociala interaktionen. Tecknen är 
inte absoluta eller enkelt överförbara. Människor skapar och omformar tecken för att skapa sin förståelse i 
kommunikationen och påverkas av sociala intressen, ideologi och förändringar i den sociala miljön. Detta 
bryter kraftigt mot den tradition som finns inom skolan (Säljö 2000, s. 25) att information och kunskap är 
överförbar från läraren till eleven.  

I socialsemiotiskt multimodalt perspektiv kallas de olika sätten att använda tecken (t ex i muntlig 
kommunikation, skrift, bild eller gester) för teckensystem, på engelska Modes. Ibland översätts begreppet 
Modes istället till teckenvärldar eller teckenresurser. Jag använder ofta begreppet teckenresurser för att 
markera deras funktion. Även om det tryckta ordet som teckensystem fått en särställning enligt Selander & 
Kress (2010, s. 27) menar de också att kommunikation idag ofta består av många fler teckenresurser som 
kombineras i olika medier. Utvecklingen av olika medier, som t ex bildspel, TV och film, har ändrat 
förutsättningarna och ökat möjligheterna till ett mer icke-linjärt sätt att kommunicera (Öhman-Gullberg 
2008, s.33) i kontrast till det mer linjära och sekventiella läsandet av en tryckt text. Det tryckta ordets 
särställning är enligt Selander & Kress fortfarande tydligt i skolan där vetande i hög grad är centrerat kring 
verbalspråklig kommunikation (2010, s. 29). 

När något är multimodalt innebär det att mer än ett teckensystem används för att förmedla mening, t ex text 
med bild. Det multimodala perspektivet fokuserar på hur flera parallella teckensystem används och kan t ex 
förstärka eller motsäga varandra. Om läraren kommenterar skriven information på tavlan och samtidigt pekar 
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på tavlan samverkar text, tal och kroppsspråk och förstärker varandra. På samma sätt kan de olika 
teckensystem vi använder motsäga varandra och skapa osäkerhet. Om en lärare säger ”ge pappret till Pia”, 
men pekar på Eva, så blir kommunikationen förvirrad eftersom två teckensystem motsäger varandra. 

Vilka teckenresurser som erbjuds i en kontext påverkar kommunikationens möjligheter. Nya tekniska 
möjligheter och medier kan ge deltagarna i en kommunikation större möjlighet att välja teckenresurser och 
själva skapa tecken med en bredare multimodalitet än enbart de språkliga. Med den utbredning av digital 
utrustning som finns nu i skolor, med datorer och inte minst smarta telefoner, finns också lättanvända 
redskap för multimodal kommunikation i varje lärare och elevs hand. Det gör att elever inte alltid behöver 
använda språkliga tecken som representation för sin kunskap. 

Representation kan i det här sammanhanget förstås som tecken som samlats och organiserats i en konkret 
situation för att representera en förståelse (Selander & Kress 2010, s. 33). Representation är alltså ett sätt att 
beskriva verkligheten (Säljö 2000, s. 87).

Design, meningsskapande och lärande 

Didaktisk design är ett perspektiv som lägger till didaktiska aspekter till det socialsemiotiska, multimodala 
tänkandet. Från socialsemiotiken tar designperspektivet bl a med sig ett fokus på kommunikation och 
meningsskapande genom olika teckenresurser och medier. Dessutom bär designperspektivet med sig delar 
från sociokulturellt perspektiv med bl a resonemang om inramning för lärandet och den roll som kulturella 
redskap (artefakter) spelar för lärandet.  

Designperspektivet ger redskap för hur man kan förstå meningsskapande och lärande och hur det gestaltas i 
en kommunikativ process. Kress (2003, s. 40) menar att lärandet inte är en enkel överföring av information 
till eleven, utan ett socialt projekt med interaktion, ständig omtolkning och elevens byggande av en egen 
förståelse och representation av kunskapen. De teckenresurser och medier som finns i den processen och hur 
de samspelar är avgörande för vilket lärande som kan ske. Om en elev ska lära sig hur man gipsar en bruten 
arm och endast får text som resurs för sitt lärande blir det helt annorlunda än om man också använder bilder, 
film eller fysiskt får öva på en arm. Möjligheterna att tolka, bearbeta, transformera och skapa en egen 
representation av kunskapen ökar om fler teckenresurser samverkar. 

Om man ser på lärandet med designperspektiv förutsätts också att eleverna redan har någon form av 
kunskapsrepresentation med sig in i ett lärande. Utifrån perspektivet kan man förstå lärande och 
meningsskapande som en skapande aktivitet där befintliga representationer omskapas eller transformeras till 
nya representationer. Lärandet kan också ses som en ökad förmåga att använda teckenresurserna. Synen på 
lärande anknyter väl till sociokulturellt perspektivet, till skillnad mot den behavioristiska synen på kunskap 
där eleven ses som ett mottagarobjekt som läraren bit för bit överför sin kunskap till (Säljö 2000, s. 52). 

Meningsskapande sker enligt designperspektivet när vi bearbetar sinnesintryck med olika teckenresurser så 
att de tar form i ett meningsfullt sammanhang (Rostvall & Selander 2010, s.18ff). Meningsskapandet är en 
förutsättning för lärandet och sker när eleven bearbetar och transformerar sina sinnesintryck med hjälp av 
olika teckenresurser och organiserar sin representation. Bearbetningen och transformationen är alltså en 
viktig del i lärandet. 

Designperspektivet kan indelas i: 

• design för lärande, dvs hur lärandet planeras och genomförs av lärare och skolan som helhet 

• design i lärande, dvs hur eleven formar sina förutsättningar för lärande och arbetar med sitt 
meningsskapande 
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• redskap för att analysera lärprocesser i en institutionell inramning (t ex lärsekvensmodellen nedan) 

Den här studien använder framför allt teorin för att belysa design i lärande och lärprocesser i skolan som 
institutionell inramning.  

Enligt Rostvall & Selander (2008, s. 20) är design den skapande process som får sitt uttryck i valet av 
gestaltningsform. Vilka teckenresurser som används av lärare och elever påverkas av traditioner, normer och 
erkännandekulturer som finns i skolan. Det är en del av den institutionella inramning som påverkar 
lärprocessen. Inom designperspektivet används också begreppet iscensättning om den institutionella 
inramningen. Lärare iscensätter lektioner med bl a uppgifter och prov som speglar vad som förväntas av 
eleverna och vad som accepteras som kunskap i en viss erkännandekultur.  Hur eleverna uppfattar den 
erkännandekulturen och de förväntningar som finns i skolan påverkar hur de väljer att agera i sin 
kommunikation och hur de väljer att representera sina kunskaper (Selander & Kress 2010, s. 149). 

Lärsekvenser 

”Design av en formell lärsekvens” är en modell eller tolkningskarta som Selander presenterar (Selander 
2008, s. 14) och som kan användas för analys av olika delar av en formaliserad lärprocess.  
Lärsekvensmodellen är framtagen för att stödja planering eller analys av formella läraktiviteter i en 
institutionell inramning. Fokus ligger på den transformering och formering som eleverna gör i sitt 
meningsskapande av kunskapsinnehållet och hur olika teckenresurser och medier används i den lärprocessen. 
När ett designperspektiv används för analys av lärande blir både lärarens och elevens iscensättning viktig att 
belysa. Modellen samlar och sammanfattar mycket av det som påverkar lärande och bedömning enligt 
designperspektivet. 
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Lärsekvensmodellen som den presenteras av Selander & Kress (2010, s. 114)



Tidigare forskning 

Sökning i databaser 

För att lära känna forskningen om liknande forskningsfrågor med didaktisk design som teoretisk anknytning 
användes sökorden ”didaktisk design” i den nationella databasen Libris. Där hittade jag en avhandling:  
Anna Åkerfeldts ”Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en 
digitaliserad skola”. 

I en vidare sökning i Libris efter ”multimodalt” och ”lärande” som också berör studiens syfte hittade jag två 
relevanta avhandlingar:  
Dan Åkerlunds ”Elever syns på nätet : multimodala texter och autentiska mottagare” och  
Marie Leijons ”Att spåra tecken på lärande : mediereception som pedagogisk form och multimodalt 
meningsskapande över tid”.  
Även sökordet ”meningsskapande” berör den teori jag använder och gav två intressanta träffar:  
Lisa Öhman-Gullbergs ”Laddade bilder : representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande” 
Annika Elm Fristorps ”Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap”  
Den sista hade ämnesdidaktisk inriktning på naturvetenskap för lägre skolåldrar och valdes därför bort. 

Sökordet ”meaning-making” gav många träffar, men de flesta var ämnesdidaktiska eller berörde helt andra 
kontexter och teorier än den här studien. Vid sökning i den utbildningsorienterade databasen ERIC efter 
”designs for learning” hittades några intressanta artiklar, men ingen avhandling med designperspektivet. Via 
Google Scholar hittar jag för ”multimodalt lärande” ett stort antal böcker och artiklar. Flera av dem används 
som hänvisning i de avhandlingar jag nämnt här. Jag använder flera av dessa böcker och artiklar som 
teoretisk förankring i studien för att de beskriver designperpektivet och multimodalitet, de flesta med Staffan 
Selander eller Gunther Kress som författare eller medförfattare. Flera av böckerna är skrivna utifrån empiri, 
medan några är mer teoribeskrivande. En sådan artikel är ”Socialsemiotik och design för lärande” av Leijon 
& Lindstrand (2012) som finns publicerad i tidskriften ”Pedagogisk forskning i Sverige”. Leijon & 
Lindstrand presenterar socialsemiotik och design för lärande i artikeln vilket direkt anknyter till min studie.  

Jag kommer här att kort att lyfta fram en del av innehållet i de avhandlingar som valts ut för att de är 
relevanta som förankring för min studie. Avhandlingarna har valts ut för att de använder sig av didaktisk 
design och multimodalitet som teoretisk utgångspunkt med eleven som aktör och medskapare i någon form. 

Kortfattat om vald forskning 

Åkerfeldt har i sin avhandling ”Didaktisk design med digitala resurser” studerat kunskapsrepresentationer 
kopplat till digital resurser. Avhandlingen syfte är bl a att belysa hur användningen av digitala resurser 
formar villkor och möjligheter att representera kunskaper med fokus på skrivpraktiker och digitala lärspel. 
Studien kommer bl a fram till att de digitala resurserna ger elever större bredd i arbetet med 
kunskapsrepresentationer, men också att de resurser som tillåts sätter villkoren för hur eleverna representerar 
sina kunskaper och vilket lärande som möjliggörs.  

Åkerlunds avhandling ”Elever syns på nätet” är också en studie där användning av digitala resurser är i 
fokus, i det fallet på en grundskola. Åkerlund har studerat förutsättningarna för lärande där elever med digital 
teknik får möjlighet till multimodalt textskapande, publicerande och kommunikation i klassbloggar och över 
Skype. Studien kom bl a fram till de sociala dimensionernas betydelse i lärandet och att de tekniska 
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förändringarna i skolan kan komma att förändra förutsättningarna för många elevers lärande, både vad, hur, 
när och varför elever lär sig något.  

Leijon beskriver i ”Att spåra tecken på lärande” lärarstudenters meningsskapande i deras reflektion över sin 
egen mediaproduktion. Leijon studerar möjligheter och begränsningar i den meningsskapande processen och 
tittar på vad meningsskapandet innebär över tid. Studien utgår från en teoretisk ram med ett designteoretiskt 
perspektiv och använder lärsekvensmodellen (se illustration 1) i sin analys. Leijon bl a pekar på att 
meningsskapandet är en komplex, multimodal process där lärarstudenternas gemensamma reflektion och 
situationens inramning påverkar möjligheterna till meningsskapande och lärande.  

Öhman-Gullbergs studie ”Laddade bilder” är inriktad på studiet av hur elever använder visuella 
representationer i sitt filmskapande. Även i den här avhandlingen är meningsskapandet ur ett 
aktörsperspektiv i centrum. I studien analyseras några grundskoleelevers meningsskapande och betydelser de 
lagt in i sitt filmskapande. Studien bidrar med kunskap om hur elever med hjälp av mediaproduktion 
utvecklar sin förståelse, kommunikation och kunskap. 

