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Förord 
 
Nu har fem år på universitet gått och den uppsats som befann sig på idéstadiet i november 
förra året är nu färdigskriven. Det hade den inte blivit utan allt fint stöd jag fått under skrivti-
den. Ett stort tack till min handledare och svensklärare Lena Manderstedt för att du redan in-
nan kursstart tog dig tid att diskutera min idé och gav den tummen upp, för att du varit rak och 
ärlig under hela skrivprocessen och för att du alltid svarat på mina funderingar. Ett varmt tack 
till min kurskamrat Emma för att du har tagit dig tid att diskutera min uppsats med mig. Det 
har känts tryggt att vi båda har haft läromedelsstudier och kunnat diskutera allt från material 
till resultat med varandra. Till sist vill jag tacka mina fina vänner, min sambo och min familj 
för att ni sagt att jag kommer att fixa detta och för att ni haft förståelse för att jag har behövt 
skriva alla dessa åtskilliga timmar. 
 
Tack så mycket till er allihop! 
   
Luleå, 31 maj 2018 
Hanna Roslund 

 



	  

Sammanfattning 
 
I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen 
Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala 
inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för 
kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till 
studieförberedande program respektive yrkesprogram. Studien har både kvalitativa och kvan-
titativa inslag. Medieekologi och läroplansteori har använts tillsammans med diskursbegrepp 
för att förklara resultatet. Antalet multimodala inslag har både presenterats i antal och procent. 
De multimodala inslagens innehåll och placering har analyserats med hjälp av dokumentana-
lys.Resultatet visar att det finns en spridning mellan läromedlen rörande hur stor del av det 
totala sidantalet som de multimodala inslagen upptar, oavsett om det handlar om en övnings- 
eller examinationsuppgift. Övervägande är antalet multimodala inslag fler i övningsuppgifter 
medan de mer sällan förekommer som en renodlad examinationsuppgift. I de undersökta 
läromedlen är filmanalys det vanligaste multimodala inslaget medan datorspel är det ovanlig-
aste. I 5 av 8 läromedel förekommer det att begreppet text kan förstås som annat än det 
skrivna. Resultatet visar också att den största skillnaden mellan hur multimodala inslag pre-
senteras och integreras finns mellan läroböckerna, oberoende om de är skrivna för ett yrkes-
program eller ett studieförberedande program. Till sist visar resultatet att svenskämnets skrift-
språkliga tradition fortfarande kan ses som stark i de undersökta läromedlen. 
 
 
Nyckelord: Digitalisering, gymnasieskolan, läromedel, läromedelsanalys, multimodal, studie-
förberedande program, svenskämnet, vidgat textbegrepp, yrkesprogram. 
 
Titel (english): Multimodal aspects meets traditions in swedish subject teaching materials for 
upper secondary school.  
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Inledning 
 
Dagens unga mellan 15 och 24 år konsumerar allt mindre av skriftkulturens medier, böcker 
och tidningar (Skolverket, 2016a). De unga ser också allt mindre på TV-program under ordi-
narie sändningstid. I stället ser 50 % av dagens unga på videos på plattformar som YouTube, 
följer videobloggar och deltar i en delningskultur. I en delningskultur finns inte de tradition-
ella rollerna av en producent och en konsument eftersom innehållet skapas i ett utbyte mellan 
parter. Det innebär således att internet är horisontellt och inte vertikalt. Horisontellt kan för-
stås som alla till alla medan vertikalt kan förstås som en till alla. Exempel på vertikala medier 
är radio, TV och dagspress. För att kunna delta i en delningskultur måste varje individ äga 
förmågan att hantera multimodala texter såsom ljud, bild eller film. Dagens unga möter också 
en större textmängd än någonsin (Skolverket, 2016a). 
 Resultatet från PISA-testen1 år 2013 visade att Sveriges 15-åringar har försämrad kunskap 
i läsförståelse av klassisk typografisk text (Skolverket, 2016a).  Dagens unga är inte lika vana 
att ta till sig längre texter genom att läsa sida upp och sida ned. I stället ägnar sig dagens unga 
i högre grad till en form av skärmläsning som benämns som ”hyper attention”. PISA-testen 
har medfört att det runt om i landet satsas på projekt som ”Läslyftet” eller ”En läsande klass”. 
Projekten syftar till att utveckla elevernas läsförståelsekunskaper av klassisk typografisk text, 
såsom skönlitteratur. Den traditionella läsningen har dock redan mött en ”ny” typ av läsning 
och det är ”inte någon överdrift att hävda att hela utbildningssystemet [...] står inför ett allt 
starkare medieteknologiskt tryck med tanke på digitaliseringen” (Skolverket, 2016a, s. 8). 
 Regeringen beslutade i mars 2017 att skolan ska stärka elevernas digitala kompetens ef-
tersom samhället nu blir mer och mer digitaliserat (Skolverket, 2017). Det har lett vidare till 
att svenskämnets kursplaner har reviderats med mer plats för de multimodala texterna och 
övrig digital kompetens. En revidering medför dock inte att samtliga traditioner inom ett 
ämne upphör. Svenskämnet är ett ämne som vilar tungt på skriftspråkliga traditioner (Erixon, 
2012; Magnusson, 2014). Det tar däremot tid för nya berättarformer att uppnå samma hege-
moniska dignitet som litteraturen (Lundström, 2007). Skolans förändringstakt är nämligen 
mer långsam än det övriga samhället (Ask, 2005).  
 I utformandet av läromedel2 har traditioner av läromedel en större betydelse än forsknings-
resultat (Graeske, 2015). Läromedel är i dag kommersiella produkter utan statlig förhands-
granskning vilket leder till att läromedelsföretag försöker hitta en balansgång mellan att sticka 
ut och att vara lika. Att ligga ”för mycket i framkant” gör att ”ingen vågar haka på” och köpa 
läromedlet (Skolverket, 2006, s. 158). Om ett läromedel ska komma ut på marknaden måste 
det passa 70 – 80 % av lärarkåren för att vara lönsamt (Skolverket, 2006). Eftersom läromedel 
saknar statlig förhandsgranskning måste varje lärare själv granska det, men det finns det inte 
alltid tid för (Englund, 2006).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	   PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. PISA mäter bland annat 
 ungdomars läsförståelsenivå (Skolverket, 2016a). 
2	  	   Läromedel som begrepp saknar en entydig definition. Förr användes begreppet basläromedel för att beskrivs 
 kursböcker (Skolverket, 2015a). En mer ingående definition av begreppet finns under rubriken Material – 
 läromedel för svenskämnet.	  



	  2	  

 Sammanfattningsvis kan tre slutsatser dras: Multimodala texter är en stor del av de ungas 
vardag (Skolverket, 2016a), en revidering av svenskämnets kursplaner har gjorts nyligen 
(Skolverket, 2017) och läromedel är kommersiella produkter utan statlig förhandsgranskning 
(Graeske, 2015; Skolverket, 2006). Med hänsyn till dessa slutsatser ämnar denna undersök-
ning att undersöka hur multimodala texter möter svenskämnets skriftspråkliga traditioner i 
några utvalda läromedel för kursen Svenska 1.  
  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är dels att kartlägga och granska hur multimodala inslag3, förekom-
mer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 
1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande 
program respektive yrkesprogram. 
 
För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 
 
1.  På vilket/vilka sätt förekommer och behandlas multimodala inslag i de utvalda läromedlen 
för kursen Svenska 1? 
 
2. Hur kan förekomst eller avsaknad av multimodala inslag förstås relativt traditioner? 
 
3. Hur skiljer sig, i relation till traditioner, undersökningens läromedel riktade till yrkespro-
gram respektive studieförberedande program? 

 

Avgränsningar 
I denna uppsats kartläggs och granskas multimodala inslags förekomst i samtliga åtta lärome-
del som finns tillgängliga på marknaden för kursen Svenska 1 för gymnasiet. Med läromedel 
menas i denna studie tryckta läroböcker utgivna från år 2011 – 2017. Digitala läromedel, an-
tologier eller läromedel som i en och samma bok riktar sig till gymnasieskolans tre samtliga 
grundkurser i svenska har uteslutits från denna studie. De bilder eller figurer som förekommer 
i läromedlen har inte analyserats. Det återfinns ingen studie av vad eleverna lär sig om multi-
modalitet utifrån dessa läromedel, och inte heller redovisas hur lärare uppfattar multimodala 
inslag i läromedel. Samtliga val är gjorda med hänsyn till studiens syfte, frågeställningar och 
omfång. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Med multimodala inslag menas i detta sammanhang de avsnitt som tillhör ett vidgat textbegrepp. Det 
 skulle exempelvis kunna vara ett avsnitt om filmanalys, bildanalys eller vad en podcast är och en 
 uppgift om hur eleverna själva kan spela in en. För definition av ett vidgat textbegrepp, se något av de 
 två avsnitten Inledning eller Bakgrund där det har definierats. 
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Disposition 
I den första delen av uppsatsen ges en bakgrundsbeskrivning som därefter följs av kapitlen 
”Tidigare forskning” och ”Metod och material”. Förekomst av multimodala inslag presenteras 
i resultatkapitlet. I slutdiskussionen diskuteras resultaten. Till sist återfinns kapitlet ”Metod-
diskussion, relevans för yrket och vidare forskning” där bland annat idéer för fortsatt forsk-
ning inom ämnet presenteras. 
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Bakgrund 
 
I denna del återfinns en bakgrund till studien. Bakgrunden består av flera delar. I den första 
delen som heter ”Ett vidgat textbegrepp” redogörs för begreppet och hur sättet att se på det 
har förändrats med tiden. I den andra delen, ”Styrdokument, revideringar och Statens medie-
råd”, presenteras bland annat revideringen av kursplanen för Svenska 1 och varför medie- och 
informationskunnighet är av betydelse i dag. I den tredje delen som heter ”Ett svenskämne för 
yrkesprogram och ett för studieförberedande program?” behandlas det faktum att det i prakti-
ken finns olika svenskämnen för olika program trots att utbildningen i Sverige ska vara lik-
värdig. I den en fjärde delen ”Läromedel i undervisningen: En given tradition?” diskuteras 
vilken roll läroböcker har i undervisningen i dag. ”Läromedelsdebattens många röster” är den 
femte och sista delen i bakgrundsavsnittet och där redogörs det för en del av läromedelsdebat-
ten. 
 