Tidigare forskning om elevers val av resurser 

Åkerfeldt menar (2014, s. 88) att eleverna valde och arbetade med en bredd av multimodala resurser, men 
när de redovisade använde de skriven text. Hennes tolkning är att andra uttrycksformer än de skrivna oftast 
bedöms som sekundära i lärarnas bedömning, vilket eleverna anpassar sig till och väljer bort t ex film, 
ljudupptagningar och bild som de har möjlighet att använda i sina kunskapsrepresentationer. Åkerfeldt menar 
att den multimodala bredden behöver finnas med som en naturlig del i bedömningpraktiken för att eleverna 
ska kunna välja fler resurser även där. Åkerfeldts resonerar om bristen på koherens som kan uppstå mellan de 
två transformationscyklerna i lärsekvensmodellen (se illustration 1). Åkerfeldt menar att andra 
representationsformer än de skriftliga kan komma att hanteras som sekundära vid den summativa 
bedömningen om inte bedömningspraktiken och vad som erkänns som kunskap utvecklas (Åkerfeldt 2014, s. 
88). Öhman-Gullberg menar att valet av teckenresurser styrs av diskursivt formade strukturer, men också att 
det visar något om vem man är och ger utrymme för att framföra en åsikt (s. 139) och ibland alternativ 
representation.  

Tidigare forskning om elevers design och gestaltning 

Flera av forskarna (Åkerlund 2013, s.107; Åkerfeldt 2014, s.81) pekar på en förändring i elevernas möjlighet 
att designa sitt lärande. Åkerfeldt som studerat gymnasieelever framhåller t ex att den högre graden av 
digitala resurser i skolan ger eleverna större möjlighet att designa sina egna lärvägar (2014, s. 45), vilket 
tidigare gjordes i huvudsak av lärare och läromedelsförfattare.  

För mellanstadieelever, som i Åkerlunds fall, är kanske elevernas möjlighet till design i sitt lärande lägre. 
Trots det är det intressant att se hur elever som får möjlighet att välja fler resurser också använder dem i 
design av sitt lärande. Åkerlund (2013, s. 249) beskriver t ex hur elever som fick tillgång till kameror började 
lägga till bilder till sina bloggar och menar att eleverna såg bilderna som ett sätt att kommunicera ett innehåll 
som de hade haft svårt att uttrycka med ord. Åkerlund menar också att även om många elever betraktar 
skolan som en plats där man umgås med vänner istället för en plats där man i första hand lär sig något, så 
skapar i interaktion och av nyfikenhet hela tiden nya lärsituationer. Den interaktionen, menar Åkerlund, 
behöver lärare ta bättre vara på för att gynna lärandet. Det finns inget i Åkerlunds studie som antyder att det 
skulle begränsas till mellanstadieåldrar. Skapandet av text och bild i bloggarna menar Åkerlund fungerade 
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som en lärsekvens som sedan eleverna på ett metareflekterande sätt återkom till vid läsningen av sina egna 
och klasskamraters bloggar (Åkerlund 2013, s. 198). Efter kommunikation via Skype med elever i ett annat 
land hade däremot eleverna svårt att se vad de andra eleverna skulle kunna lärt sig och Åkerlund menar att 
eleverna i studien var ovana vid att reflektera över sitt eget lärande eller hur andra skulle kunna lära sig av 
den multimodala kommunikation de deltog i. Åkerlund menar att det kan hänga ihop med att eleverna är 
vana vid att deras textproduktion är privat med läraren, vilket innebär att andra inte har tillgång till det 
eleverna lämnar ifrån sig. I studien hävdas att digitala redskap ger större möjlighet för eleverna att vända sig 
till autentiska mottagare och att tillgången till digitala resurser ger nya möjligheter till ett berättande som inte 
praktiserats tidigare i skolan. Men dessa nya möjligheter har inte följts av reflektion över hur lärande och 
kommunikation hänger samman. I Åkerlunds studie är det ingen av eleverna som nämner kommunikationen 
mellan elever som en viktig del av lärandet (Åkerlund 2013, s. 157). 

Leijon (2010, s. 214) lyfter fram betydelsen av reflektion och menar att det ökar möjligheterna till 
meningsskapande och lärande genom en ökad förståelse för den andres perspektiv. Hennes forskning visar att 
regelbunden reflektion i formen av sk receptioner gjorde att de lärarstudenter som var med efter hand 
utvecklades i sitt samtal. Från början vara deras samtal mer beskrivande och förklarande och förändrades 
sedan till att vara mer generaliserande. Även Åkerlund (2013, s. 214) tar upp vikten av det sociala samspelet 
och lyfter fram möjligheten att använda ett publicerande arbetssätt för att få autentiska mottagare och därmed 
en kommunikation och reflektion som sträcker sig utanför  klassrummets väggar. 

Arbetsprocessens betydelse för kunskapsbygget tydliggörs av Öhman-Gullberg (2008, s.131) som pekar på 
hur elevernas filmproduktion innebar att de dels omskapade och dels reproducerade sociala ordningar och 
institutionella aspekter i sin gestaltning. Öhman-Gullberg menar att elevernas gestaltning bär tydliga spår av 
både från deras vardagsliv och från skolprojekt de deltagit i och att skapandet av filmer tydligt visar 
transformationsarbetet i elevernas lärande (2008, s. 137). Öhman-Gullberg kommer också fram till att 
eleverna lägger olika vikt vid de olika teckenresurserna så att det påverkar vad som hamnar i förgrunden eller 
bakgrunden i filmernas tematik. Öhman-Gullberg menar att man med ett multimodalt designperspektiv kan 
studera inte bara vad, utan också hur elever förstår något genom att studera hur de gestaltar sin representation 
i kommunikationen (Öhman-Gullberg 2008, s. 144). 
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Metod 

Syftet med studien var att undersöka och analysera gymnasieelever som aktörer och kunskapare i sitt arbete 
med multimodala redskap. För valde jag att genomföra studien i några klasser på en medelstor 
gymnasieskola under en del av kursen historia 1.  

I det här kapitlet går jag igenom vilka val och arbetssätt jag använde för att genomföra studien. 

Förstudie 

Under vårterminen 2014 gjorde jag en studie med observation i två klasser på den skola där jag undervisar. 
Jag följde klasserna på deras olika lektioner och ville studera vilka multimodala resurser som användes av 
elever och lärare för kommunikation under lektioner och i undervisningsmaterial. Den studien har fungerat 
som en förstudie så att jag kunnat bilda mig en grundläggande uppfattning om den multimodala 
kommunikationen i klassrummen. Det blev tydligt att många teckenresurser fanns med på lektionerna, men 
att de ofta fanns med på ett oplanerat och oreflekterat sätt. I de fall bilder användes av lärarna, t ex i 
övningsmaterial, hade de valts och placerats till synes utan någon semiotisk funktion för uppgifterna. Film 
användes väldigt sparsamt för kommunikationen, utom i en lektion om retorik där eleverna reflekterade 
kring muntligt framförande utifrån film på andra elevers muntliga framförande. Texter och muntlig 
kommunikation användes ofta under lektionerna, men när det gällde formaliserad redovisning av kunskaper 
dominerade skriftlig kommunikation.  

Under förstudiens gång väcktes frågor och tankar om kommunikation och modaliteters roll i elevernas 
lärande. Det gällde särskilt den roll som teckenresurser kan fylla för lärandet i elevaktiva situationer i skolan. 
Dessa frågor har fungerat som ingångar till den här studien och påverkat hur jag formulerat studiens syfte 
och forskningsfrågor.  

Val av forskningsansats 

För den här studien valde jag att arbeta med en kvalitativ metod och abduktiv ansats. Eftersom jag med den 
här studien försöker förstå fenomen som rör personer och situationer i en viss skolkontext passar en 
kvalitativ, tolkande metod (Dalen 2007, s. 11) (Kullberg 1996, s.42). Om jag istället valt en kvantitativ metod 
hade jag på förhand behövt fastställa kategorier och fasta svarsalternativ för att kunna sammanställa en 
kvantifiering i resultatet. Syftet med den här studien är inte att få fram en kvantifiering utan att försöka förstå 
mer om ett fenomen. 

Åkerlund (2013, s. 119) hänvisar till en beskrivning av den abduktiva ansatsen som att ”gå från en 
föreställning om ett fenomen till en mer utvecklad och fördjupad föreställning om detta fenomen”.  
Som lärare och IT-pedagog hade jag erfarenheter av att arbeta på ett planerat sätt med fler teckenresurser och 
under förstudien fick jag en uppfattning om den teckenskapande processens roll i klassrummet. I den här 
studien är min utgångspunkt att utveckla och fördjupa kunskap om teckenresurser och hur elever använder 
dem för att kommunicera sina kunskaper. 

!12



Val av datainsamlingsmetod 

Metoden för att samla in data var dels i form av observation, dels intervjuer. Jag valde observation med 
videofilmning vid elevernas presentationer för att det ger mest data om den situation eleverna står i (Björndal 
2002, s. 76) under de presentationer som var huvudfokus i studien. Eftersom jag ville studera 
teckenskapande processer som eleverna kanske inte själva var medvetna om hade inte en enkät eller enbart 
intervju gett tillräckligt med data för analysen utifrån studiens syfte. Att jag valde presentationerna som 
huvudfokus berodde på att jag ville se vilka semiotiska resurser eleverna väljer och hur de designar sin 
kommunikation när de redovisar ett kunskapsområde.  Genom att studera elevernas användning av olika 
teckenresurser och medier ville jag också söka efter tecken på lärande (Rostvall & Selander 2010, s. 43) 

För att ytterligare försöka förstå hur eleverna uppfattade situationen valde jag att också genomföra en delvis 
strukturerad intervju med några av eleverna. Dalen (2007, s. 11) lyfter fram den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett bra sätt att nå en större insikt i fenomen som rör den typen av situation och social 
verklighet som studien berör. Kvale & Brinkmann menar att den kvalitativa forskningsintervjun är lämplig 
när man försöker ”förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 
erfarenheter” (Kvale & Brinkmann 2009, s.17) och framhåller att kunskap produceras i relationen mellan 
intervjuare och intervjuperson (s. 34). 

Valet att videofilma eleverna gjorde att jag kunde ”konservera” presentationerna oberoende av vilken 
redovisningsmetod de använt. En del elever hade spelat in film, eller använt presentationsprogram med 
inspelade berättarröster, medan andra pratade under sina presentationer. En fördel med videofilmningen var 
också att det gav möjlighet att kunna se presentationerna upprepade gånger för analysen. Av samma skäl 
ljudinspelades intervjuerna. 

Det fanns också svagheter i inspelningstekniken. Det gäller t ex att det var svårt att få med sammanhanget 
runt presentationen i de fall rummet var mörklagt, En inspelning kan aldrig vara en kopia av verkligheten 
(Björndal 2005, s. 74), endast ett begränsat urval aspekter av den. Med videofilmningen och efterföljande 
intervjuer försökte jag alltså samla in en så god representation som möjligt av den verklighet eleverna stod i. 

Urval och avgränsningar 

Jag valde att genomföra studien i traditionell skolmiljö i den mening att eleverna gick en ämnesbunden kurs 
istället för t ex ämnesövergripande eller utmaningsbaserad undervisning. Studien genomfördes på en 
gymnasieskola och av strategiska skäl valdes en undersökningsgrupp där eleverna inte gick kurser med ett 
kunskapsinnehåll präglat av bild, multimedia eller artefakter som t ex på estetiska och elprogrammet. Jag 
valde alltså bland gymnasieprogram och kurser där multimodalitet inte var en tydlig del i själva 
kunskapsinnehållet. Två lärare i historia var villiga att låta mig finnas med i deras kurser på 
samhällsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Lärarna hade uttryckt en vilja att didaktiskt pröva sig 
fram när det gällde multimodalitet i historiaundervisningen och vi kom överens om att genomföra ett projekt 
med en bredd av teckenresurser och valmöjlighet för eleverna. Valet av undersökningsgrupp påverkades 
också av praktiska orsaker så att jag tidsmässigt hade möjlighet att följa klasserna. 
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Två av klasserna gick kursen historia 1b (100 poäng) på samhällsprogrammet och den tredje klassen gick 
kursen historia 1a1 (50 poäng) på barn- och fritidsprogrammet. Barn- och fritidsklassen hade ca 30 elever 
och de andra klasserna var ungefär hälften så stora. I två av klasserna var majoriteten flickor, medan det i en 
av samhällsklasserna var en majoritet pojkar.  

För att kunna genomföra studien under den tid jag hade till förfogande valde jag att avgränsa mig till ett 
moment i kursen för varje klass. Att följa eleverna under en längre tid och studera mer av elevernas val av 
teckenresurser skulle troligen ge tydligare kunskap om hur eleverna kommunicerar sin förståelse, men 
tidsplaneringen för den här studien förhindrade det.  

Illustration 2: Fördelning av de studerade grupperna 

Jag valde också att begränsa min studie till fyra av gruppernas presentationer, två av åtta grupper från den 
större klassen och en av tre grupper från vardera av de mindre klasserna. Valet av grupperna inom klasserna 
gjordes tillsammans med läraren med avsikt att få fram en så stor variation som möjligt när det gällde 
elevernas presentationssätt. Från varje grupp valdes två elever ut för intervju utifrån bokstavsordning. 

En avgränsning jag gjorde vara att inte studera elevernas kroppsspråk, gester och annan ickespråklig 
kommunikation i klassrummet utan istället fokusera på det eleverna valt att ha med i sina digitala 
presentationer med tillägg för elevernas muntliga kommunikation under redovisningarna. Ickespråklig 
kommunikation kan vara en viktig komponent att studera, men jag har valt bort den delen av 
kommunikationen dels för att det inte var möjligt att observera för de grupper som redovisade med film, dels 
är min bedömning är att det inte hade förändrat resultat eller analys i den här studien. 

Undersökningsförberedelser 

Skolans rektor kontaktades och fick personligen information om studiens syfte och upplägg. Efter rektors 
skriftliga godkännande av att genomföra studien besökte jag klasserna för att informera om studien och dess 
syfte. Därefter återkom jag vid ett senare tillfälle till klasserna med skriven information om studien och en 
förfrågan om både elevens och vårdnadshavares samtycke till medverkan. Blanketten finns bifogad som 
bilaga (”Förfrågan om deltagande”).  

För observationen förbereddes videoutrustning med stativ. Jag provfilmade i ett klassrum och kom fram till 
att videokameran skulle placeras i den bakre delen av klassrummen och riktas mot projektorduken och 
pulpeten där eleverna som redovisade skulle stå. Plats och tid för observationerna följde skolans ordinarie 
schemaläggning. 

En intervjuguide förbereddes och utformades för att jag i intervjuerna skulle kunna få kompletterande 
information om hur eleverna uttryckte sig om det studerade momentet. Intervjuguiden utformades i första 
hand för att besvara frågor om hur eleverna valde redovisningssätt och hur innehåll och teckenresurser 
valdes. Jag tog också med frågor om hur eleverna uppfattade lärarens förväntningar och styrning av 
gruppernas arbete i momentet. I intervjuguiden undvek jag att ha med ”varför”-frågor utan valde istället 

Deltagande klasser Antal elever Antal grupper Studerade grupper

Samhällsprogr klass 1 15 3 Elevgrupp 1 (5 elever)

Samhällsprogr klass 2 15 3 Elevgrupp 2 (4 elever)

Barn- och fritidsprogr 30 8 Elevgrupp 3 (4 elever)
Elevgrupp 4 (2 elever)
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öppna frågor med ”hur” och ”vad” som efterfrågar elevens beskrivningar av processen (Dalen 2007, s. 32). 
Förberedelsen av intervjuguiden har gjort mig mer medveten om den egna förförståelsen och kunde hjälpa 
mig att i intervjufrågor och följdfrågor minska påverkan av förförståelsen.  
I intervjuguiden skrev jag också in information om konfidentialitet och hur inspelningen hanteras som 
respondenterna skulle få information om i samband med intervjuerna. Intervjuguiden finns bifogad som 
bilaga (”Intervjuguide”). Ett ostört samtalsrum bokades för intervjuerna. Rummet var välkänt för eleverna 
och låg nära elevernas lektionssalar. I samtalsrummet fanns några stolar i ring och inspelningsutrustning. 
Eleverna som skulle intervjuas kontaktades personligen, då de också fick information om intervjuns syfte, tid 
och lokal. 

Genomförande 

De lektioner som ingick i studien bestod av ett moment i kursen historia. Eftersom studien genomfördes i 
olika kurser hade lärarna olika fokus för undervisningen under studien. I kursen Historia 1b arbetade 
eleverna med ett moment runt kunskapsområdet antiken och i kursen Historia 1a1 arbetade eleverna med tre 
revolutioner. 

I alla klasser inleddes momentet med att läraren muntligt introducerade kunskapsområdet, i kursen Historia 
1b med stöd av en Keynotepresentation. Uppgiften presenterades att i grupp arbeta med ett delområde och 
sedan hjälpa de andra att lära sig kunskaperna för delområdet. Eleverna delades in i grupper och valde sedan 
ett delområde. Grupperna som arbetade med antiken fick välja mellan: religion & mytologi, styrelsesätt & 
makt eller kultur & vardagsliv. De andra fick välja mellan amerikanska, franska och industriella 
revolutionen. I uppgiften ingick också att välja ett av flera redskap att arbeta med. Eleverna erbjöds att välja 
mellan följande: 

• film 
• bildspel med berättarröst 
• Keynote (presentationsprogram) med berättarröst eller som stöd till prat. 
• tidslinje med berättarröst 
• poddradioprogram 
• drama 
Ett par grupper valde film, några självgående bildspel med berättarröster och några presentationsprogram 
som de sedan pratade till. En grupp valde tidslinje som presentationsstöd. Ingen grupp valde pod eller drama. 

Eleverna fick under ett antal lektioner tillgång till olika böcker och internet för att förbereda sig inom sitt 
delområde. Jag fanns med under majoriteten av de lektionerna som en ickedeltagande observatör men 
svarade på vardagsfrågor som ställdes till mig för att på ett naturligt sätt flyta in i sammanhanget (Repstad 
2007, s. 55). Huvudsyftet med att vara med på de förberedande lektionerna var att observera elevernas val av 
redovisningsätt, hur de förberedde sin redovisning och att försöka förstå elevernas kontext bättre. I samband 
med varje lektion fördes observationsdagbok. Jag var medveten om att den egna förförståelse för skolan, 
lärarrollen och arbetssätten kan ha påverkat vad som antecknats, även om jag försökte ha en objektiv 
hållning. 

Under de sammanlagt fem lektioner som lärarna planerat använda för redovisningar videofilmade jag för att 
samla in data för min analys. Jag var ickedeltagande observatör på redovisningarna. I några fall hjälpte jag 
till med teknik som strulade för eleverna vid redovisningarna. Videokameran placerades som planerat i den 
bakre delen av klassrummen och riktades mot projektionsduk och eleverna som presenterade. Vid några av 
observationerna mörklades rummet för att ge bättre bild från projektorn. Videokameran kunde då endast i 
bild registrera den projicerade presentationen, inte eleverna som pratade till den. 
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Intervjuerna genomfördes av mig och påbörjades ett par veckor efter redovisningarna utspritt under 
sammanlagt tre veckor. Varje intervju var omkring 25 minuter lång och spelades in med digital 
ljudupptagning i det förberedda samtalsrummet. Intervjuerna fungerade semistrukturerat med förberedda, 
relativt öppna frågor från intervjuguiden. Frågor från intervjuguiden ställdes vid samtliga intervjuer och med 
de följdfrågor som kändes relevanta utifrån elevernas svar. 

Databearbetning och analysmetod 

De filmer som spelades in under observationerna överförde jag från kamera till dator. Den enda redigering 
jag gjorde var att klippa bort pauser mellan grupperna och klippa bort de grupper som inte valts ut för 
studien. Det inspelade materialet från de valda grupperna var sammanlagt 22 minuter långt. 

Bearbetningen av videoinspelningen kan sägas ha gjorts med transduktion (Kress 2010, s 125) där de 
semiotiskt översatts från video med bild och muntlig kommunikation till skrift. Översättningen innebar en 
förändringsprocess där en tolkning sker eftersom det inte är möjligt att översätta direkt mellan olika 
teckenresurser t ex från bild till ord. Bilder och bildkomposition kan också vara svåra att till fullo beskriva 
med ord och därför innebar transduktionen av bildmaterialet en reduktion. Bearbetningen styrdes av studiens 
syfte och min förståelse och tolkning av det inspelade videomaterialet. Jag tog t ex inte med när någon elev 
hostade eller kom av sig. Jag beskrev heller inte alla detaljer i bilderna utan koncentrerade mig på bildernas 
synbara innehåll och kommunikativa funktion. 

Bearbetningen skedde i flera steg genom att jag först transkriberade videomaterialet till en beskrivning i text 
om den muntliga kommunikationen i materialet. Därefter såg jag upprepade gånger videomaterialet för att 
också ”läsa” så mycket jag kunde av den kommunikation eleverna med olika teckensystem lade in i sin 
kommunikation. Även om jag ansåg att man med den processen kan få underlag för ny kunskap om 
kommunikationen var jag också medveten om transduktionens reduktion av det informationstätare 
videomaterialet. Jag valde att fokusera på tecknens kommunikativa funktion för att få ett underlag till 
studiens forskningsfrågor.  

Intervjuerna spelades in till mp3-format och transkriberades ord för ord till text. Vid transkriptionen 
utelämnades inledande småprat och uppenbara avvikelser från intervjufrågorna som jag var övertygad om 
inte påverkar analysen (Repstad 2007, s.112). Det transkriberade materialet från intervjun användes sedan i 
analysen och som stöd för min förståelse av de videoinspelade gruppredovisningarna och elevernas 
förberedelser för dem.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien bygger på att jag så korrekt som möjligt försökt beskriva de olika leden i 
forskningsprocessen. Jag har redogjort för min förförståelse med min kännedom om skolkontexten jag 
studerar, om situationen runt observation och intervjuer och angett vilken analytisk metod jag använt och hur 
jag resonerat kring resultatet. Repstad (2007, s. 40) nämner riskerna med att observera på ett fält där man är 
på hemmaplan, vilket var fallet i den här studien eftersom jag undervisat i samma skola. Till viss del ökade 
jag distans och opartiskhet genom att välja elevgrupper och kurser i studien som jag själv aldrig undervisat i. 
Det var inte mitt anspråk i studien att lyfta fram slutsatser som generaliserbara eller överförbara till andra 
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elevgrupper eller skolor, utan att redogöra för min förståelse utifrån det jag studerat. Min förhoppning var att 
genom studien bidra med en bättre förståelse utifrån studiens syfte. 

Forskningsetiska aspekter 

I studien har jag tillämpat ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning” 
från Vetenskapsrådet (1990). Principerna bygger på fyra huvudpunkter: 

• Informationskravet  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte.  

• Samtyckekravet  
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet  
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

Informationskravet uppfylldes dels med muntlig information till eleverna när jag besökte klasserna innan 
studien påbörjades, dels skriftligt på den samtyckesblankett  (se bilaga ”Förfrågan om deltagande”) som 
delades ut till alla elever i klasser där studien sedan genomfördes.  

I den muntliga informationen fick deltagarna veta vad studien skulle användas till, om rätten att delta eller 
avstå från att delta, om konfidentialitet för insamlade data och hur de kommer att användas och förvaras. 

På samtyckesblanketten fanns också information om forskningens syfte, att deltagandet i undersökningen var 
frivilligt och utan konsekvenser för eleven kunde avbrytas. Där fanns också information om konfidentialitet, 
hur materialet skulle hanteras och att det endast skulle användas för denna studie. 