 

Ett vidgat textbegrepp då och nu 
 
Fram till Lgr-69 ansågs svenskämnets långa tradition av det lästa och det skrivna vara det som 
skulle praktiseras (Thavenius, 1999). Medier hade börjat få en större spridning i samhället och 
i skoldebatter diskuterades det om eleverna borde erbjudas TV-kunskap i ämnet svenska. 
Skillnaden mot tidigare svenskämnen var därför påfallande eftersom det aldrig tidigare hade 
diskuterats att andra typer av text än den klassiskt typografiska hade någon plats i svenskäm-
net (ibid.). 
 Ett par decennium senare infördes dock ett vidgat textbegrepp i svenskämnet. Det var i 
samband med den nya läroplanens införande år 1994 som idén om ett vidgat textbegrepp för 
första gången återfanns i svenskämnets kursplaner. Begreppet användes däremot inte förrän 
efter revideringen av Lpf-94 år 2000 (Nordberg, 2017). Med ett vidgat textbegrepp menas 
utöver skrivna och talade texter också bilder, lyssning eller filmtittande.  
 Men när det för svenskämnet ”nya” och ”annorlunda”, såsom multimodala texter eller in-
slag, möter ämnets skriftspråksbaserade traditioner kan problematik uppstå. Den problemati-
ken leder till motsättningar och diskussioner om vad som är relevant och nödvändig kunskap 
som hör hemma i svenskämnet. Det skapar en moralisk panik gällande om det nya är ett hot 
mot det traditionella (Olin-Scheller, 2006).  I skoldebatter under 1970-talet förklarades dessu-
tom multimodala texter vara ett andrahandsval för elever som inte kunde ta till sig den bild-
ning som skönlitteraturen gett i sekel (Lundström, 2007). Thavenius (1999) förutspådde i slu-
tet av förra sekelskiftet att det fanns en risk att medier skulle ta över svenskämnet. 
 Motsättningar angående multimodala inslag i svenskämnet finns än i dag. Öhman (2015) är 
en av dem som framstår som pessimistisk över vad som händer med läsning när den möter ett 
vidgat medialt landskap med film, datorspel och så vidare. Författaren menar att det finns en 
inbyggd ”ängslan” över vad som händer i ”konkurrensen” mellan det nya och det traditionella 
som svenskämnet gett i generationer. Sjunkande resultat i läsförståelse vid internationella 
tester, sämre kritisk förmåga och en oförmåga att förstå andras perspektiv diskuteras i förhål-
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lande till det nya och konkurrerande, alltså det multimodala. Öhman (2015) använder exem-
pelvis ordet flykt vid diskussion av hur multimodala texter används som en ”flykt” undan 
litteraturläsning. Multimodala texter har ett visst nödvändigt inslag i svenskämnet, men det är 
intrigen i skönlitteraturen som kan verka som sammanhangsskapande och ses som en ”mot-
vikt till den digitala läsningens påstådda fragmentisering” (Öhman, 2015, s. 167). Det finns 
sålunda en risk att litteraturen förlorar sin särart och exklusivitet till multimodala texter enligt 
Öhman (2015). 
 I nu gällande styrdokument återfinns inte skrivningen ett vidgat textbegrepp men svensk-
ämnet ska ändå behandla film och andra medier (se Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). Det 
vill säga sådant som tidigare innefattats i skrivningen. På vilket sätt svenskämnet innefattar 
begreppet förklaras under rubriken ”Styrdokument, revideringar och Statens medieråd”. Skol-
verket (2016a) skriver att det blir allt viktigare att dagens elever äger kompetensen att läsa 
multimodala texter. Multimodala texter består av olika modaliteter exempelvis rörlig bild, 
ljud, färg och typografisk text. När modaliteterna blandas skapas nya uttrycksformer och det 
är viktigt att kunna läsa, tolka, skriva, förstå och kommunicera med dem för att delta i sam-
hällslivet. Skolverket (2016a) understryker att det är viktigt att ”se upp för att vara en alltför 
traditionell skola med enögd (eller endimensionell) fokusering på typografisk text” eftersom 
det begränsar elevernas lärarande och lust att läsa. För att efterfölja samhällsutvecklingen 
måste dagens skola och svenskämnet finna en balansgång mellan traditionella klassiska typo-
grafiska texter och multimodala texter (Lundström & Olin-Scheller, 2010). 
 
 

Styrdokument, revideringar och Statens medieråd 
 
Under slutet av 2017 publicerade Skolverket en revidering av kursplaner för svenskämnet i 
gymnasieskolan. Den nya kursplanen för svenskämnet i gymnasieskolan måste däremot an-
vändas från den första juli år 2018. Revideringen är en följd av samhällsutvecklingen: Sam-
hället blir mer och mer digitaliserat och den mängd information som dagens elever möts av i 
dag är större än någonsin (Skolverket, 2017).  
 Den nya och gamla kursplanen för svenskämnets första kurs ska jämföras för att skapa 
tydlighet om vilka skillnader och likheter som gjorts. Det mesta är dock likadant i kursplaner-
na. I syftesbeskrivningen för ämnet framkommer exempelvis fortfarande hur eleverna i både 
tal och skrift ska kunna arbeta med och läsa olika typer av texter och hur skönlitteratur, andra 
typer av texter och film och medier ska verka för att eleven ska lära känna sig själv, sin om-
värld och skapa förståelse för andra. Det sjätte kunskapsmålet är fortfarande att eleven ska få 
”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 
tider, dels i film och andra medier” (se Skolverket, 2011, s. 162; Skolverket, 2017, s. 2)  
 Det finns dock några skillnader mellan den reviderade kursplanen och den äldre versionen 
från 2011. Exempelvis ska upphovsrätt och integritet vid publicering behandlas i svenskäm-
net. Ytterligare ett exempel på en förändring är att digitaliseringens påverkan på språkbruket 
har ersatt momentet om dialekter (Skolverket, 2017). En annan förändring är att följande 
stycke återfinns i avsnittet ”Ämnets syfte”:  
 



	  6	  

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikat-
ion. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera 
sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga tex-
ter (Skolverket, 2017, s. 1). 

 
I stycket ovan påtalas att det är en samhällsutveckling som ligger bakom att stycket lagts till i 
svenskämnets syfte. I stycket framkommer även att eleverna ska använda sig av digitala verk-
tyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete vad gäller texter 
(Skolverket, 2017). Begreppet text ska fortfarande primärt förstås som det skrivna, enligt 
Skolverket (u.å). Klassisk typografisk text är således fortfarande överordnad multimodala 
texter i svenskämnets kursplaner (se Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). Förespråkare för ett 
vidgat textbegrepp menar däremot att innebörden av begreppet bör likställas med och behand-
las som text när samhället blir mer och mer digitaliserat (se Olin-Scheller, 2006; Magnusson, 
2014). 
  Statens medieråd4 (2016) rapporterar om digitaliseringens påverkan på individen. I dag 
använder sig 95 % av dagens unga mellan 16 – 25 år av minst ett socialt nätverk varje dag. 
Det innebär att digitaliseringen är en del av de ungas vardag. Användarna av sociala medier är 
dock inte bara privatpersoner. Även instanser, myndigheter, företag och politiska partier syns 
där. Sociala medier har gett samhällsmedborgare möjlighet att uttrycka åsikter samt att ta del 
av andras. Åsikter, tankar och annan information sprids dock fort på nätet. Det innebär också 
att det inte alltid är lätt att se vem avsändaren är eller vilket syfte som finns med det som pub-
licerats. Det mesta av det som publiceras på sociala medier är användargenererat vilket kan 
jämföras med traditionella medier som tidningar där innehållet produceras av professionella 
mediearbetare. Men även dessa kan så klart ha skilda syften med vad de vill säga och inte 
(Statens medieråd, 2016).  
 I ett samhälle som blir mer och mer digitaliserat och där digitaliseringen och dess enorma 
informationsflöde är en del av vardagen för många är det viktigt att äga kunskaper om medie- 
och informationskunnighet (MIK). MIK behandlar bland annat frågor om att finna informat-
ion, att kritiskt granska den och att själv publicera någonting online. I en vardag där digitali-
seringen är en del av den är det således mycket viktigt att äga en förmåga att hantera att tolka 
information (Statens medieråd, 2016). Begreppet MIK är dock inte bundet till något specifikt 
skolämne (Skolverket, 2016a). I stället ska begreppets innebörd leda till ”vissheten att skola 
och utbildning måste bemöta behovet av kunskaper medialiseras på en mängd olika sätt och 
att kunskapsbildning innebär att såväl reproducera och imitera som att skapa nytt” (Skolver-
ket, 2016a, s. 8). MIK kan därför förstås som en form av digital literacitet.  
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  	   Statens medieråd har som uppgift att ”verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare 
 och skydda dem från skadlig mediepåverkan.” (Statens medieråds hemsida, 2018-02-06) 
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Ett svenskämne för yrkesprogram och ett för studieförberedande program? 
 
I läroplanen framkommer följande: ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skol-
form ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2011, s. 6). Det inne-
bär att all undervisning i ämnet svenska ska vara likvärdig oavsett vilket gymnasieprogram en 
elev studerar vid. I praktiken är dock inte all undervisning i svenska likvärdig. I stället finns 
två svenskämnen: Ett för de som förväntas studera vidare och ett för de som för de som inte 
förväntas att göra det (Andersson Varga, 2015).  Enligt Hultin (2008) är det också ämnestrad-
itioner som gör att det finns en skillnad mellan undervisningsinnehåll i svenskämnet på ett 
yrkesprogram jämfört med ett studieförberedande program. Fler och fler som läst ett yrkes-
program på gymnasiet väljer att studera vidare (Ask, 2005). Om den ena gruppen förväntats 
studera vidare är de bättre förberedda för universitetsstudier, och det är inte likvärdigt enligt 
Ask (2005). Under de senaste decennierna har det också drivits en utbildningspolitik för att 
minimera skillnaderna mellan yrkesprogram och studieförberedande program och därför är 
det problematiskt att dela in gymnasieprogram efter ett yrkesprogram och ett studieförbere-
dande program (Lundahl, 2008).  
 Dessa aspekter medför att en frågeställning i denna uppsats är att undersöka om läromedel 
i svenskämnet skiljer sig åt gällande multimodala inslag beroende på vilket program de riktar 
sig åt. I dag finns endast ett svenskämne i teorin, men fler i praktiken skapade av förväntning-
ar från lärare (se Ask, 2005; Hultin, 2008; Lundal, 2008;  Andersson Varga, 2014). Det finns 
läromedel för Svenska 1 uppdelade efter studieförberedande program och yrkesprogram trots 
att alla dessa elever ska läsa samma kurs. I denna studie är 2 av 8 läromedel för Svenska 1 
särskilt skrivna för yrkesprogram. 