Eftersom eleverna var under 16 år efterfrågades förälders underskrift för att ta med elevens arbete i studien. 
Blanketterna delades ut till eleverna, som tog hem dem för påskrift av förälder. Blanketterna samlades sedan 
in under lektionerna. Samtliga elever och deras föräldrar lämnade sitt samtycke i de grupper som ingår i 
analysen. Innan studien inleddes hade också skolans rektor gett skriftligt medgivande till att studien 
genomfördes. 

Videofilmer som spelats in under observationerna, liksom ljudinspelningar har förvarats i kassaskåp och 
kommer att förstöras efter att studien slutförts. 
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Resultat 

I kapitlet beskrivs först empirin med en genomgång av de observerade grupperna, sedan görs en analys i 
form av en sammanställning av empirin utifrån mina forskningsfrågor. 

Beskrivning av empirin 

Underlag för beskrivningen av empirin för varje grupp är dels observationer under projektets gång och 
intervjuer efter projektet, dels transkriptioner av de videoinspelade presentationer och filmer som eleverna 
gjorde. Utdrag från transkriptionen av video och intervjuer finns i tabellform inom kapitlet. Intervjuerna har 
använts för att få inblick i elevernas syn på arbetet i projektet och korrigerat mina tankar om presentationer 
och filmer. 

Elevgrupp 1: Förberedande lektioner 

Den här gruppen var en av tre grupper i den ena klassen som gick samhällsprogrammet. Gruppen bestod av 
fem elever som hade valt att berätta om styrsätt och makt från antikens Grekland till antikens Rom. De valde 
att använda presentationsprogrammet Keynote som de turades om att prata till under presentationen. Med 
Keynote kan man enkelt skapa presentationsbilder av text och bilder och sedan växla bild medan man pratar 
eller lägga till inspelad berättarröst och exportera det som en film. Att de pratade istället för att spela in sina 
röster berodde på att några elever inte ville stå framför de andra eleverna och samtidigt höra sina inspelade 
röster. 

Gruppen valde Keynote istället för de andra arbetssätten för att det var ett verktyg och arbetssätt de kände sig 
vana att arbeta med. De uttrycker sig så här: 

Arbetet med att förbereda presentationen gjordes i två faser, dels individuellt, dels tillsammans i gruppen. 
Den största delen av tiden använde gruppen för att läsa böcker som läraren tog med till lektionen. Det var 
flera böcker om antiken och gruppen använde dem som källa för att skriva text om sitt delområde. Under den 
här delen av arbetet arbetade de spridda i rummet och till synes utan att kommunicera med varandra. Utifrån 
läsningen skrev eleverna var sin text som sedan i princip lästes upp när de pratade till presentationen. Texten 
skickade de till en av eleverna i vars dator de sammanställde en presentation i Keynote. De satt tillsammans 
runt datorn och formulerade utifrån texterna de punkter och sedan rubriker som skulle var med i 
presentationen.  

Sist av allt i det gemensamma förberedelsearbetet letade de efter bilder som de tyckte passade till varje sida i 
presentationen. När de letade efter bilder satt de runt en av datorerna och letade tillsammans. De intervjuade 

Intervjuare: Ni valde att jobba med Keynote i den här presentationen. Kommer ni ihåg något om 
resonemanget, varför ni valde just den metoden eller det sättet?

Elev 2: Det var väl för att vi var ovana med att jobba på andra sätt

Elev 1: Ja vi kände, alltså, Keynote kunde vi liksom. Och då kändes det liksom, det var mycket 
lättare att stå framför nån, alltså och prata om det, om man visste asså vad man hade gjort. Vi 
kunde Keynote.
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eleverna menade att de valde bilderna för att det skulle bli lättare för de andra eleverna att förstå vad de 
pratade om, att det skulle bli lite roligare och att de trodde att de andra eleverna kanske inte skulle lyssna om 
det bara var punktlistor som visades. 

Elevgrupp 1: Genomförande av presentationen 

I gruppens presentation kunde man se en viss kronologisk ordning i innehållet. Den första eleven pratade om 
hur grekerna var organiserade i stadsstater, den andra hur de senare bildade demokrati, den tredje hur 
Makedonien tog över med sin kungamakt, de övriga hur romarriket till sist styrdes av kejsare med effektiv 
militär. Den kronologiska och innehållsliga uppdelningen förutsätter att eleverna resonerat om innehållet och 
kommit fram till hur de skulle dela upp och strukturera redovisningen. 

Presentationsbildväxlingarna följde i stort sett den som pratade så att eleverna använde var sin 
presentationsbild, utom en elev som använde två bilder. Eleverna pratade alltså en i taget medan åskådarna i 
klassen tittade på en stillbild med rubrik, punktlista och 1-2 bilder (se exempel i tabell 1). Sammanlagt 
använde gruppen 6 st presentationsbilder. 

Ur multimodal synvinkel använde eleverna muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation i form av 
rubriker och punktlistor, samt bildspråk med de valda bilderna. De bilder som eleverna valde kan relateras 
till den muntliga kommunikationens innehåll och i de flesta fall också till den skriftliga.

Tabell 1: Transkription av elevernas presentation för grupp 1
I den här tabellen visas de tre första av de presentationsbilder som eleverna i grupp 1 använde.

Aktör Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av presentationsbild

Elev1 ”Under 700-talet efter Kristus började 
separata statsstater utbildas.De flesta 
stadsstater som t ex Korint, Thebe och 
Athen hade var och ett sitt eget 
statsskick och sina egna sedvänjor. Ähh, 
de valde en gud som sin speciella 
skyddade och byggde ett tempel åt 
guden på sin arkopol. Athen och Sparta 
var dom två mäktigaste städerna och 
dom låg ofta i fejd med varandra.Ähh, 
om dom blev angripna av några 
främmande länder så brukade dom gå 
ihop och skydda hela landet 
tillsammans. Ähh, deras 
sammandrabbningar berodde på att 
dom hade olika samhällsidéal.” 

Rubrik: Stadsstater 
Punktlista: 
• Separata stadsstater 

utbildas 
• sitt eget statsskick 
• De valde en gud 
• Athen och Sparta 
Bilder: Landskapsvy (med 
stad) + Tempel på klippa 
Gemensam mittlinje 

Animering: Rubrik bokstav för 
bokstav, bilderna studsar svagt 
in, punkterna zoomas in 
tillsammans.

�
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Rubriken och punktlistorna fungerade som hållpunkter för det som sades. Punktlistan och bilderna visades 
tillsammans direkt utan att animeras varefter de pratade om punkterna. Bilderna kommenterades inte mer än 
vid ett tillfälle då en karta över romarrikets utbredning runt medelhavet visades under punktlistan och eleven 
inledde med: ”Rom, var ett väldigt stort rike som ni kan se.” 

Efter presentationen menar eleverna i intervjun att de lärt sig om antiken på ett bättre sätt än om de skulle lärt 
sig inför ett mer traditionellt, skriftligt prov. De hänvisar till ett de lärt sig mer eftersom redovisningen fick 
dem att både läsa och prata om ämnet. När de i intervjun fick frågan om de tyckte att arbetssättet i projektet 
gjorde att de lärde sig på något annorlunda sätt säger eleverna: 

Elev2 ”Athen införde ett stadsskick som kallas 
demokrati. Många andra stadsstater tar 
fram också samma system.Vid den 
Atenska demokratin fick bara dom fria 
medborgarna rösta. Ähh, kvinnor och 
slavar fick inte rösta alls, det var bara 
männen som fick rösta. Vissa tyckte att 
demokratin (xxx) okunniga (xx) tyckte 
istället dom bäst kunniga skulle styra 
landet. Sparta var en diktatur (xxx) var 
yrkessoldater. Alla killar från barndom 
ända till 30 år ålder fick genom strängt 
militär tränade. Dom blev till sist starka 
och blint lydiga.”

Rubrik: Athen och Sparta 
Punktlista: 
• Demokrati 
• Andra stadsstater 

utvecklade samma 
system. 

• fria medborgare 
• Militär diktatur 
• yrkessoldater 
• barndom till 30 år 
• andra stadsstater 

utvecklade samma system 
Bilder: Föreläsare i centrum 
med lyssnare runt + Romersk 
soldat. Lyssnarnas fokus mot 
centrum. Centrumpersonernas 
fokus åt höger 
Animering: lika som första  
fr o m nu

Elev3 ”Makedonien i nordvästra Grekland 
var ingen demokratisk stadsstat, utan 
hade kungar som styrde. Kungarna 
härstammade från Makedon som var 
son till Zeus. Under århundraden var 
Makedonien svagt och invaderades av 
folk. Det var inte föränns Filip den 
andra som Makedonien började bli 
starkare. År 338 före Kristus hade han 
herravälde över hela Grekland och 
förklarade senare krig mot Perserna. 
När Filip den andra blev mördad tog 
hans 20-åriga son över och erövrade 
till slut Persien 333 före Kristus.”

Rubrik: Makedonien 
Punktlista: 
• Inte demokrati 
• Kungar 
• härstammade från 

makedon 
• svag och invaderades 
• Starkare år 338 f.kr 
• Hans son 
Bilder: Byst (huvud) + Karta 
över Makedonien år 336 f.kr 

Tabell 1: Transkription av elevernas presentation för grupp 1
I den här tabellen visas de tre första av de presentationsbilder som eleverna i grupp 1 använde.

Aktör Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av presentationsbild

�

�
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Man kan säga att de ser upprepningen i olika teckenresurser med läsning, skrivande och pratande som ett sätt 
att bättre minnas. 

Elevgrupp 2: Förberedande lektioner 

Det här var en av tre grupper i den andra klassen från samhällsprogrammet. I gruppen fanns det fyra elever 
och de valde precis som de andra grupperna i klassen att arbeta med mytologi och religion i antikens 
grekiska och romerska storhetstid. Gruppen valde att använda videoredigeringsprogrammet iMovie för att 
med bilder skapa en film i form av ett bildspel med inspelad berättarröst. Med iMovie kan man relativt 
enkelt lägga ihop stillbilder eller filmklipp tillsammans med berättarröst och bakgrundsmusik och exportera 
det som en film. I intervjun berättade de att bildspel med berättarröst valdes för att det kändes enklast och var 
minst arbete med den metoden. De menade också att alternativet att stå framför de andra och prata hade varit 
mer nervöst. 

I den första transformationscykelns inledning hade gruppen sökt sig fram i läroböcker och på internet för att 
hitta en struktur och uppdelning av kunskapsområdet. Gruppens uppdelning följde till viss del den 
mytologiska kronologin med början i Titanerna och därefter Olymperna, men sedan övergick det till att bli 
tematisk om grekiska monster och oraklets och gudarnas roll i människors liv. När de hade kommit överens 
om uppdelningen av kunskapsområdet förändrades arbetet från grupparbete till självständigt arbete med 
sökning av fakta och skrivande av ”sin” del av berättelsen. Det är tydligt att eleverna var vana vid att 
använda text som teckenresurs för att samla och formulera sin kommunikation. 

När de skrivit sina texter spelade var och en in sin del som berättarröst. En av eleverna var sjuk under den 
lektionen så den inspelningen gjordes hemifrån och klipptes ihop med de andras i iMovie.  

Elev 1: Det är väl lite både och tycker jag. Jag känner att man lär sig grunderna på samma 
sätt, men när man kör det här också så blir det också liksom typ mer inmatning för du 
ska stå framme och prata om det liksom, så... Jag vet inte, men det känns som att man 
gör liksom om en sak och då får du ju mer om den saken. Mer än om du bara sitter 
och pluggar så måste du ta in allting och så där.

Intervjuare: Menar du att eftersom man både läser det, skriver det och sen pratar det..

Elev 1: Ja

Elev 2: Då lär man det sig mer, att det fastnar

Elev 1: Precis. Det är inte så att om du har nåt prov eller nånting så står du hemma framför 
spegeln och liksom redovisar för dig själv.

Intervjuare 
till elev 2:

Hur känner du?

Elev 2: Man lär sig ju mer på det här sättet. För prov, då pluggar man ju hårt för det och sen 
kanske man glömmer bort hälften av det.

Elev 1: Ja, precis.

Intervjuare: När ni gjorde det här arbetet, vad gick mest tid åt till?

Elev 4: Skriva va?

Elev 3: Ja, hitta fakta

Elev 4: Hitta fakta och skriva
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Elevgrupp 2: Genomförande av presentationen 

Det var tydligt i filmen att delarna skrevs separat och att inte gruppen samordnat sina delberättelser. Några av 
delarna berättade om delar av det som redan sagts, t ex som i tabell 2 (se min fetmarkering i texten). 

Det innebär att eleverna inte gjort en gemensam formering av innehållet och därmed gått miste om den 
gemensamma reflektionen om kunskapsinnehållet i projektet. Eleverna menade att arbetssättet med att dela 
upp arbetet gjordes för att det var mer effektivt. 

I filmen är bildspelet centralt, men i gruppens arbetsprocess är samlandet av information och skrivandet av 
text det som upptar mest tid. Valet av bilder och hur de skulle passas in till berättandet gjordes av en elev i 
gruppen utan att de andra var delaktiga. 

Tabell 2: Transkription av elevernas presentation för grupp 2
I den här tabellen visas transkriptionen för delen mellan 1:06 - 3:42 av filmens 8:31 minuter

Aktör Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av 
presentationsbild

Elev1 Vilket ledde till att han åt upp sina barn. Men Rea var gravid 
med ännu ett barn och gömde barnet för Kronos. Barnet var den 
främsta av olympierna, Zeus, som senare räddade sina syskon 
genom att tvinga Kronos att spy upp dom. Sedan kastade Zeus 
ner Titanerna i underjorden och olympierna tog makten.

Stillbild med Ken 
Burns (KB) uppifrån 
och nedåt. Kronos som 
äter upp en person 
(KB nedåt personen, 
som om den åker 
uppåt)

Elev2 Zeus, den yngsta av Kronos och Reas barn, Zeus far, Kronos, åt 
alla sina barn förutom Zeus som blev gömd i en grotta på Kreta. 
När han blivit vuxen så slogs han mot sin far och tvingade 
honom att spy upp sina barn. Efter att Zeus och hans bröder 
besegrade Titanerna så tog de makten. Detta ledde till problem, 
eftersom de inte kunde besluta sig för vem som skulle ha makt 
över vad. Så de beslutade sig för att dra strå. Zeus drog det 
längsta stråt, så han fick makt över himlen. Poseidon det 
mellersta stråt, så han fick makt över havet och floderna. Och 
Hades fick det minsta stråt, vilket gav honom makt över 
underjorden och de döda. Zeus fru var Hera, äktenskapens 
gudinna. Zeus hade många älskarinnor, vissa dödliga och vissa 
odödliga.  De barn som föddes genom dessa förhållanden var 
halvgudar.

Stillbild med KB 
uppifrån och nedåt 
Text: ”Zeus” 4 sek på 
bild 
Zeus dras på vagn av 
fyra hästar åt vänster

Elev2 Zeus förknippas med åskan, det är därför han ofta avbildas med 
en blixt i ena handen. Zeus var mäktigast av alla gudar och 
därför var han deras konung. Zeus förknippas med den gyllene 
örnen som en symbol för styrka, mod och rättvisa, vilket Zeus 
också förknippas med.

Stillbild med KB in 
mot mitten (hand med 
blixt) 
Zeus med blixt i hand. 
I bakgrunden en diffus 
örn

Elev2 Zeus ville ha Ametis, så han jagade henne ständigt. Men efter att 
han fick veta att hon skulle bli gravid och föda en dotter som 
skulle bli mycket klok och en son som skulle avsätta honom 
bestämde sig Zeus för att äta Ametis. 

Stillbild med KB 
uppifrån och nedåt 
Text: ”Athena” 4 sek 
på bild 
Bild på staty med 
Ametis överst som står 
på huvud och arm på 
Zeus.

Elev2 Efter detta fick han en fruktansvärd huvudvärk. Efaistos slog upp 
skallen på Zeus och då red Atena ut i full rustning med häst och 
vagn. Hon blev krigets och vishetens gudinna.

Stillbild med KB 
uppifrån och nedåt 
Atena ut ur Zeus 
huvud
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Även om arbetet med bilderna i bildspelet bara var en av elevernas uppdrag i gruppen var det intressant att se 
hur bilderna användes som semiotiska tecken för elevens förståelse av berättartexten. Bildspelet inleddes 
med en papyrusliknande bakgrund och rubriken ”Grekisk mytologi”. Bakgrunden antydde en känsla av antik 
tid och mellan varje bild i filmen tonades papyrusbakgrunden in och gav en enhetlig tidskänsla. Bilderna var 
animerade med sk Ken Burns effekt, som innebär att bilder panoreras (se tabell 3), zoomas och/eller tonas in 
i varandra. Effekten gav dels en levande karaktär åt stillbilder, dels gav det möjlighet att styra så att fokus var 
på en del av bilden. På det sättet lades ett tydligt fokus genom inzoomning på centralfigurerna i de valda 
bilderna och i bilder med en händelse eller rörelse förstärktes de av panoreringen. Ken Burns effekter kan 
läggas på med automatik i iMovie, men i gruppens film var det tydligt att effekten anpassats efter bildens 
innehåll så att den förstärkte bildens multimodala teckenfunktion.  

Genom att välja mestadels färgstarka bilder på antikens mytologiska gudar och monster och kombinera dem 
med Ken Burns effekter och passande bakgrundsmusik fick den något osammanhängande berättelsen en 
betydligt starkare roll som multimodal teckenresurs. 

När eleverna i intervjun fick frågan om sitt eget lärande hänvisade de först till grupparbetet som metod: 

Elev2 Atena blev Athens skyddsgudinna och om staden fick namn efter 
gudinnan eller tvärt om vet man inte. Atena är förknippad med 
hjältedåd och har hjälpt många hjältar. 

Stillbild med KB 
uppifrån och nedåt 
Staty på Atena

Elev3 Halvgudarna var de som hade en gud och en människa som 
föräldrar. Den mest kända av dem är

Rubrik:  
Halvgudar 
Herakles

Elev3 Herakles, eller som dom flesta känner till honom, Herkules. 
Grekerna kallade honom för Herakles, medan Romarna kallade 
honom för Herkules. Myten om Herakles lyder att medan Tyrins 
konung Amfytrium var ute i krig, medan Alkimene var kvar i 
palatset. Dagen innan konungen skulle återvända intog Zeus en 
skepnaden av konungen. Zeus tog

Stillbild med KB 
uppifrån och nedåt 
Herakles i centrum 
avbildad med 
lejonbeklätt huvud och 
bekämpar flerhövdat 
monster till höger. I 
bakgrunden landskap 
på avstånd under 
horisonten

Tabell 3: Exempel på filmens panorering med Ken Burns effekt (från vänster till höger på 40 sek)

Intervjuare: Vad tror ni att läraren ville att ni skulle lära er då?

Elev 3: Att kunna... Det här är en klassiker, att man ska kunna jobba i grupp med massa olika 
personer. Man fick inte välja sina ”bästa kompisar” eller vad man ska säga

Elev 4: Vi fick inte välja grupp själva

Elev 3: Nej, så man får lära sig att jobba med andra personer. Och nu var det ju rätt så tidigt så då 
kände ju inte vi alla varandra jätte jättebra

Intervjuare: När det gäller just historia då, vad tror ni läraren ville uppnå när det gäller just 
historia?

Elev 4: Att vi skulle lära oss mer om mytologin

Elev 3: Ja, jag gjorde i allafall det. Lite mer än vad man har kunnat
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Att eleverna inte i första hand besvarar frågan med hänvisning till ämneskunskaper kan bero på att de kan ha 
uppfattat projektet och min intervju som ett sätt att pröva och utvärdera en arbetsmetod med grupparbete. 
Men det kan också tyda på en skolkontext där inlämning av en slutprodukt värderas högre än reflektioner 
kring lärprocessen. 

Elevgrupp 3: Förberedande lektioner 

Gruppen var en av åtta grupper i klassen som gick barn- och fritidsprogrammet. Gruppen bestod av fyra 
elever som valde att berätta om industriella revolutionen. Den här gruppen valde också att använda 
videoredigeringsprogrammet iMovie för att skapa en film av ett bildspel med inspelad berättarröst. Eleverna 
motiverade sitt val med att det var intressantare för dem själva. 

Filmen de skapade bestod av 38 presentationsbilder utan text som var synkroniserade med berättarröstens 
berättelse. En del bilder visades längre tid och några återkom vid flera tillfällen. Många av bilderna var 
animerade med Ken Burns effekt, som gav en levande, filmisk karaktär åt stillbilderna. 

Eleverna motiverade valet av den industriella revolutionen med att de tyckte att det var roligare, intressantare 
och påverkade dem mer än den amerikanska och franska revolutionen. 

Vid flera tillfällen i intervjun uttryckte eleverna ett intresse och hur roligt de tycke att arbetet i projektet var. 
De arbetade t o m hemma med det, vilket de enligt dem själva inte brukade göra i kursen annars. 
Inledningsvis i intervjun berättade de att de inte gillade ämnet historia för att de hade svårt att se kopplingen 
till sina egna liv.   

Arbetet med att skapa filmen gjordes till stor del gemensamt i gruppen. Visserligen skrev alla var för sig på 
den text som berättarrösten läste upp, men de skrev i ett gemensamt, delat dokument så att alla såg vad de 
andra skrev. Det mesta av faktainnehållet fick eleverna från en webbplats. De kommenterar det så här: 

Efter att de hade hittat en del information började två av eleverna att leta efter bilder till bildspelet samtidigt 
som de fortsatte att skriva på berättelsen. En av de andra eleverna fick sedan sätta ihop själva filmen och den 
fjärde läste in berättarrösten. Ett av skälen till att de valde film med berättarröst var att de tyckte att det var 
pinsamt att stå framför de andra eller visa sig på film. De valde också att förvränga berättarrösten något för 
att slippa höra sin vanliga röst.  

När eleverna hade skrivit klart berättartexten och lagt in alla bilderna läste de in berättarrösten och justerade 
sedan bilderna så att de synkroniserades med berättandet.  

Eleven svar tyder på att bilderna medvetet har valts för att symbolisera artefakter och människor som fanns 
med i berättelsen. 

Elev 5: Ja, det är intressant att veta hur dom jobbade i fabriker och typ hade hårt arbetsliv och så, 
det är... Jag tycker det är tråkigt om det handlar om kungar och namn som man inte fattar

Elev 6: För det har liksom ingen betydelse

Elev 5: Vi hittade en jättebra länk där det stod jättebra information. Så tog vi liksom, så tog vi ut det 
viktigaste och så skrev vi om det så att det skulle låta mer som oss. 

Elev 6: Aaa, och vi skrev i google drive, så vi såg ju vad som hade skrivits. Om (elevnamn) hade 
hittat nånting, så visste jag att jag inte skulle ta med det.

Elev 5: Så att det byttes bild när man snackade om en ...bil typ, så va prata hon om en bil och sen 
när det byttes om till tåg så snacka hon om tåg.
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Det är tydligt i intervjun att eleverna upplever arbetet med att leta och välja bilder som ett sätt att lära sig mer 
om kunskapsinnehållet. Så här kommenterade eleverna processen att söka skapa bildspelet: 

Eleverna använder medvetet bilderna som en ytterligare teckenresurs för att bättre förstå och skapa sig en 
egen representation av det de ska berätta för de andra om. Gruppen har inte alls använt text i sitt bildspel. 
Möjligen kan en orsak spåras i en vilja att göra filmen mer intressant och en åsikt att text skulle göra det 
mindre intressant. 