 
	  

Läromedel i undervisningen: En given tradition? 
 
Enligt Skolverket (2015b) är det i Sverige mycket ovanligt att lärare inte använder sig av ett 
läromedel i sin undervisning, och mycket vanligt att lärare till mycket stor del planerar sin 
undervisning efter läroboken. Det varierar hur mycket läromedlet får styra undervisningen. 
Läromedel används mest i naturorienterande ämnen och matematik. Hur mycket läromedlet 
styr undervisningens innehåll beror på läraren (Skolverket, 2015b). Det innebär att ett läro-
medel av vissa undervisande lärare kan ses som en standard för den accepterande kunskapen 
som eleven anses behöva i ett visst ämne medan andra lärare inte använder läromedel (Skol-
verket, 2015a).  
 All undervisning som sker i skolan ska dock vila på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet (Skolverket, 2011). I skollagen har begreppet beprövad erfarenhet ingen exakt definit-
ion, men Skolverket (2015d) förklarar beprövad erfarenhet som ”kunskap som är genererad 
vid upprepade tillfällen över tid, [...] dokumenterad och kvalitetssäkrad.” Det räknas inte som 
beprövad erfarenhet om en eller ett fåtal skolor arbetar på ett visst sätt och har gjort det under 
en tid utan handlar då om vad som benämns som lärande exempel. Någon uttalad gräns om 
hur många skolor som måste delta för att det ska kunna utgöra beprövad erfarenhet existerar 
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inte. För att det ska räknas som beprövad erfarenhet ska det vara generaliserbart, allmängiltigt 
och överförbart mellan skolor. I det närmaste kan det jämföras med forskningsresultat som 
också ska vara generaliserbara och allmängiltiga (Skolverket, 2015d). 
 Alla läromedelsförfattare som utgivit ett läromedel i Sverige har inte forskarutbildning. 
Exempelvis saknar samtliga författare till de läromedel som ska granskas i denna studie fors-
karutbildning. Flera av läromedelsförfattarna har dock en lärarexamen. För att tydliggöra: Det 
sägs inte att de som skriver läromedel i dag överlag saknar kompetens efter år i skolans värld, 
men det ska också framhållas att de inte är forskarutbildade. Skolverket (2006) skriver att 
läromedelsföretagen utgår från att läromedelsförfattarna kan sitt område. Om en läromedels-
författare inte har lärarutbildning eller är särskilt insatt i styrdokumenten överlämnas ansvaret 
till läromedelsföretagen (Skolverket, 2006). Forskningsresultat prioriteras inte högst när läro-
medel skrivs trots att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(Graeske, 2015). 
 
 

Läromedelsdebattens många röster 
 
Debatten om läromedels funktion och nödvändighet inrymmer många röster. Det finns röster 
som menar att traditionella tryckta läroböcker är nödvändiga och ska finnas i klassrummet. En 
av dem är den engelske utbildningsforskaren Oates som i en intervju i Lärarnas tidning från 
slutet av 2017 menar att det i dagens samhälle finns en utbredd bild av att den lärare som an-
vänder sig av läromedel gör det för att han eller hon är mindre engagerad i sin undervisning. I 
stället ser Oates väl utformande och väl genomarbetade läromedel som ett sätt att nå kvalitet 
och likvärdighet i utbildningen, och hänvisar till länder som Finland. I intervjun framkommer 
att färre och färre lärare i Sverige använder sig av köpta läromedel. Att skapa egna, menar 
Oates, leder till en bristande kvalité och en mindre likvärdig utbildning (Lindgren, 2017, 1 
december). 
 Andra röster i läromedelsdebatten är de som menar att läromedel köps in för dyra pengar 
och blir inaktuella efter ett par år men att skolor, trots detta dilemma, inte har råd att köpa in 
nya (Arevik, 2009, 24 mars). När det inte finns pengar till att köpa in nya läromedel skapar 
lärare sina egna. Att läromedel är dyra att köpa in har lett till att förlag som säljer läromedel 
för ett billigare pris har börjat dyka upp. NA-förlag, utgivare till ett av denna undersöknings 
utvalda läromedel, beskriver exempelvis följande på sin hemsida: 
 

Vi vill göra skillnad. Genom att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser ger vi Sve-
riges gymnasieskolor möjligheten att undervisa sina elever med det viktigaste pedagogiska instru-
mentet en lärare kan ha, läroboken (NA-förlag, 2018). 

 
Att tillskriva läroboken som ”det viktigaste pedagogiska instrumentet en lärare kan ha” kan 
tolkas som att höja dess innehåll till skyarna vilket kan jämföras med Skolverket (2015a) som 
skriver att läromedels innehåll kan förstås som det rätta och allmänt accepterande.  
 Förlaget Gleerups VD Steholt Vernerson menar att mer pengar måste öronmärkas till 
läromedel i skolor, samtidigt som investeringarna i läromedel har sjunkit till en tiondel sedan 



	  9	  

år 2000 (Widehed, 2015, 3 oktober). Kostnaden för läromedel i skolor är i dag 1 % av skolans 
totala kostnader och det kallar Steholt Vernerson ”dumsnålt”. I intervjun framkommer en 
undersökning av Svenska Läromedel där 73 % av de tillfrågade högstadieeleverna uppger att 
de har haft föråldrade läromedel. Steholt Vernerson menar att äldre läromedel bär på andra 
värderingar, såsom en annan syn på genus (Widehed, 2015, 3 oktober). Däremot ska det i 
sammanhanget tas i beaktande att Steholt Vernerson också kan ses som partisk eftersom hon 
är VD för ett förlag som bland annat ger ut läromedel men i diskussionen om läromedel fyller 
det en funktion eftersom det lyfter fram en del av en debatt.  
 I tidningen Skolvärlden framkommer det att Sverige lägger mindre pengar per elev och år 
på läromedel jämfört med grannländer som Danmark och Finland. Svenska elever fick i ge-
nomsnitt både tryckta och digitala läromedel för 546 kronor vilket ska jämföras med Dan-
marks 990 kronor för tryckta läromedel och digitala läromedel motsvarande 402 kronor 
(Stridsman, 2014, 19 november) I genomsnitt lägger svenska skolor 849 kronor mindre på 
tryckta och digitala läromedel per elev och år jämfört med Danmark (ibid.). Hur mycket varje 
kommun lägger på läromedel i grundskolan varierar däremot mycket stort. I tidningen Göte-
borgsposten framkommer att en elev i grundskolan fick nya läromedel för 1202 kronor i Oxe-
lösund vilket ska jämföras mot 731 kronor i Luleå eller betydligt lägre 277 kronor i Habo år 
2015. Statistiken gäller både tryckta och digitala läromedel (Vinde & Lundström, 29 mars, 
2916). Skillnaderna mellan hur mycket kommunerna lägger på läromedel per elev och år är 
därför stor, och ska nämnas eftersom den svenska skolan ska vara likvärdig. Å ena sidan vill 
alltså förlagen sälja mer läromedel och å andra sidan har inte skolorna råd med nya läromedel 
ofta. Svenska Läromedel som står för 80 – 90 % av läromedelsförsäljningen i Sverige medger 
att följningen minskat jämfört med 20 år tillbaka. Det finns dock ingen statistik om lärare sit-
ter på föråldrade läromedel och använder dem i sin undervisning (Stridsman, 2014, 19 no-
vember). 
 I ett samhälle som blir mer och mer digitaliserat återfinns även digitala läromedel att tillgå 
på marknaden. Även om de digitala läromedlen för kursen Svenska 1 inte granskas i denna 
studie är debatten (och pågående forskning) om den typen av läromedel aktuell. Skolor köper 
in datorer men inte digitala läromedel eftersom det är för dyrt menar Ekelund i en debattarti-
kel i Lärarnas tidning (Ekelund, 2017, 2 augusti). Eleverna förväntas hitta den information 
som de söker på nätet, men det finns inga studier på om det höjer kvaliteten på undervervis-
ningen att betrakta läromedel på ett sådant sätt att eleverna ”hittar själv” (Stridsman, 2014, 19 
november). År 2014 var 5 % av de läromedel som således digitala, men frågan är om lärare 
äger kunskapen och tiden att granska vilka digitala eller tryckta läromedel som ska användas i 
undervisningen. 4 av 10 lärare är nöjda med sina digitala läromedel medan 7 av 10 är nöjda 
med sina tryckta läromedel (ibid.).  
 Det finns ytterligare en aspekt som ska nämnas i sammanhanget: Diskussionen om lärome-
dels innehåll är så heltäckande som vissa läromedelsföretag skriver. Lärarnas tidning inter-
vjuade några lärare under våren 2009 och där framkommer det hur en engelsklärare menar att 
läroböcker ger en trygghet, men att de inte alltid är så heltäckande som det sägs. Den intervju-
ade läraren berättar följande: ”I engelska fokuserar böckerna generellt för lite på kursplanens 
kriterier för momenten tala och lyssna” (Arevik, 2009, 24 mars). Debatten om läromedel in-
nehåller således många röster och de nuvarande mest förekommande diskussionsfälten har 
presenteras i detta bakgrundsavsnitt.   
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Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras en forskningsöversikt. Eftersom denna uppsats dels behandlar 
läromedel och dels multimodalitet finns en uppdelning mellan områdena i rubrikerna ”Läro-
medelsgranskning” och ”Multimodala texter och inslag”. Detta avsnitt ska förstås som en 
grundlig genomgång av den forskning som finns inom områdena. Samtlig forskning som pre-
senteras har betydelse för undersökningen som helhet.  
 