Elevgrupp 3: Genomförande av presentationen  

I filmens berättelse finns ett komparativt och kronologiskt uttryck som har sin ansats redan i första 
presentationsbilden: ”Den industriella revolutionen är en övergång från jordbrukssamhället till 
industrisamhället.”. Berättelsen fortsätter i en enhetligt narrativ stil och låter oss följa med i förändringen 
från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Berättelsen berör bl a tidsuppfattning, resande och 
kommunikation, handel och uppfinningar. Det är intressant hur eleverna väljer att berätta på en mer 
övergripande och abstrakt tolkningsnivå genom att ta exempel i t ex textilindustrins framväxt och inte enbart 
räknar upp namn och årtal för händelser och artefakter.  

Även om mycket av berättelsen är hämtad och delvis kopierad från webbplatsen historia123 så har eleverna i 
den första transformationscykeln sökt, läst, gjort bedömningar om vad som var ”bra” och ”intressant” för 
deras projekt. De har också gjort urval och redesignat en egen narrativ text om det de anser intressantast om 
den industriella revolutionen. Urvalet och den narrativa enhetligheten tillsammans med bildvalet visar 
elevernas representation för kunskapsområdet. Eleverna säger i intervjun att de lärt sig mer än vanligt i 
projektet för att de minns med hjälp av filmen och bilderna kopplat till den text de skrev.

Elev 5: Det är roligt att leta bilder, för då fattar man mer.

Elev 6: ja, då får man liksom en bild av hur det var, inte bara så där och läsa.

Elev 5: jag blir mer intresserad om man typ hör nån röst och bara har bildspel istället för att ha 
massa text då man själv ska läsa..

Tabell 4: Transkription av elevernas presentation för grupp 3
I den här tabellen visas transkriptionen för delen mellan 1:30 - 1:54 av filmens 3:40 minuter

Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av presentationsbild

I jordbrukssamhället följde man 
naturens tider. 

Stillbild utan text 
Arbetare med balk i centrumlinjen, 
Samhälle/hus i övre bakgrunden

Man gick upp vid soluppgången och 
lade sig i solnedgången. 

Stillbild utan text 
Soluppgång i centrum, speglas i vatten 
(solnedgång…)

Man jobbade mera på 
sommarhalvåret  

Stillbild utan text 
Landsbygdsväg i centrum, från nära 
nertill uppåt höger
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Elevgrupp 4: Förberedande lektioner 

Det här var den andra av åtta grupper i klassen som gick barn- och fritidsprogrammet. I gruppen var det 
egentligen tre elever, men en av dem var frånvarande större delen av tiden. De två elever som var aktiva i 
arbetet var också de som fanns med vid intervjun. Gruppen hade valt att arbeta med franska revolutionen och 
använde Keynote med bilder och text som stöd när de pratade. Men från början hade de tänkt göra ett 
bildspel med berättarröst som en film. De berättar i intervjun att de försökte, men att de tyckte att det blev för  
svårt, så därför valde de att använda Keynote istället och lägga bilder med text där och sedan prata till 
bilderna. I intervjun framkom att det fanns en stor nervositet i gruppen över att behöva stå inför de andra och 
redovisa. Innehållsligt hittade de materialet genom sökning på internet och genom att få hjälp av läraren. 

Eleverna framhöll i intervjun att de hade svårt att klara av projektet. Dels var flera av dem sjuka vid olika 
tillfällen, dels klarade de inte av att placera ut bilderna som en film, men framför allt hade de svårt att 
tillgodogöra sig kunskapsinnehållet de skulle berätta om i sin presentation. Så här svarade de om vad de lade 
mest tid på: 

än under vinterhalvåret. Stillbild utan text 
Vinterväg uppmot centrum

Men i industrivärlden skulle arbeta 
lika mycket hela tiden. 

Stillbild utan text 
Samma ånglok som tidigare, på väg åt 
höger

För att fabriken skulle producera 
ungefär lika mycket hela tiden 

Stillbild utan text med Ken Burns effekt in 
mot centrum 
Ångpannor på rad in mot centrum

Därför införde man en gemensam 
tidsberäkning, så att alla skulle vara 
på arbetet vid samma tidpunkt.

Stillbild utan text med Ken Burns effekt in 
mot centrum 
Fabriker i nederdel och skorstenar med 
rök som blåser högerut 
Ljust i överdel

Tabell 4: Transkription av elevernas presentation för grupp 3
I den här tabellen visas transkriptionen för delen mellan 1:30 - 1:54 av filmens 3:40 minuter

Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av presentationsbild

Intervjuare: Vad gick mest tid åt till då?

Elev 7: Jag tror det var texten, för jag förstod typ ingenting

Elev 8: Ja, faktiskt och placera bilderna, det gick inte..

Elev 7: Texten va såhär jättesvår. Lärarn fick typ skriva lite gran åt oss.

Intervjuare: Men när du sökte på internet, då förstod du eller?

Elev 7: Nej

Elev 8: Nej där var typ ännu svårare tycker jag.
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Elevgrupp 4: Genomförande av presentationen 

Själva presentationen gjordes efter att de andra eleverna i klassen gått på rast efter löfte från läraren, inför 
mig och läraren. Presentationen bestod av 19 presentationsbilder, men de första fem bilderna växlades fram 
automatiskt under sju sekunder under till synes stor förvåning utan mer kommentar än: Öhh… Mot slutet av 
presentationen användes två av bilderna på ett upprepande sätt tre gånger där den ena bilden var en fransk 
flagga som visades när eleven pratade om kungen. Den andra bilden från ”Eden i bollhuset” när den franska 
nationalförsamlingen bildades visades när eleven pratade om nationalförsamlingen eller folket i Paris. De 
övriga 8 bilderna (varav de 6 st första visas i tabell 5) finns med under elevernas berättelse om den franska 
revolutionen.  

Noterbart i bildvalet är blandningen av moderna bilder och målningar av mer tidstypisk karaktär. Eleverna 
har t ex valt en bild med en tom plånbok (se tabell 5) när de pratade om dålig ekonomi och en en bild på en 
slipsklädd man med en skylt ”Need job” när de pratade om arbetslöshet. Att inte enbart väja tidstypiska 
bilder tyder på en förmåga att använda bildens semiotiska funktion istället för att de enbart valts för att vara 
en illustration. Valet av den tomma plånboken som representation för ekonomisk kris blir ett motiverat 
tecken för att ekonomisk kris ger en tom plånbok, d v s ont om betalningsmedel. 

Eleverna i den här gruppen använde text på presentationsbilderna med en kort beskrivning av bilden eller 
kopplingen till berättelsen.

Tabell 5: Transkription av elevernas presentation för grupp 4
I den här tabellen visas 6 av de presentationsbilder som eleverna i grupp 4 använde.

Aktör Transkription av muntlig framställning Presentationsbild Transkription av 
presentationsbild

Elev1 År 1788 började Frankrikes ekonomiska kris. 
Livsmedelspriset steg. Skörden var dålig och detta 
gjorde att det blev hårda vintrar för Frankrike. 
Folket fick ont om pengar för att det var för höga 
skatter och dålig, aahh. Då började folk att bryta sig 
in i andras hus och förråd för att få tag på mat och 
med mera. 

Stillbild med text under: 
”Ekonomisk kris, År 
1788” 
Två händer håller upp 
tom plånbok som om 
någon visar dig

År 1789 bröt Franska revolutionen ut. Det som 
orsakade Franska revolutionen var att bönderna och…
började… blev sura för att prästerna och dalarna inte 
behövde betala skatt…

Stillbild med text under: 
”Franska revolutionen, 
1789” Målning med 
döda soldater. Några 
kämpar mot varandra 
till höger. Rök drar åt 
vänster.

…fast dom gjorde det. Konflikten mellan dom rika och 
dom fattiga har alltid funnits och det var det.. och det 
var dom fattiga som blev illa behandlade. Bönderna 
och borgare fick inte säga… fick inte äga egna kvarnar 
eller någon vinpress. Dom var tvungna att gå till 
någon förvaltare och betala pengar för att få låna den.

Stillbild med text under: 
”Bönder och borgare” 
Kvinnor med vapen går 
åt höger

Elev2 Det som gjorde bönderna och borgarna mer arga var 
att dom var tvungna att betala mera skatt

Stillbild med text under: 
”Vinpress”
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Mycket av det lärande som projektet syftade till kan ha blockerats av osäkerhet och nervositet inför 
redovisningen, tillsammans med de praktiska problem de upplevde med filmskapandet och sökandet efter 
information. I presentationen kan man ändå se att de i berättandet, valet av bilder och bildtexter skapar 
representationer för sina kunskaper om vad som hände i samband med den franska revolutionen.  

Analys 

I analysen av resultatet har jag eftersträvat att beskriva mönster och samband i empirin utifrån studiens tre 
forskningsfrågor. Jag anknyter också till Selanders lärsekvensmodell (se illustration 1, sid 8).  

Elevernas val av teckenresurser 

Här sammanfattar jag resultatet utifrån forskningsfrågan:  

Vilka semiotiska resurser väljer eleverna i sin kommunikation om kunskapsområdet? 

Två av grupperna valde att använda presentationsprogrammet Keynote som stöd för när de själva pratade. I 
den ena gruppen var stödet i första hand punktlistor med bilder under och i den andra gruppen var det bilder 
med kort text under. I båda fallen användes muntlig kommunikation som den primära teckenresursen, medan 
övriga teckenresurser kan uppfattas som att de är valda som presentationstekniskt hjälpmedel.  

De andra två grupperna valde att använda filmredigeringsprogrammet iMovie för att skapa film av stillbilder 
och berättarröster. Båda grupperna använde också i varierande grad Ken Burns effekter vilket lägger till en 
tidsaspekt till bildens semiotik (Kress 2010, s.81) så att den liksom den muntliga kommunikationen får en 
sekvens och ett visuellt direktiv (Kress & Leeuwen 2006, s.176) som påverkar hur tecknen uppfattas eller 
”läses”.  
En av grupperna var helt utan text i sin film, men var istället den grupp som använde flest bilder och som på 
ett tydligt sätt använde bilderna som semiotiska resurser tillsammans med den muntliga kommunikationen. 
Det var också den enda grupp som valde bilder relativt tidigt i processen, medan de andra valde bilder efter 
att informationshämtning och transformation till struktur och text för redovisningen var klar. 

I projektet erbjöds eleverna en större autonomi tillsammans med resurser och medier som lärarna i kursen 
normalt inte brukade använda, men variationen i de resurser och medier som eleverna valde var liten. Tre av 

och jobba hårdare för att Frankrike var med i krig. Stillbild med text under: 
"Bönder arbetade hårt” 
Bonde med två hästar  
plog och harv arbetar 
sig nedåt vänster. 
Bonden i centrum.

Ju mer arbetslösheten växte i Frankrike, desto mer fick 
bönder och borgare jobba

Stillbild med text till 
höger: ”Arbetslöshet” 
Slipsklädd man med 
skylt och texten ”Need 
job” Hans hållning är 
svagt lutad med huvud 
och blick nedåt
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grupperna motiverade sitt val av teckenresurser och medier med att de ansåg dem enklare och mer välkända 
än andra sätt att redovisa. De hänvisade också till osäkerhet inför att stå framför de andra. 

Elevernas val påverkas inte bara av vilka resurser som läraren erbjuder. Förkunskaper, intressen och 
uppfattningar finns också med i lärsekvensmodellen och spelar enligt designperspektivet en roll för valet. I 
modellen benämns det som lärares och elevers positionering och intressen. Det är tydligt att de studerade 
grupperna tar med sig olika representationer och intressen in i projektet. Några var uttalat intresserade av 
kunskapsområdet, medan andra uttryckte ett ointresse. Några tyckte att det var enkelt att göra film, andra 
ville men klarade det inte. 

Elevernas design 

Här sammanfattar jag resultatet utifrån forskningsfrågan: 

Hur förbereder och designar eleverna sin kommunikation om kunskapsområdet? 

Frågan om hur eleverna förbereder och designar sin kommunikation om kunskapsområdet motsvaras i 
lärsekvensmodellen av den transformering och formering som ligger i första transformationscykeln. Enligt 
modellen tar eleverna i lärprocessen de kommunikativa resurser och den information som finns tillgänglig 
och som ligger i deras intresse, transformerar och formerar det till egna representationer. 

Eleverna i studien arbetade på olika sätt med informationshämtning och transformation. Två av grupperna 
använde läroböcker och till viss del webbplatser för sitt arbete, medan de andra två grupperna i första hand 
använde webbplatser. Sett utifrån designperspektiv bestod transformationen av flera moment, dels en 
urvalsprocess där eleverna utifrån tidigare förståelse och intressen valde ut delar av informationen, dels att 
eleverna fogade ihop delarna med sin tidigare förståelse till en ny förståelse eller design (Selander & Kress 
2010, s. 33). Alla grupper valde en arbetsprocess med transformation till text efter informationshämtningen, 
trots att text inte var centralt i deras presentationer. Transformationsprocessen påverkas enligt modellen av 
institutionella mönster och syften i iscensättningen.  

För eleverna innebar det att transformering och formeringen dels skedde från tanke till skrift, dels från skrift 
till muntligt berättande. Det var tydligt att det sista av de stegen var svårt för flera av grupperna. För dem 
innebar berättandet närmast en uppläsning av skriven kommunikation.   

Att de flesta grupperna valde bilder i slutet av transformationsprocessen tyder på att de inte värderade bilder 
och arrangerandet av de olika teckenresurserna i presentationerna/filmerna lika högt som att arbeta med text. 
Som jag tidigare nämnt var det bara en av grupperna som tydliggjorde att de medvetet valde bilder för deras 
semiotiska funktion. Trots det utgjorde bilderna en betydande del av kommunikationen i alla gruppers 
redovisningar.  
Hur text användes på bilderna och hur bilderna visades tillsammans med det muntliga var också en viktig del 
av elevernas kommunikation, även om det kan ha utförts oreflekterat. Den första gruppen visade vad de 
tyckte var viktiga ord och meningar med punktlistor. Den andra gruppen använde några textrubriker, men 
framför allt liksom den tredje gruppen zoomning och panorering för att styra blicken mot delar av bilderna. 
Den fjärde gruppen gjorde nutidskopplingar med valet av bilden på den slipsklädda mannen.  

I designperspektivet är det sociala samspelet i sökandet och reflekterandet över kunskapsområdets innehåll 
viktigt. I studien ser man att det sociala samspelet prioriterades ner i flera grupper. Eleverna delade istället 
upp mycket av arbetet så att det blev enskilt arbete. Eleverna i grupp två menar att arbetet blir effektivare om 
man delar upp det. De nämner också att de inte kände varandra så väl, vilket kan ha påverkat hur de 
samverkade. En av grupperna verkar ha haft ett mer omfattande samarbete i både gemensam reflektion och 
gemensamt skrivande i Google Drive. Trots uppdelningen av arbetet som alla grupper gjorde fanns ändå 
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gemensam reflektion om t ex vilka rubriker de ska dela upp arbetet i. Eleverna ställer också frågor till 
varandra, läraren och söktjänster på internet i sin transformation av den tillgängliga informationen. 

Trots den multimodala bredden verkar eleverna i alla grupper uppfatta den muntliga kommunikationen som 
en förgrundsresurs (Kress 2010, s.161) och de andra teckenresurserna som bakgrundsresurser, även om det 
var skriven kommunikation de använde när de förberedde sin muntliga kommunikation. 

Elevernas gestaltning av kunskapsområdet 

Här sammanfattar jag resultatet utifrån forskningsfrågan: 

Hur gestaltar elever kunskapsområdet genom de representationer som kan ses i redovisningarna? 

Vad eleverna tar upp om de valda kunskapsområdena och hur varierad deras framställning är i gestaltningen 
av kunskapsområdet visar på bredden och djupet i deras kunskaper (Selander & Kress 2010, s. 99).  

Grupp ett, som valde att arbeta med styrelsesätt och makt i antiken, lyfte fram olika sätt att styra och utöva 
makt under antikens gång. De använde en tydlig, kronologisk struktur och hade samordnat sina delar av 
redovisningen så att de följde på varandra. De räknade inte bara upp hur man styrde och när, utan gick också 
in bredare på hur makten upprätthölls. Deras gestaltning gav ur multimodal semiotisk synvinkel inte särskilt 
mycket stöd till framställningen av kunskapsområdet annat än som uppläst, skriftlig kommunikation. 

Den andra gruppen arbetade med religion och mytologi under antiken och fördjupade sig mycket i antikens 
berättelser om gudarnas liv och relationer. Sättet att gestalta det multimodalt med de bilder och Ken Burns 
effekter de valde gav en bredd och variation i framförandet. Däremot tog de inte upp särskilt mycket om 
människors syn på religion eller hur det påverkade deras liv. 

Tredje gruppen valde den industriella revolutionen och visade en både innehållslig och multimodal bredd. 
Innehållsligt tog de upp både händelser, orsaker och hur det påverkade människors liv, t ex barnens situation. 
De följde historien kronologiskt, men jämförde också livet under industrialiseringen med det tidigare 
jordbrukssamhället. Med ett stort antal bilder och bildeffekter förstärkte de både bred och variation. 

Den fjärde gruppen arbetade med den franska revolutionen med tämligen liten bredd och variation i både 
innehåll och multimodal gestaltning. Innehållsligt lyfter de fram några av orsakerna till och händelserna före 
revolutionen. Det enda som kan räknas till bredd eller variation i valet av andra teckenresurser än det 
upplästa är den tidigare nämnda inblandningen av moderna bilder. 

Ser man till gestaltningens bredd och variation skiljer sig alltså grupperna åt. Om man också tar med 
källmaterialets påverkan (Selander & Kress 2010, s.136) kan man se att grupp ett och tre som tydligt följde 
läroböcker och webbplatser där innehållet är framtaget för skolbruk också hade en mer genomarbetad 
innehållslig struktur, än grupp två och fyra som mer baserade sitt innehåll på en blandad sökstrategi.  

Leijon (2010, s. 44) menar att man kan se spår av elevernas lärande i de representationer de lämnar ifrån sig. 
I den teckenskapande inre processen använder eleverna de semiotiska tecken och bilder de redan har om 
verkligheten och i reflektion och mötet med ny information omformas de till nya tecken. När sedan eleverna 
uttrycker sin förståelse i en yttre formering av en representation, i det här fallet sina presentationer, lämnar 
det spår av ett lärande. Men det är också viktigt att poängtera att det är i den teckenskapande processen 
lärandet kan sägas ske. När eleverna i grupp tre kommenterar hur valet av bilder hjälpte dem att förstå mer 
om situationen under den industriella revolutionen med orden: ”då får man liksom en bild av hur det var”, 
kan vi ana en förändrad förståelse, något de tar med sig in i sin gestaltning. 
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Diskussion  

I det här kapitlet diskuterar jag resultatet med stöd i ett designteoretiskt perspektiv och tidigare forskning. 
Jag drar också slutsatser och reflekterar över resultatets betydelser inom skolkontexten. 

Slutsatser 

Ett tydligt mönster jag ser i resultatet är att eleverna prioriterar språkliga teckenresurser som de känner 
sig vana vid att använda i skolkontexten, trots att bredden av tillgängliga resurser och media var stor även 
vid bedömningen. Alla grupper valde på ett likartat sätt att skriva text som sedan lästes in eller lästes upp 
med stöd av manuellt frammatade presentationsbilder eller i en självgående film. Mest tid lade grupperna på 
att skriva text till sina presentationer. Man kan utifrån den prioriteringen anta att de såg text som den 
viktigaste informationsbäraren i kommunikationen. Man kan säga att andra teckenresurser än de språkliga 
blev sekundära i flera av gruppernas representationer, vilket talar för att det påverkats av andra aspekter än 
den brist på koherens mellan transformationscyklerna som Åkerfeldt talar om (2014, s. 88).  
Öhman-Gullberg pekar i sin studie (2008, s. 137) på hur skiftande betydelser olika teckenresurser som bild, 
musik, gestik, tal och text kan få i ett multimodalt elevarbete. Genom att så tydligt prioritera det språkliga 
kan man säga att elevernas möjligheter att gestalta sin kunskap begränsades, liksom lärarnas möjligheter 
att se hur eleverna förstår kunskapsområdet.   

En slutsats man kan dra är att den institutionella inramningen i studien inte gynnade elevernas prövande 
av andra resurser och media än de välkända. Grupperna motiverade sina val med hänvisning till att de 
redan kunde verktygen och det jobbiga i att stå framför alla andra och redovisa. De uttryckte sig om 
situationen som en redovisnings- och bedömningssituation, inte som en lärandesituation. Elever är väl 
medvetna om att lärarna ska bedöma deras kunskaper. Jag kan inte utifrån studien se vad eleverna trodde 
skulle erkännas som kunskap, men man kan anta att lärarnas sätt att välja sina teckenresurser och media över 
tid påverkar elevernas syn på vad som kan erkännas som kunskap. Åkerfeldt menar (2014, s. 81) att 
iscensättningen kan ses som en didaktisk design som sätter villkoren med hjälp av konventioner för vad som 
erkänns som kunskap och därmed påverkar och avgränsar elevernas val i deras egen designprocess. 
Åkerfeldts menar att eleverna väljer teckenresurser och media baserat på vad de tror accepteras som kunskap 
och avstår från andra. Det stämmer också med Öhman-Gullbergs resonemang om att valet av teckenresurser 
påverkas av diskursivt formade strukturer (Öhman-Gullberg 2008, s. 139). 

En grupp avviker i sitt sätt att använda bilder som en semiotisk resurs. De väljer bilder tidigare än de andra 
grupperna, de synkroniserar bild och berättande på ett tydligt sätt och de reflekterar över bildernas funktion i 
kommunikation och lärande. Det är också den grupp som har det mest utvecklade sättet att kommunicera och 
samarbeta inom gruppen. De samtalar under hela processen med varandra om vad de gör och skriver 
samtidigt i ett gemensamt dokument. Om man ser på lärande med ett designperspektiv så blir den här 
gruppen ett bra ”skolexempel” på lärande med ett multimodalt, kommunikativt arbete där de omskapar sina 
representationer av verkligheten (Selander & Kress 2010, s.105) . En fråga jag ställer mig är om eleverna 
fick syn på sitt lärande. Eleverna i studien uttryckte sig osäkert och vagt om sitt eget och varandras 
lärande, som om de inte var vana att reflektera över det. Flera grupper menar att lärandet handlar om att 
minnas. Åkerlund (2013, s. 200) ser samma brist på tydlig metaförståelse om lärandet i sin studie och menar 
att det kan hänga samman med att eleverna har svårt att få syn på sitt lärande eftersom deras arbete oftast 
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lämnas in privat till läraren, inte öppet inför andra. Man kan isåfall anta att en större öppenhet och fler 
skolsituationer där verkliga mottagare utöver läraren används, skulle öka elevernas metareflektion om sitt 
lärande. 

När eleverna förbereder och designar sin förståelse för kunskapsområdet arbetar de i grupper. Eleverna drar 
inte i särskilt hög grad nytta av det sociala samspelet i grupperna för sitt lärande. Åkerlund pekar i sin 
avhandling på vikten av elevers samtal med varandra för att stödja lärandet och menar att  
”elever som är aktiva kommunikatörer kring det dagliga skolarbetet i klassrummet, i och utanför 
klassrummet, och samtidigt därmed hjälper andra att lära, är också de som själva lär sig mest” (Åkerlund 
2013, s.203). I resultatet av studien kan vi inte se om eleverna är dåligt tränade på att dra nytta av samspelet i 
grupparbeten eller om orsaken t ex kan ligga i en institutionella inramning och norm som missgynnar 
samarbete. Men det framkommer tydligt att eleverna mer ser projektet som ett sätt att framställa en 
slutprodukt, en redovisning, än ett arbetssätt för att tillsammans bygga och reflektera över varandras 
kunskapsrepresentationer.  