 

Läromedelsgranskning 
 
Sveriges statliga myndighet ”Läroboksnämnden” granskade läromedel mellan år 1930 till 
1991. I dag är alltså myndigheten nedlagd. Johnsson-Harrie (2009) har dock undersökt det 
politiska beslutet om och det konkreta genomförandet av förhandsgranskningen av läromedel. 
Enligt Johnsson-Harrie (2009) granskade läroboksnämnden hur väl läromedlens innehåll, om-
fång och disposition svarade mot då aktuella läro- och kursplaner. Granskningen av läromedel 
gjordes bland annat för att etablera en gemensam tolkning av läroplanen, för att undersöka om 
läromedlen hade en god kvalitet och för att kontrollera prisnivån på läromedlen. Med tiden 
blev dock den ekonomiska aspekten mindre viktig och läromedlens innehåll hamnade i fokus. 
Johnsson-Harrie (2009) menar att även om det ”märks i 1930-talets politiska debatt om läro-
medelsgranskningen att det fanns en stark tilltro till att staten kunde förändra i läroböckernas 
riktning” (s. 355) så var de olika politiska partierna inte alltid överens om vad som var ”god 
kvalitet” i innehållet. Om ett läromedel av nämnden inte bedömdes hålla nog god kvalitet fick 
det inte användas. Enligt Johnsson-Harrie (2009) slutade läromedel bland annat att granskas 
av Läroboksnämnden eftersom granskning av läromedel tog mycket tid.  
 Nedläggningen av Läroboksnämnden har dock lett till forskningsstudier vars syfte är just 
läromedelsgranskning, även om antalet sådana studier är få (Englund, 2006). En av de läro-
medelsstudier som gjorts efter Läroboksnämnden lagts ned är Juhlin Svenssons (2000) av-
handling ”Nya redskap för lärande: Studier av lärarens val och användning av läromedel i 
gymnasieskolan” (2000). I avhandlingen framkommer det att det finns lärare som utgår från 
att läromedel följer läroplanen. Läromedlets innehåll legitimerar alltså vilken kunskap som är 
relevant och viktig (Juhlin Svensson, 2000). 
 Två andra forskare som diskuterar läromedelsanvändning är Wikman (2004) och Molin 
(2006). I avhandlingen ”På spaning efter den goda läroboken: Om pedagogiska texters lärande 
potential” (2004) resonerar Wikman hur lärare med liten erfarenhet använder läroboken mer 
än de som arbetat under en längre tid och samtidigt hur vissa ämnen är mer hierarkiska än 
andra, och att det är vanligare att läromedel används i sådana ämnen eftersom kunskaperna 
bygger på varandra, och på så vis blir en annan form av god struktur viktig. I Molins (2006) 
avhandling ”Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins innehållsval” synliggörs hur 
traditioner i ett ämne avgör hur mycket läromedel används, och att läromedel ofta är utgångs-
punkten när undervisning planeras. 
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 Många forskare är överens om att läroboken spelar en viktig roll i undervisningen (se 
Reichenberg, 2000; Ullström, 2009; Ammert, 2011;) men inte alla. Selander (2017) beskriver, 
till skillnad från Wikman (2004) och Juhlin Svensson (2000), att tryckta läromedel med stor 
sannolikhet kommer ”att förlora sin särställning som kunskapskälla” (s. 71). I stället förutspår 
Selander (2017) hur en teknikstödd lärmiljö med appar och spel kommer att bli allt viktigare 
(s. 71), samtidigt som lärarens roll blir annorlunda jämfört med när tryckta läromedel var det 
som hade en slags helig ställning i klassrummet. 
 Lilja Waltås avhandling ” ’Äger du en skruvmejsel?’ Litteraturstudiets roll i läromedel för 
gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011” från 2016 ska också nämnas i 
sammanhanget. Författaren menar att lärarens förväntningar på eleverna är mycket viktig i 
undervisningssammanhang och att det dessutom är vanligt att lärare som undervisar på ett 
yrkesprogram har lägre förväntningar på sina elever. Undervisningen i svenska är därför inte 
likvärdigt beroende på valt program. I avhandlingen framkommer även att läromedel riktade 
till yrkesprogram förmedlar låga förväntningar när det gäller ämnet svenska. Lilja Waltå 
(2016) menar att läromedlen är alltför anpassade efter vilka intressen eleverna förväntas ha 
och framhåller, i likhet med Felski (2008), att det är av betydelse att utgå från någonting som 
eleven har känt, men att igenkänning måste vara något mer än att bara repetera något redan 
bekant. Slutsatsen i avhandlingen blir därför att världen utanför inte ska bestämma över 
undervisningen (Lilja Waltå, 2016).  
 Graeskes (2015) studie ”Fiktionens mångfald – Om läromedel, läsarter och didaktisk de-
sign” (2015) ska nämnas i sammanhanget. I studien intervjuas ett antal läromedelsutvecklare 
och läromedelsförfattare. Läromedel för svenskämnet från 2011 och framåt analyseras i stu-
dien. I studien framkommer att forskningsrön inte har lika stor betydelse som ämnestradition-
er eller läromedelsförfattarens tankar och idéer när läromedel skrivs. Läromedelsförläggarna 
beskriver att det tar för mycket tid och/eller är för omständligt att hinna läsa all forskning. 
Vissa förlag väljer medvetet att dela upp läromedel mellan studieförberedande program och 
yrkesprogram trots att alla elever ska läsa samma kurs. Utbildningen i svenska inte ska inte 
heller skilja sig åt beroende på valt gymnasieprogram. Trots detta menar läromedelsförläggare 
att undervisningen aldrig kan bli densamma för samtliga elever beroende på valt program ef-
tersom elever på ett yrkesprogram kan vara ”lässvaga” och ha lägre målsättningar om vilket 
betyg de vill ha. En av de intervjuade läromedelsförläggarna menar att ”så har det alltid varit i 
den svenska skolan, sen kan man ju välja att låtsas om det eller inte” (ibid., s. 90). Graeskes 
(2015) studie är relevant i detta sammanhang eftersom författaren diskuterar problematiken 
med att skriva läromedel för yrkesprogram och studieförberedande program när de i slutändan 
ska läsa samma kurs.  
 
 

Multimodala texter och inslag 
 
Det finns en del forskning om multimodalitet och ett av de större namnen internationellt inom 
området är Kress (2003). Enligt Kress (2003) är det viktigt att skilja på de två begreppen litte-
rate och literacy. Medan begreppet litterate innebär att vara läskunnig betyder literacy att vara 
läskunnig av olika typer av texter, däribland multimodala. Det är viktigt att vidga betydelsen 
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av vad det innebär att vara läskunnig när människan kommunicerar med hjälp av fler modali-
teter än förr (Kress, 2003). 
 Ytterligare ett exempel på en studie som rör multimodalitet är Selanders och Kress från 
2017. Författarna menar att skolor och lärare dels måste våga stödja den tekniska utveckling 
som sker i samhället just nu och dels ta tillvara på den kunskap om multimodala texter som 
dagens elever har sedan innan. Enligt Selander och Kress (2017) handlar skolan i dag mer om 
att få höga resultat i internationella kunskapsmätningar än att möta den tekniska utvecklingen. 
  Fler forskare har berört multimodalitet, och ett exempel är Erixon som både enskilt och 
tillsammans med Elmfeldt skrivit ett antal artiklar om ämnet5. I forskningsartikeln ”Svensk-
ämnet i skärmkulturen” (2010) beskriver Erixon att nya sätt att kommunicera påverkar 
svenskämnets skriftspråkliga kultur och traditioner. När den ”nya” kulturen som ligger utan-
för svenskämnets traditioner av det skriftspråkliga, vill ta plats finns det enligt Erixon (2010) 
en risk att de multimodala texterna ses som ett allt för virtuellt inslag i undervisningen. Erixon 
och Elmfeldt (2007) menar att de multimodala texterna leder till att svenskämnet upplever en 
form av ”stoffträngsel”. Med stoffträngsel avses att fler moment läggs till utan att antalet 
undervisningstimmar blir fler eller att något annat moment tas bort (Erixon & Elmfeldt, 
2007). 
 Att svenskämnet vilar tungt på skriftspråkliga traditioner diskuteras även av forskarna 
Lundström och Olin-Scheller (2010) i artikeln ”Narrativ textkompetens: En förutsättning för 
multimodala textuniversum?”. Författarna menar att skönlitteraturen fortfarande vinner digni-
tet i traditionens svenskämne samtidigt som dagens unga är medskapare av multimodala tex-
ter online. Trots att skolan ska bidra med stabilitet och kontinuitet i samhället måste den också 
möta multimodala texter enligt författarna. Utan att möta multimodala texter kan skolan för-
lora sin trovärdighet och relevans (Lundström & Olin-Scheller, 2010). 
 Magnusson (2014) menar att svenskämnets traditioner måste våga möta multimodala texter 
i sin avhandling ”Meningsskapandets möjligheter: Multimodal teoribildning och multilitera-
cies i skolan”. Författaren framhåller i avhandlingen om hur dagens unga är vana att skriva 
och läsa texter som kombinerar olika uttrycksformer men hur de samtidigt saknar ett meta-
språk för att analysera dem. Enligt Magnusson (2014) är det av betydelse att rörelse, bild och 
tal blir självklara inslag i svenskundervisningen. Skolan måste alltså förändras när samhället 
gör det, menar Magnusson (2014). 
 Till sist ska också enkätundersökningen ”Ungdomars fiktionsvanor” från 2017 av Lund-
ström och Svensson nämnas. I undersökningens resultat framkommer det att kvinnor läser 
mer skönlitteratur än män och att män spelar mer datorspel. Någon skillnad mellan elever från 
yrkesprogram och studieförberedande program kunde dock inte ses i materialet. I undersök-
ningen berörs medieekologi. Lundström och Svensson (2017) beskriver i artikeln att det är 
viktigt att integrera multimodala texter i undervisningen och inte bara addera dem. Författar-
nas resonemang om att integrera det multimodala skapandet i klassrummet och undervisning-
en är mycket relevant för denna studie eftersom den görs med hjälp av diskursanalys, som 
bland annat syftar till att undersöka och synliggöra hur läromedlens multimodala inslag inte-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se Elmfeldt J. (2014) Det heliga i svenskämnet: en oåterkallelig reflektion. I Per-Olof Erixon, red: Skolämnen i 
digital förändring. En medieekologisk undersökning, s. 202 – 222. Lund: Studentlitteratur. 
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greras eller adderas. För en mer ingående beskrivning av diskursanalys rekommenderas det 
nästkommande kapitlet ”Metod och material”. 
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Metod och material 
 
I följande avsnitt återfinns bland annat en beskrivning om vilka metoder som använts och en 
diskussion gällande forskningsetiska principer. Studiens metoder har både varit kvalitativa 
och kvantitativa. Dokumentanalys har använts för att granska hur multimodala inslag före-
kommer och behandlas i varje läromedel samt för att synliggöra diskurser. Mer ingående hur 
dokumentanalys använts beskrivs i en figur och en tillhörande figurtext. Studiens material 
finns listat under rubriken ”Material – läromedel för svenskämnet”. 
 