Betydelser 

Man kan inte dra generella slutsatser av studien eftersom det är ett enstaka projekt och 
undersökningsgruppen inte är tillräckligt stor. Men utifrån förståelsen av situationen som jag bidrar med kan 
studien ge konsekvenser för hur vi i skolkontexten hanterar framförallt inramningen och synen på 
multimodal kommunikation i en lärsekvens. 

Om elever väljer teckenresurser och medier utifrån vad de är vana vid att använda i skolan, kan vi förbättra 
deras möjligheter genom att lärare använder fler teckenresurser och medier. Dels att som förebilder använda 
en större multimodalitet vid genomgångar, dels genom att utforma utmaningar och uppgifter som inte alltid 
är språkligt inriktade. Det skulle ge elever en större vana att dra nytta av multimodal kommunikation och 
bredda deras möjligheter att designa sin förståelse för kunskapsområdet.  

En viktig del av lärandet enligt designperspektivet och multimodalt tänkande är kommunikationen och det 
sociala samspelet. En konsekvens av slutsatserna i studien kan vara att lärare fokuserar mer på gemensam 
reflektion (Leijon 2010, s. 212) och hur man samarbetar i grupp, än på inlämningsuppgifter. Det gäller både 
kommunikationen i klassrummet och en mer öppen, publicerande hållning gentemot omvärlden. Den tidigare 
forskningen framhåller möjligheterna i att utveckla praktiker där elever kan samarbeta och även 
kommunicera utanför skolans väggar med hjälp av modern teknik. 

Slutord 

 I studien har jag velat belysa och utveckla förståelse för hur elever designar sin förståelse av ett 
kunskapsområde. För att kunna göra det har jag använt forskningsfrågor om vilka resurser eleverna väljer, 
hur de förbereder och designar och till sist gestaltar sin förståelse. I resultat och analys har jag beskrivit det 
jag observerat om elevernas val, förberedelser, design och gestaltning. Genom studien har jag utvecklat en 
förståelse som jag också delgett i analys och diskussion och anser därmed att jag uppfyllt studiens syfte. 
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Reflektion över forskningsprocessen 

Det har varit en intressant studie att genomföra. Mycket har förvånat mig, särskilt det inflytande som den 
institutionella inramningen tycks ha på elevernas val. Jag valde att använda elevernas presentationer som 
huvudsakligt forskningsobjekt i studien, kompletterade med elevintervjuer. Om jag också hade valt att 
studera institutionella mönster och lärarnas positionering hade mer kunna sägas om hur inramningen 
påverkar. Jag har trots allt lärt mig mycket om den multimodala kommunikationens roll i lärandet, hur elever 
designar sin förståelse och de språkliga teckenresursernas dominans i skoltraditionen. Jag tror också att 
studien tillför kunskap om elevernas meningsskapande kommunikation.  

Vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att studera elevernas metalärande och särskilt projekt eller skolor där 
det avviker från skolan som helhet. Även multimodala arbetssätt i den andra transformationscykeln vore 
intressant att studera, t ex hur bedömning i estetiska och praktiska gymnasiekurser fungerar visavi mer 
teoretiskt inriktade kurser.  

!33



Referenser 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Gleerups 

Kress, G. (2003) Literacy in the New Media Age. London: Routledge 

Kress, G. (2010) Multimodality - A social semiotic approach to contemporary communication. Oxon: 
Routledge 

Kress, G. & Selander, S. (2012) Multimodal design, learning and cultures of recognition Artikel ur: The 
Internet and Higher Education Volume 15, Issue 4, sid 265-268. PDF hämtat 20141122 från http://
www.sciencedirect.com/science/journal/10967516/15/4  

Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). Reading images : the grammar of visual design. London: Routledge.  

Kullberg, B. (1996) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  

Leijon, M. (2010) Att spåra tecken på lärande - Mediereception som pedagogisk form och multimodalt 
meningsskapande över tid. Malmö: Holmbergs. PDF hämtad 20140903 från http://dspace.mah.se/dspace/
handle/2043/10131 

Leijon, M & Lindstrand, F. (2012) Socialsemiotik och design för lärande -två multimodala teorier om 
lärande, representation och teckenskapande. Artikel i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 
17, nr 3-4, s 171-192 

Repstad, P. (2007) Närhet och distans -kvalitativa metoder i samhällskunskap. Lund: Studentlitteratur 

Rostvall, A-L & Selander, S. (red) (2010) Design för lärande. Nordstedts 

Selander, S. (2003). Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. En översikt 
över läromedel – perspektiv och forskning. I Utredning om läromedel för barn, elever och 
vuxenstuderande med funktionshinder Dir. 2001:65. Hämtad från http://www.regeringen.se/content/1/
c4/10/29/7af6dff7.pdf 

Selander, S. (2008). Designs for learning – A theoretical perspective. I: Designs for Learning, Vol 1(1) 
Hämtad från http://www.designsforlearning.nu/08/no1/no1_08_selander.pdf 

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Nordstedts 

Selander, S. & Svärdemo-Åberg, E. (red.) (2008). Didaktisk design i digital miljö. Stockholm: Liber. 

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. PDF 
tillgänglig 20141201: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705  

Skolverket (2014) Bedömningsaspekter. PDF tillgänglig 20141030: http://www.skolverket.se/publikationer?
id=3259 

Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. PDF 
tillgänglig 20141001: http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf 

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser -En studie av kunskapsrepresentationer i en 
digitaliserad skola. Stockhlom: Stockholms universitet. PDF hämtad 20141004 från: http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:740498/FULLTEXT01.pdf 

!34

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10967516/15/4
http://dspace.mah.se/dspace/handle/2043/10131
http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/29/7af6dff7.pdf
http://www.designsforlearning.nu/08/no1/no1_08_selander.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259
http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:740498/FULLTEXT01.pdf


Åkerlund, D. (2013). Elever syns på nätet -Multimodala texter och autentiska mottagare. Åbo: Åbo 
Akademis förlag. PDF hämtad 20141008 från: http://aakerlund.org/doc/
Avhandling_DanAkerlund_21_nov_2013.pdf 

Öhman-Gullberg, L. (2008) Laddade bilder - Representation och meningsskapande i unga tjejers 
filmberättande. Stockholm: Stockholms universitet. PDF hämtad 20141008 från http://su.diva-portal.org/
smash/get/diva2:199640/FULLTEXT01.pdf 

!35

http://aakerlund.org/doc/Avhandling_DanAkerlund_21_nov_2013.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199640/FULLTEXT01.pdf


Bilaga

Förfrågan om deltagande
”Multimodalt lärande i kursen Historia” 
Jag, Birger Eriksson, studerar pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Jag intresserar 
mig för hur man kan använda bild och video i undervisningen för att öka förståelsen för 
kursinnehållet.
Jag vänder mig till dig för att jag vill genomföra en undersökning inom ramen för min lärarutbildning 
tillsammans med lärare och elever i den klass där du/ni är föräldrar till en elev. Jag vill nu fråga dig 
som förälder om tillåtelse att undersöka ditt barns arbete och kunskapsutveckling under hösten i 
kursen Historia. 

Deltagandet i undersökningen är frivillig och kan avslutas eller avbrytas när som helst utan att 
det behöver motiveras eller få några konsekvenser för elevens utbildning och betygsättning. 
Läraren kommer att använda prov/tester i kursen som del i sitt ordinarie bedömningsunderlag. 
Dessa prov/tester kommer för de elever som deltar också användas i min undersökning
Bilder och filmer som eleverna producerar i kursen kan på elevers eget initiativ publiceras på 
internet. Observationsmaterial kommer endast att visas för mig och handledare/examinator
Alla sammanställningar och resultat som används i min undersökning kommer att anonymiseras 
så att ingen kan se eller lista ut kopplingar till enskilda elever
Det insamlade undersökningsmaterialet kommer att förvaras och arkiveras på ett säkert sätt och 
hanteringen följer forskningsetiska riktlinjer
Forskningsprojektet är granskat och godkänt av rektor på Ullvigymnasiet
Du kan när du vill återkomma med frågor kring undersökningen  

Förälders/vårdnadshavares samtycke 
☐ Jag/vi tillåter att mitt barn/eleven får delta i undersökningen i kursen Historia
☐ Jag/vi tillåter inte att mitt barn/eleven får delta i undersökningen i kursen Historia
☐ Jag/vi önskar få eller lämna mer information

kontakta mig (namn):
 ......................................................................................................................................

 
via (t ex tel):
......................................................................................................................................

Underskrift av förälder/vårdnadshavare: 

.............................................................................................................................................................
Namnförtydligande: 

.............................................................................................................................................................

Elevs samtycke 
☐ Jag vill delta i undersökningen i kursen Historia
☐ Jag vill inte delta i undersökningen i kursen Historia
☐ Jag/vi önskar få eller lämna mer information
Underskrift av elev: 

.............................................................................................................................................................
Namnförtydligande: 
 

 .............................................................................................................................................................

Birger Eriksson, tel: 0701-62 90 07, e-post: birger.eriksson@koping.se
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Bilaga

Intervjuguide 
Inledning  
Förklaring  av  syftet  med  intervjun      
//*  att  få  veta  mer  om  redovisningen  av  projektet  med  antiken/revolutionerna  och  vad  du  tycker  
och  tänker  om  det  ni  gjorde  och  lärde  er  *//  

Kon+identialitet  
Förklara  kon9identialiteten  för  allt  som  sägs  och  sammanställs  och  att  ingen  mer  än  jag  och  
min  handledare/examinator  kommer  att  få  läsa/lyssna  till  anteckningar  och  inspelning.  

Öppningsfråga  
Gillar  du  historia?    
Följdfrågor:  Vad  är  det  du  gillar/inte  gillar?  /  Vad  skulle  få  dig  att  gilla  historia?  

Huvudfrågor  
Valprocessen  för  resurser  i  presentationen:  
Ni  valde  //*valt  sätt*//  som  redovisningsätt.    
Hur  resonerade  ni  när  ni  valde  det  redovisningssättet?  
Vad  tror  du  var  huvudorsaken  till  att  ni  valde  det  redovisningssättet?  

Vad  gjorde  att  ni  inte  valde  något  av  de  andra  sätten?  

Valprocessen  för  innehållet  i  presentationen:  
Sedan  använde  ni  några  lektioner  för  att  lära  er  om  det  valda  temat.  Kan  du  beskriva  hur  det  
gick  till?    
Kan  du  berätta  om  hur  ni  valde  ut  det  som  kom  med  i  redovisningen?    
Vem  gjorde  vad?    
Vem  gjorde  valen  av  vad  ni  skulle  berätta?  
Vem  gjorde  valen  av  vilka  bilder  ni  skulle  använda?  
Hur  resonerade  ni  när  ni  gjorde  valen? 
Vad  gick  mest  tid  åt  till?    

Kan  du  beskriva  hur  samarbetet  i  gruppen  fungerade?  
Vad  anser  du  är  era  källor  för  det  ni  valde  att  ta  med?    
Ni  arbetar  inte  alltid  på  det  här  sättet  i  klassen.  På  vilket  sätt  var  det  här  sättet  annorlunda?
Hur  tror  du  ditt  lärande  påverkades  av  det  här  sättet  att  arbeta?  

Lärarens  ramar:  
Berätta  lite  om  vad  du  tror  att  läraren  hade  för  förväntningar  på  er  redovisning.    
Vad  tror  du  läraren  ville  uppnå  med  att  göra  det  här  projektet?     
Tror  du  att  det  blev  som  lärare  tänkt  sig?  

På  en  skala  mellan  total  frihet  och  hårt  styrt,  på  vilket  sätt  anser  du  att  ni  9ick  genomföra  
projektet?  

Jämförelse  med  de  andra  
Hur  ser  du  på  de  andra  gruppernas  redovisningar,  vad  gick  bra? 
Vad  lärde  du  dig  av  de  andras  redovisningar?  

På  vilket  sätt  kunde  de  ha  gjort  för  att  du  skulle  lära  dig  mer  om  deras  ämne?  
Avslutande  fråga  
Om  du  hade  en  kompis  som  skulle  göra  samma  projekt  snart,  vilka  tips  skulle  du  ge  den  
kompisen  då?
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