 

Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådet (2002) har utgett skriften ”Forskningsetiska principer” och där framkommer 
det att det är viktigt att forskning bedrivs i ett samhälle men den ska också bedrivas på ett 
korrekt sätt. I skriften finns ett grundläggande forskningskrav och fyra forskningsetiska prin-
ciper. Forskningskravet innebär att det ska finnas någon nytta med att en viss forskning bed-
rivs och resultatet av den ska uppvisa hög kvalité. Till detta följer fyra forskningsetiska prin-
ciper vars syfte är att ska normer som tydliggör hur forskning ska bedrivas och vad som är 
etiskt rätt att göra och inte. De fyra forskningsetiska principerna är följande: Informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 Vetenskapsrådet (2002) definierar även vad samtliga krav betyder i praktiken. Informat-
ionskravet innebär att alla forskare ska informera de som deltar i en studie vad det innebär. 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar har rätt att bestämma över sin egen medverkan. 
Konfidentalitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras och presenteras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan förstå vem som deltagit. Nyttjandekravet handlar om att de insam-
lade personuppgifterna inte får användas i andra sammanhang än forskning (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 Härefter kommer inte dessa fyra principer att diskuteras vidare men att dessa principer inte 
tas upp betyder inte att de är oviktiga i allmänhet när forskning bedrivs. I detta sammanhang 
är läromedel exempelvis det huvudsakliga källmaterialet för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Det innebär att ingen av läromedlens författare har intervjuats eller att inga 
observationer gällande hur läromedel används i klassrummet har genomförts. Sådana metoder 
skulle inte besvara denna studies syfte och frågeställningar. Varje läromedel har visserligen 
minst en läromedelsförfattare, men det är läromedlen som är intressanta för undersökningen 
och inte författarna. Det förekommer inte heller några frågor av privat eller etisk känslig natur 
i undersökningen. I stället genomförs studien för att öka kunskapen om hur multimodala in-
slag behandlas i läromedel för Svenska 1. Det ska också sägas att det inte finns någon myn-
dighet som granskar läromedel i dag (Graeske, 2015). Att ingen statlig granskning av lärome-
del förekommer innebär att det finns en rimlig grund till att denna typ av forskning ska bedri-
vas och på så vis uppfylls forskningskravet.  
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Metod 
 
I huvudsak finns två forskningsgrenar: Kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ forskning be-
handlar frågor om hur många eller hur mycket vilket ska förstås som mätbar data som sedan 
kan läggas in i exempelvis tabeller (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Kvalitativ 
forskning handlar i stället om att försöka förstå hur någonting är eller vilka egenskaper någon-
ting har. För att få svar på frågor genom en kvalitativ metod finns i huvudsak tre olika sätt: 
Intervjuer, observationer, textanalys. Intervjuer kan användas för att fråga människor om vad 
de tycker och tänker eller varför de gör vissa saker. Observationer kan användas för att fors-
karen själv ska skapa förståelse för hur någonting sker och varför det sker. I textanalyser an-
vänds exempelvis dokument, texter eller bilder för att skapa förståelse (Arhne & Svensson, 
2015). 
 Vilken metod som är mest lämplig beror på studiens syfte och frågeställningar men också 
på de traditioner inom det ämnesområde som forskningen skrivs för.  Inom naturvetenskapen 
är exempelvis kvantitativ forskning vanligare medan kvalitativ forskning i högre grad an-
vänds i samhällsvetenskapen. Det beror bland annat på att det som en viss studie söker för-
klara är annorlunda i de olika forskningstraditionerna (Arhne & Svensson, 2015). Det är där-
emot möjligt att använda både kvalitativ och kvantitativ metod när en undersökning genom-
förs (Magne-Holme & Krohn Solvang (1997). 
 Det finns dock kritik mot både kvantitativ och kvantitativ metod. Människan har generellt 
en hög tilltro till siffror och numeriska värden och det innebär att kvantitativ metod kan an-
vändas för att snedvrida information. Kvalitativa undersökningar kan däremot kritiseras för 
att de är icke representativa för stora populationer. Resultatet inom kvalitativa forskningsgre-
nar kan därför aldrig bli lika statistiskt säkerhetsställt som när kvantitativ metod används. 
Däremot måste det i sammanhanget tas i beaktande att kvalitativ och kvantitativ metod har 
olika syften. Huvudsyftet med en kvalitativ undersökning kan aldrig vara att mäta någonting 
utan syftet måste alltid vara att finna specifika fenomen, egenskaper eller faktorer som skiljer 
sig från andra (Arhne & Svensson, 2015). 
 I denna undersökning analyseras text ur ett kvalitativt perspektiv med hjälp av diskursana-
lys och antalet multimodala inslag presenteras med hjälp av kvantitativ metod. Det förekom-
mer alltså en mix mellan de båda metoderna för att denna studies syfte och frågeställningar 
ska besvaras. Denna undersöknings metoder förklaras mer ingående under nästkommande 
rubrik. 
 
 

Kvalitativ dokumentanalys med kvantitativa inslag 
	  
I denna undersökning förekommer både kvalitativ dokumentanalys och kvalitativa inslag. Till 
att börja med ska kvalitativ dokumentanalys förklaras. I figuren nedan återfinns en modell för 
dokumentanalys. Analysen har skapats med inspiration utifrån Gunnar Bergs modell för 
dokumentanalys. För den intresserade återfinns den i sin helhet i Att förstå skolan från 2003 
där den använts i skolkulturforskning. I denna undersökning används den alltså inte i sin hel-
het. Däremot är modellen generaliserbar, varpå också delar av den kan användas. I figuren 
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nedan tydliggörs vilka nivåer som analyserats, vilka frågor som ställts, var dessa ställts och 
vilket material som analyserats på respektive nivå. 
 
Figur 1: Modell för dokumentanalys 
 

Nivå Vilka frågor ställs? Var? Vilket 
material 

analyseras? 
 
Innehållsnivå 

 
Vilka multimodala inslag förekommer? 
Vilka kapitel, eller områden, återfinns de i? 
Var är de placerade?  
Hur frekventa är inslagen av övnings- respektive 
examinationsuppgifter i respektive lärobok i pro-
cent?  
 

 
Alla kapitel i 
samtliga läro-
medel 

 
Alla kapitel i 
samtliga 
läromedel 
 
 

 
Ämnesnivå 

 
Vad är typiskt, genomgående eller avvikande gäl-
lande multimodala inslag?  
Hur beskrivs begrepp som ”multimodalitet”, ”ett 
vidgat textbegrepp” eller ”text”? 
 

 
Alla kapitel i 
samtliga läro-
medel 

 
Alla kapitel i 
samtliga 
läromedel 
 
Styrdokument 

 
Ideologisk nivå 

 
Hur skiljer sig innehållet beroende på om läromed-
let är skrivet för ett yrkesprogram respektive för ett 
studieförberedande program? 

 
Alla kapitel i 
samtliga läro-
medel 
 
 

 
Alla kapitel i 
samtliga 
läromedel 
 
 
 

 
Analysen genomfördes därefter i tre steg. I det första steget analyserades multimodala inslag 
på en innehållsnivå: Vilka multimodala inslag som förekom, vilka områden/kapitel de före-
kom i, när i kapitlet de förekom, hur många procent multimodala inslag ett läromedel innehål-
ler totalt. Det räknades både hur många multimodala inslag som återfanns i varje läromedel i 
övningsuppgifter och i examinationsuppgifter. Denna beräkning har inte gjorts i procent ef-
tersom det skulle kunna ge ett missvisande resultat då vissa läromedel totalt innehåller ett 
högre antal uppgifter än andra, oavsett om det handlar om multimodala inslag eller inte. Att 
räkna procent betyder att räkna en del av det totala, vilket innebär att läromedel som innehål-
ler ett högt antal övningsuppgifter generellt kan få en mycket låg procent antal multimodala 
inslag i övningsuppgifter, även om läromedlet i sig innehåller fler övningsuppgifter som be-
handlar området än andra läromedel. I det andra steget analyserades materialet på en ämnes-
nivå utifrån vad de multimodala inslagen förmedlar, vilka inslag som är typiska, genomgå-
ende eller avvikande för läromedlet, vilka begrepp som rör multimodalitet som varje lärome-
del innehöll. På denna nivå används styrdokument för att analysera vad svenskämnet ska in-
nehålla. I det tredje och sista steget analyserades materialet utifrån en ideologisk nivå. På den 
nivån undersöktes om innehållet om multimodala inslag i läromedlen skiljer sig åt beroende 
på om ett läromedel är skrivet för ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program.  
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 Till dokumentanalysen har diskursanalys använts för att analysera de åtta utvalda läromed-
len. Begreppet diskurs ska i denna undersökning förstås som ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå [...] ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Grundläggande i 
en diskursanalys är således att dekonstruera texter och förklara vad som innesluts och utesluts 
(Bolander & Frejes, 2014). I en diskursanalys är det alltså av betydelse att undersöka hur 
någonting sägs och i vilket sammanhang det sägs, eftersom man med språket kan skapa olika 
verkligheter för vad som är ”bra” eller ”dåligt”. Genom att analysera språket i en diskursana-
lys kan man också se vad som räknas som giltig kunskap eller sanning. Alla texter återspeglar 
således en verklighet. Med hjälp av en diskursanalys går det att tyda om en eller flera diskur-
ser är mer överordnade andra (Bolander & Frejs, 2014). 
 Förutom kvalitativ dokumentanalys förekommer även kvantitativa inslag som ett komple-
ment i denna studie. Valet har gjorts för att förtydliga det resultat som framkommit. Det kvan-
titativa redovisas i studien i procentform utifrån hur många sidor av det totala antalet som 
multimodala inslag förkommer på. Antalet multimodala inslag i procent säger däremot ingen-
ting om hur de multimodala inslagen är placerade, eller vad de innehåller. I resultatet redovi-
sas därför dels hur stor del av läromedlen som har multimodala inslag i övningsuppgifter och 
dels hur stor del av examinationsuppgifterna som har multimodala inslag. Det gjordes i två 
skilda beräkningar. I den beräkningen som återfinns har inte innehållsförteckningens rubriker 
eller läromedlets baksida inräknats eftersom det är avsnitt (övnings- eller examinationsuppgif-
ter) som behandlar multimodala inslag som varit intressanta för undersökningen. De kvantita-
tiva inslagen i denna undersökning ska alltså ses som ett komplement till resultatet som i hu-
vudsak framtagits efter metoden kvalitativ dokumentanalys. 
 
 

Material – läromedel för svenskämnet 
	  
Denna studies huvudsakliga källmaterial består av läromedel och därför är det ett begrepp 
som ska definieras. Enligt Skolverket (2015a) saknas det en allmän definition om vad som 
räknas som läromedel. Skolförordningen definierade däremot läromedel som samtliga resur-
ser som på något sätt kan användas i undervisningen under 1970-talet. Statens Insitut för 
Läromedel (SIL) använde sig dock av begreppet basläromedel. Med basläromedel menades 
kursböcker, talböcker, instruktioner och textböcker. 
 I dag innefattar begreppet läromedel även andra texter som TV, film, tidningar, spel eller 
digitala spel (Skolverket, 2015a). Med hjälp av ett multimodalt perspektiv skriver Skolverket 
(2015a) att läromedelsbegreppet inte endast ska förstås som klassisk typografisk text i kurs-
böcker. Olika tecken, såsom bild eller ljud, kan vara informationsbärare och därför också 
läromedel. Vad ett läromedel är kan alltså definieras på olika sätt. Läromedel kan exempelvis 
vara ett redskap för undervisning, en minnesbank för kunskap men också ”en standard för 
social kontroll av accepterande kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden” (Skol-
verket, 2015a). 
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Urval 
 
Till denna undersökning valdes totalt åtta läromedel för kursen Svenska 1 och varför just ett 
sådant urval har gjorts kommer att förklaras härefter. Samtliga läromedel tillgängliga på 
marknaden för tillhörande kursen Svenska 1 varit intressanta för denna undersökning framför-
allt utifrån två aspekter. För det första blir denna studies resultat mer givande om samtliga 
läromedel undersökts än om, exempelvis, två hade valts. Ett sådant resultat hade inte kunnat 
påvisa samma djup utan endast skillnaden mellan dessa två. För det andra har urvalets gjorts 
eftersom samtliga elever, oavsett om de läser ett yrkesprogram eller ett studieförberedande 
program, läser kursen Svenska 1. Till detta hör att det finns läromedel för kursen Svenska 1 
som är skrivna för en av dessa två programtyper. Det är problematiskt eftersom Skolverket 
(2011) understryker att all utbildning ska vara likvärdig och eftersom det inte finns ett 
svenskämne för yrkesprogram och ett för studieförberedande program (se Skolverket, 2011). I 
detta sammanhang är det därför väl motiverat att granska läromedel skrivna för studieförbere-
dande program respektive yrkesprogram och därefter utreda om det finns skillnader i hur mul-
timodala inslag förekommer mellan dem. 
 Det kan i detta skede ifrågasättas varför inte samtliga läromedel för alla kurser i svenska på 
gymnasienivå har undersökts. Ett sådant urval har uteslutits eftersom det skulle bli allt för 
stort omfångsmässigt för den tidsram som getts för skrivandet av denna uppsats. Därför kan 
denna undersökning inte påstås vara generaliserande för alla läromedel för svenskämnet. Ef-
tersom inte samtliga läromedel för svenskämnet granskas medför det också att resultatet kan 
bli annorlunda om fler läromedel undersöks. 
 Det finns även läromedel som riktar sig till samtliga tre kurser i svenska, och de har valts 
bort eftersom de övriga två kurserna inryms i samma material. En sådan analys hade därför 
kunnat bli missvisande eftersom ett sådant läromedel dels inrymmer fler sidor och dels mer 
material, varpå det kan vara svårt att skilja åt vad som är tänkt för kurs ett respektive två och 
tre. Någon uppdelning mellan kurserna finns inte i dessa läromedel. Det hade varit möjligt att 
själv granska läromedlen och välja ut det som tillhör den första kursen i svenska. I detta fall 
har ett sådant arbetssätt valts bort eftersom det dels handlar om ett fåtal läromedel och dels 
har bedömts vara tillräckligt med material när åtta läromedel valts.  
 Det har inte heller varit möjligt att välja läromedel utifrån försäljningssiffror eftersom för-
lagen inte ger information om det (Personlig kommunikation, Gleerups förlag, 2018-01-22). 
Läromedlen har inte heller valts ut med hjälp av enkätundersökningar om vilka läromedel som 
figurerar mest i klassrummet i praktiken eftersom det är samtliga tryckta läromedel för kursen 
Svenska 1 som är intressanta för undersökningen. 
 
 

Undersökningens läromedel 
 
I denna del återfinns en presentation av de läromedel för kursen Svenska 1 som valts ut för 
granskning. Läromedlen presenteras med utgångspunkt i utgivningsår, med start med de ny-
aste läromedlen som kommer att granskas. Varje läromedels totala sidantal presenteras ef-
tersom denna studie också har kvantitativa inslag. 
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 Det första läromedel som ska presenteras är Metafor. Svenska 1 för gymnasiet som är utgi-
vet av Gleerups utbildning år 2017. Författaren till läromedlet heter Jenny Edvardsson. Hon är 
ämneslärare i svenska och historia på ett yrkesprogram i Kristianstad. Edvardsson tilldelades 
Svenska Akademins svensklärarpris år 2017 (Schau, 2017, 12 juni). Läromedlets målgrupp är 
elever på yrkesprogram och det totala antalet sidor är 256. 
 Det andra läromedlet som ska presenteras är Språket och berättelsen 1 av Linda Gustafs-
son och Uno Wivast. Det utgavs år 2017 av förlaget Gleerups Utbildning. Wivast är gymna-
sielärare i svenska och engelska i Lund och Gustafsson är gymnasielärare i svenska, engelska 
och italienska i Malmö. Läromedlets målgrupp är samtliga elever som läser kursen Svenska 1 
och det totala antalet sidor är 326. 
 Det tredje läromedlet som ska granskas i denna studie är Carl-Johan Markstedts och Sven 
Erikssons Svenska impulser 1 som utgavs år 2017 av förlaget Sanoma Utbildning. Markstedt 
har arbetat som lärare i svenska och historia men är för nuvarande museipedagog och ansvarig 
för Nobelmuseets skolverksamhet. Eriksson är förutom läromedelsförfattare även svensklä-
rare. Läromedlets målgrupp är samtliga elever som läser kursen Svenska 1.  Läromedlets to-
tala antal sidor är 348. 
 Det fjärde läromedlet är Formativ svenska 1: Äg språket!.  Läromedlet är skrivet av Carin 
Eklund och Inna Rösåsen och utgivet av förlaget Liber år 2017. Båda författarna är förstelä-
rare i svenska på en gymnasieskola. Läromedlets målgrupp är samtliga elever som läser kur-
sen Svenska 1. Läromedlets totala antal sidor är 296. 
 Studiens femte läromedel är Människans texter: Svenska 1 som är utgivet av förlaget Stu-
dentlitteratur år 2016 och skrivet av Tomas Jeppsson, Lene Mejlgaard Sjöstedt och Bengt 
Sjöstedt. Jeppsson är förstelärare i svenska på gymnasiet i Ystad. Sjöstedt är numera pension-
är, men har arbetat först som gymnasielärare i svenska och därefter som lärarutbildare vid 
lärarhögskolan i Malmö och Mejlgaard har varit dansklärare på gymnasiet i Danmark. Läro-
medlets målgrupp är samtliga elever som läser kursen Svenska 1. Läromedlets totala antal 
sidor är 488. 
 Det sjätte läromedlet är Svenska 1 – Helt enkelt av Lena Winqvist och Annika Nilsson. 
Läromedlet utgavs av NA förlag år 2014. Winqvist är gymnasielärare i svenska och Nilsson är 
förstelärare i svenska. Läromedlets målgrupp är samtliga elever som läser kursen Svenska 1. 
Läromedlets totala antal sidor är 272. 
 Det sjunde läromedlet, Svenska rum 1, är skrivet av de tre författarna Leif Eriksson, Helena 
Heijdenberg och Christer Lundfall. Läromedlet utgavs år 2013 av förlaget Liber. Samtliga 
författare har lärarerfarenhet. Läromedlets målgrupp är elever som läser ett studieförbere-
dande program och det totala sidantalet är 260. 
 Studiens åttonde och sista läromedel är Insikter i svenska 1 som utgavs av förlaget 
Gleerups Utbildning år 2011. Författarna till läromedlet är Fredrik Harstad och Iben 
Tanggaards Skoglund. Harstad är lärare i svenska och svenska som andraspråk men arbetar 
inte som lärare i dag. Tanggaard Skoglund är rektor på en F-6 skola i Göteborg. Läromedlets 
målgrupp är i första hand elever som studerar kursen Svenska 1 vid ett yrkesprogram. Läro-
medlets totala sidantal är 247. 
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Teoretiskt fundament 
	  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska fundament som består av två övergripande 
teorier och teoretiska analysverktyg. De två övergripande teorierna är medieekologi och läro-
plansteori, medan Bernsteins (2000) diskursbegrepp används som ett komplement till dem. 
Vad respektive teori eller analysverktyg ska användas till beskrivs nedan. 
 
 

Medieekologi 
 
Grunden i medieekologi som teori är att inga kommunikationsmedier som omger oss är vär-
deringsfria eller genomskinliga kanaler för att sprida vidare information (Erixon, 2012). Hur 
en specifik information kodas, överförs och till sist avkodas beror på mediers symboliska 
form och fysiska strukturer. Inom medieekologi är det interaktionen mellan människan och 
medier som är intressant och inte nya teknologiska uppfinningar. Valet av medier ses som 
budskapet inom medieekologi (Scolari, 2012). Informationens innehåll och karaktär bestäms 
alltså utefter mediers struktur. Medieekologi kan därför förstås som en multi- och interdisci-
plinär tradition och teoribildning där huvudfokus ligger på medier som miljöer. 
 De olika meddelandesystemen erbjuder människan olika sätt att tänka, känna och uppträda 
och på så vis går det att undersöka vilken roll medier har i en pedagogisk diskurs. Pedago-
giska system påverkas därför när nya medier får inträde i en pedagogisk diskurs (Erixon, 
2012) såsom i skolans värld eller i svenskämnets starka skriftspråkliga traditioner (Erixon, 
2012; Elmfeldt, 2014). I skolans värld och svenskämnet är det helt enkelt normerande att 
skriva med penna på ett papper samtidigt som det satsas på att varje elev ska ha en dator och 
att dagens elever har vana av att använda dator från ung ålder. Det finns således ett tryck uti-
från samhället som skolan på ett eller annat sätt måste möta (Elmfeldt, 2014) 
 Medieekologins formella ursprung är dock omtvistat. Erixon (2012) menar att det inte 
finns någon specifik grundare, och att det därför saknas ett formellt ursprung för teorin. I stäl-
let menar Erixon (2012) att teorin växte fram under 1900-talet som en mix av olika veten-
skapliga traditioner i vilka man studerade språk, symboler och mänskligt beteende. Att teorins 
ursprung är omtvistat märks inte minst när Scolari (2012) skriver att begreppet medieekologi 
föddes år 1968 i samband med att medieforskaren Postman vid New York University använde 
teorin med utgångspunkt i McLuhans teorier om att medier är en miljö som omger oss. Medi-
eekologi handlar om vilka roller medier får oss att spela, vad vi känner eller tänker när vi mö-
ter medier (Postman, 1998). Postman (1998) menar att ett medium inte kan läggas till utan att 
det påverkar allt. Resonemanget exemplifieras med tryckpressen som etablerades i Europa 
under 1500-talet. Det var inte ”det gamla Europa” och tryckpressen utan ett nytt Europa. 
Även teveapparaten har förändrat varje hem och hushåll. Ekologiska metaforer gjorde det 
genomförbart att diskutera och påvisa hur nya medier påverkar hela mediesystemet. De eko-
logiska metaforerna är också betydelsefulla för att beskriva hur mediesystemet hänger ihop 
och för att förklara varför vissa arter, alltså medier, kan överleva och utvecklas (SOU 
2016:30). 
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 I denna undersökning är läromedel för svenskämnets första kurs på gymnasienivå huvud-
material och medieekologi används i denna studie för att förstå, tydliggöra och förklara bety-
delsen multimodala inslag för dagens elever. Däremot kan inte medieekologi stå som ensam 
förklaringsmodell varpå läroplansteori samt teoretiska analysverktyg används för att förklara 
och tolka resultatet. Medieekologi kan till exempel inte avskärmat från andra teorier förklara 
hur avsaknad eller förekomst av multimodala inslag kan förstås relativt traditioner i svensk-
ämnet varför läroplansteori är användbart i sammanhanget. 
 
 

Läroplansteori 
 
Läroplansteori handlar enligt Wahlström (2016) om vad som ses som kunskap. Vad som är 
kunskap är omtvistat och har förändrats under historiens gång, och än i dag finns inget enty-
digt svar trots att det är viktigt för såväl samhälle som utbildningspolitik (ibid.). Författaren 
understryker att ett samhälles ”uppfattning om vad som räknas som kunskap präglar varje 
skolsystem och genomsyrar läroplaner” (ibid., s. 35) och vidare hur politiker gärna pratar om 
kunskap utan att precisera det.  
 Tre begrepp hämtade från läroplansteori ska användas i denna undersökning. De två första 
begreppen är: Paradigmatisk respektive icke paradigmatisk kunskap. Enligt Linde (2014) 
innebär paradigmatisk kunskap att det finns en gemensam uppfattning om vad som är viktig 
och relevant kunskap medan icke paradigmatisk kunskap är det motsatta. Ämnen som mate-
matik och kemi är i regel paradigmatiska medan ämnen som svenska och historia är icke pa-
radigmatiska (Linde, 2014). Det tredje begreppet som ska användas är determinanter. Med 
determinanter menas de explicita- och implicita principer som läroplanen innehåller. Deter-
minanter handlar alltså om vilket tolkningsutrymme som läroplanen innehåller. Tolkningsut-
rymmet påverkar i sin tur ämnesinnehållet (Linde, 2014). 
 I denna uppsats används läroplansteori och några begrepp tillhörande läroplansteori för att 
förstå den utsträckning som multimodala inslag förekommer eller inte förekommer i relation 
till de traditioner som finns i svenskämnet. Detta görs med utgångspunkt i samtliga läromedel 
som granskats. 
 
 

Teoretiska begrepp som analysverktyg 
 
Med hjälp av en kunskapsaxel med begreppen horisontell- respektive vertikal diskurs6 förkla-
rar Bernstein (2000) hur det finns olika sätt att se på kunskap. Den vertikala diskursen be-
nämndes från början som ”officiell skolkunskap” medan den horisontella diskursen benämn-
des som ”lokal vardagskunskap”. Medan en vertikal diskurs innehåll är specialiserat, distanse-
rat och generaliserat är innehållet tillhörande en horisontell diskurs det välkända och bekanta 
varför det också blir mer vardagligt och informellt (Bernstein, 2000). I dagens svenskämne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Begreppet diskurs redogörs för under rubriken ”Kvalitativ dokumentanalys med kvantitativa inslag”. 
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efterfrågas en vertikal diskurs, vilket bland annat syns i att eleverna ska analysera och tänka i 
flera perspektiv (se Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). 
 Både i skolans värld och ute i samhället finns gränser mellan de olika diskurserna 
(Bernstein, 2000). Bernstein (2000) använder begrepp som klassifikation och inramning för 
att skilja mellan stark och svag klassifikation i syfte att åskådliggöra gränser mellan dem. Om 
det är en svag klassifikation är gränserna mellan diskurserna svåra att se, men om det är en 
starkare klassifikation är gränserna tydliga oavsett om det handlar om innehåll, förväntningar 
eller mål. Vidare förklarar Bernstein (2000) att om det finns en inramning som är svag är det 
oklart var gränserna till ämnet går, men om det finns en stark inramning är det tydligt vad som 
ska göras och inte (Bernstein, 2000). 
 I denna undersökning används de båda diskursbegreppen dels för att förklara hur de mul-
timodala inslagen framträder, och dels om det skiljer sig mellan de läromedel som är riktade 
till yrkesprogram respektive studieförberedande program. Sammanfattningsvis kan det förkla-
ras med hjälp av följande fråga: Integreras de multimodala inslagen i det välkända (såsom 
andra uppgifter, exempelvis som en del i en skrivuppgift om något annat) eller är inslagen 
specialiserade i en enskild uppgift? Om inslagen är en del av en skrivuppgift tillhör det en 
horisontell diskurs, och om inslagen är specialiserade och generaliserbara tillhör dessa en ver-
tikal diskurs.  
 För att sammanfatta: Här används medieekologi och läroplansteori som övergripande teo-
rier och Bernsteins (2000) diskursbegrepp som teoretiska analysverktyg. Medieekologi hand-
lar om att inget kommunikationsmedium är helt och hållet neutralt och värderingsfritt. Läro-
plansteori beskriver olika sätt att se på vilken kunskap som är relevant relativt traditioner me-
dan diskursbegreppen förklarar vilken typ av kunskap som ges. Tillsammans bildar de allihop 
en helhet som är nödvändig för att förklara resultatet. 
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Resultat: Multimodala inslag i läromedel för Svenska 1 
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras, men först ska syftet nämnas än en 
gång för att skapa tydlighet för läsaren. Syftet med denna undersökning är att kartlägga och 
granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta ut-
valda läromedel för kursen Svenska 1 samt att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läro-
medel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. I denna under-
sökning förstås multimodala inslag som de avsnitt som förstås kan tillhöra ett vidgat textbe-
grepp7. 
 Resultatet kommer således att presenteras i detta kapitel och hur det ska göras förklaras 
härefter. Totalt har åtta läromedel granskats, och för att skapa tydlighet över materialet för 
läsaren presenteras varje läromedel var för sig. Läromedlen presenteras från utgivningsår, 
med start från 2017 – 2011. Efter ett läromedel presenteras återfinns tre uträkningar. Den 
första beräkningen visar antalet övningsuppgifter som på något sätt behandlar multimodala 
inslag i läromedlet. Den andra beräkningen visar hur många examinationsuppgifter som på 
något sätt behandlar multimodala inslag i läromedlet. Vissa läromedel saknar uttalade exam-
inationsuppgifter överlag, och om så är fallet nämns det för läsaren. Om ett läromedel inne-
håller examinationsuppgifter, men ingen om multimodala texter, kommer siffran 0 att stå in-
till räkningen.  Den tredje och sista mäter hur stor del av läromedlet som upptas av multimo-
dala texter eller inslag. Den beräkningens resultat presenteras i procent. Procenten har avrun-
dats till hela procent. Denna uppdelning görs för att överskådligt visa om, och i vilken ut-
sträckning, som de tre varianterna förekommer. Därefter följer kapitlet sammanfattning av 
resultat där samtliga beräkningar återfinns i en tabell. I sammanhanget ska det tilläggas att 
läromedlen får olika utrymme i denna del. Det beror helt enkelt på att antalet multimodala 
inslag skiljer sig åt mellan dem. Resonemanget kan förstås enligt följande princip: Ju mer 
multimodala inslag desto mer utrymme i resultatdelen.  
 I nästkommande kapitel diskuteras resultatet med hjälp av teorier, teoretiska analysverktyg 
och med hjälp av dokumentanalys som används för att synliggöra diskurser i de utvalda läro-
medlen. Denna uppdelning har gjorts för att skapa en tydlig helhetsbild över materialet.  
 
 

Metafor. Svenska 1 för gymnasiet 
Det första läromedlet som ska granskas är Metafor. Svenska 1 för gymnasiet av Jenny Ed-
vardsson. Läromedlet är utgiven år 2017 av förlaget Gleerups Utbildning. Läromedlet är skri-
vet för elever på yrkesprogram. Det finns ingen information på läromedlets baksida att den 
särskilt fokuserar på multimodala inslag. Läromedlet sägs ”svara väl” mot svenskämnets kri-
terium och passa de som ”vill arbeta med välvalda skönlitterära texter”, ”vill arbeta med mal-
lar, typtexter, kamratrespons och självskattning” och ”vill utgå från läsning och text i svensk-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	   Med ett vidgat textbegrepp menas utöver skrivna och talade texter också bilder, lyssning eller filmtittande 
 (Skolverket, 2016b). Det skulle således exempelvis kunna vara en övnings- eller examinationsuppgift om 
 film eller att göra en podcast. 
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undervisning” (förord). Läromedlet består av 12 kapitel, och samtliga av dem är uppbyggda 
på liknande sätt. Inför varje kapitel får eleven information om vad kapitlet handlar om och 
kopplingar till läroplanen. Varje kapitel har arbetsuppgifter, möjlighet för eleven att utvärdera 
både sitt arbete och andras arbeten samt mallar för respons för läs- och skrivuppgifter. 
 Vad gäller läromedlets multimodala inslag kommer de att presenteras kapitelvis härefter. I 
det första kapitlet som heter ”Lässtrategier för skönlitterära texter återfinns övningsuppgifter 
om film. I en av uppgifterna uppgiften ska eleverna fundera på om de har sett några filmer 
som följer det dramaturgiska mönstret och i en annan övningsuppgift ska de se en kortfilm 
och analysera den enligt den dramaturgiska kurvan. Examinationsuppgiften till kapitlet inne-
håller dock ingen uppgift om film, trots övningsuppgifterna, utan den går ut på att eleverna 
ska skriva varsin analys av Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper”. 
 I läromedlets andra kapitel ”Att läsa för att samtala” finns också multimodala inslag. I ka-
pitlet finns rubriken ”Vad är text?” och innebörden av ordet på följande vis: ”Förr i tiden an-
vändes begreppet text enbart om skriven text. Idag använder man begreppet text också om 
exempelvis film, bild och interaktiva texter” (s. 49). Därefter beskrivs hur eleven i detta kapi-
tel kommer att få arbeta med text utifrån ”mer vidgade textbegrepp” (s. 49). I kapitlet ska ele-
verna bland annat arbeta med att skapa en podcast tillsammans med hjälp av en skrivmall, 
utvärdera den utefter konceptet ”Två stjärnor och en önskan” och till sist att se och analysera 
en film utifrån ”Chambers analysmodell”. Modellen består i sin enkelhet av fyra grundfrågor. 
Dessa frågor är ”Vad gillar du i denna text/film”? ”Vad ogillar du i denna text/film?” ”Vad är 
det du inte riktigt förstår?” och ”Vilka mönster och kopplingar ser du?” (s. 51).  
 Även i kapitlet ”Att utveckla läsförståelsen – digitala texter” återfinns multimodala inslag. 
Författaren beskriver digitala texters definition som något som ofta görs ”i förhållande till en 
traditionell text” (s. 96). Här omnämns digital text som ”digital multimodal text” (s. 97). En 
skillnad som nämns är exempelvis att den digitala multimodala texten ”består av flera me-
dier” medan den traditionella består av ”skriven text”.  
 Kapitel ”Att utveckla läsförståelsen – mötet med poesi” innehåller även det multimodala 
inslag. Här används låttexter som en ingång till poesi. Svenska artister som Håkan Hellström 
eller Timbuktu nämns. Eleverna ska bland annat analysera Timbuktus låttext ”Skjuter du, 
skjuter jag”. Totalt finns två frågeställningar, varav den ena behandlar vad låten handlar om 
och den andra om vilket budskap som förmedlas. Eleverna uppmanas i en annan övningsupp-
gift om låttexter i kapitlet att titta på stilfigurer som anaforer, liknelser, metaforer och besjäl-
ning.  
 I kapitlet ”Att skapa egna texter” finns ett antal multimodala inslag. I en arbetsuppgift i 
kapitlet återfinns rubriken ”Blogginlägg”. Eleven får tips på hur ett blogginlägg utformas på 
bästa sätt, såsom att skriva med enkla ordval. Området ”Blogginlägg” avslutas med en reflekt-
ionsruta där eleverna själva ska fundera på om de läser bloggar, vilka i sådana fall och varför 
just dessa. Arbetsuppgiften är därefter uppdelad i tre delar. För det första uppmanas eleverna 
att granska en blogg som de själva läser, fundera över om den följer Edvardssons tips och 
vilket språk- och stilnivå som används. För det andra ska eleverna själva skapa ett bloggin-
lägg utifrån tipsen. För det tredje ska eleverna ge respons åt en klasskompis utifrån en given 
responsmall.  
 I läromedlets sista kapitel återfinns också multimodala inslag. Eleven får bland annat tips 
på hur en PowerPoint-presentation blir bättre och därefter får de öva på att övertyga med hjälp 
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av multimediala presentationer. Intill uppgiften om multimediala presentationer återfinns föl-
jande information till eleven: ”Överallt i vårt samhälle finns texter som på olika sätt försöker 
att påverka oss” (s. 208). Därefter får eleven till uppgift att skapa en text vars syfte är att över-
tyga läsaren om någonting. Eleven ska i uppgiften ”gärna tänka på text i ett vidgat perspektiv” 
vilket förklaras som ”film, bild, ljud i samspel med vanlig skriven text” (s. 208). I uppgiftsbe-
skrivningen ges exempel på vad det kan vara, exempelvis en animerad film, att filma sig själv 
vid en presentation eller att göra en skärminspelning med ljud och bild. Den sista multimodala 
uppgiften i läromedlet är att skapa en presentation om en val dialekt i ett valfritt presentat-
ionsprogram. 
  
 
Antal multimodala inslag 
Övningsuppgifter: 18 stycken 
Examinationsuppgifter: Saknas uttalade examinationsuppgifter i läromedlet 
Antal sidor där multimodala inslag nämns: 45 av 251 ≈ 18 % 
	  
	  

Språket och berättelsen 1 
	  
Läromedlet Språket och berättelsen 1 är skrivet av Linda Gustafsson och Uno Wivast. Det 
utgavs år 2017 av förlaget Gleerups Utbildning. Läromedlet är uppdelat i två delar. Den första 
delen består av teman som ”Mod och styrka” ”Lek och allvar” och ”Möten och avsked” med 
tillhörande skönlitterära texter medan den andra delen behandlar ”kursens språkliga innehåll”.  
Läromedlet beskrivs även vara reviderad efter den nya ämnesplanen i svenska. Till sist nämns 
hur läromedlet både fungerar ”för lärare som vill välja och vraka [...], och för de som vill följa 
ett genomtänkt upplägg från start till mål” (baksida).  
  I den andra delen, momentdelen, återfinns kapitlet ”Tala och förmedla” och de första mul-
timodala inslagen i arbetsområdet om presentationstekniska hjälpmedel. Eleverna får tips på 
hur en presentation blir bättre. Några av tipsen är att inte använda för mycket bilder eller ani-
mationer. Senare ska eleverna fundera på följande fråga: ”Vad bör man tänka på när man 
skapar ett bildspel till sin presentation?” (s. 124). Eleverna ges också tips på att använda film-
klipp som säger något om det han eller hon vill prata om.  
 I kapitlet ”Förstå och tolka” återfinns information om det vidgade textbegreppet och film. 
Där beskrivs det att film, ljud och bild ”kan räknas som text därför att metoden man använder 
för att läsa och tolka skönlitteratur ofta kan appliceras även på dessa” (s. 226). Därefter åter-
finns avsnittet ”Filmanalys”. I avsnittet om filmanalys beskrivs det att filmens berättarspråk är 
”annorlunda”. Senare redogörs det för hur olika bilder (när-, total-, halv- eller helbild) kan 
användas i filmer för att gestalta något särskilt. Exempelvis beskrivs att en närbild kan använ-
das för att ”du som åskådare absolut inte ska missa något” (s. 267). Därefter ges exempel på 
olika perspektiv och kamerarörelser, såsom fågel- och grodperspektiv. Vilken betydelse ljud 
och ljus kan ha i vissa scener omnämns också. Avsnittet, som löper över totalt 17 sidor, forts-
ätter med en uppgift där eleven ska förklara några filmbegrepp som tagits upp, såsom ”low 
key” eller ”totalbild”.  
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  I läromedlet finns även avsnittet ”Filmens dramaturgi”. I avsnittet förklaras bland annat 
begrepp som anslag och fördjupning tillsammans med ett antal andra. Allt förklaras med fil-
men ”Hajen” som exempel. Därefter uppmanas eleven i en uppgift att ”förklara vad följande 
delar i en films dramaturgi är” (s. 275). I avsnittet diskuteras även ”Filmens kärna” och ytter-
ligare ett antal begrepp som fabel, intrig, tema och motiv förklaras för läsaren. Lite senare i 
avsnittet får eleverna ”fundera över skillnaden mellan motiv och tema” samt varför det är 
”viktigt att kunna redogöra för en films fabel” när en analys görs (s. 278). Därefter följer en 
komplett filmanalys av filmen ”Hajen” och till den ska eleven svara på några frågor, såsom 
vad syftet med analysen är. Några frågor med termer från filmanalys återfinns inte. Eleverna 
ska däremot göra en egen analys utifrån en film som de själva väljer. Uppgiften är indelad i 
två steg. I det första steget återfinns sju punkter som eleven ska besvara. Där återkommer de 
begrepp som författarna förklarat tidigare, såsom avtoning och fabel. I del två ska eleverna 
skriva analysen. Författarna beskriver att eleven ska välja ”något specifikt i filmen att analy-
sera” och att det exempelvis kan vara vilken ”roll musiken har i filmen eller om användandet 
av närbilder har betydelse för tolkningen” (s. 281).  
 
Antal multimodala inslag: 
Övningsuppgifter: 6 stycken 
Examinationsuppgifter: Saknas uttalade examinationsuppgifter i läromedlet 
Antal sidor där multimodala inslag förekommer: 22 av 323 ≈ 7 % 
	  
	  

Svenska impulser 1 
	  
Läromedlet Svenska impulser 1 är skrivet av författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Er-
iksson. Det är förlaget Sanoma Utbildning som gav ut läromedlet år 2017. På baksidan finns 
ingen information om att läromedlet ska innehålla multimodala inslag. Totalt består läroboken 
av följande fyra större områden: ”Ordet är ditt”, ”Berättelser omkring oss”, ”Skrivandets 
hantverk” och ”Olika sidor av språket”. Till varje område hör ett antal kapitel. Nästan varje 
kapitel avslutas med en ”Gå på djupet”-uppgift där eleven får visa sina kunskaper inom ett 
område. Denna ”Gå på djupet”-uppgift kan förstås som en examinationsuppgift. 
 De första multimodala inslagen i läromedlet återfinns i kapitlet ”Tala inför andra”. I en 
övningsuppgift uppmanas eleven att använda sig av ”digitala presentationsprogram” (s. 27). 
Efter övningsuppgiften får eleven tips inför användningen av ett presentationstekniskt hjälp-
medel. Därefter följer kapitlets examinationsuppgift som innebär att eleverna ska hålla ett 
informerande tal med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel. 
 Därefter innehåller läromedlet några övningsuppgifter om multimodala inslag. Ett exempel 
är hämtat från övningsuppgiften ”Tala”. I uppgiften ska eleverna berätta om ”en stark läsupp-
levelse” för några klasskompisar. I informationen till uppgiften står följande: ”Kommer du 
inte på någon bok, kan du berätta om en film eller en tv-serie som du tyckte mycket om” (s. 
49). Ytterligare exempel på övningar med multimodala inslag är att eleverna ska jämföra dik-
ter och låttexter med varandra samt att fundera över en vald låttexts innebörd. 
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 I Svenska impulser 1 återfinns också underrubriken ”Att läsa och förstå digitala texter”. 
Där förklaras innebörden av multimodala texter som ”Texter som även innehåller bilder, il-
lustrationer, symboler och så vidare” (s. 144). Därefter ger författarna tips på vad som ”kän-
netecknar digitala texter” (s. 144). Det finns däremot ingen information till eleven om hur de 
själva skapar en multimodal text, endast hur de redovisar vilka källor de använt i en.   
  I slutet av läromedlet återfinns en resursdel. I resursdelen finns multimodala inslag i form 
av övningsuppgifter. Exempelvis finns en övningsuppgift som heter ”Analysera bilder” där 
eleverna dels ska göra en analys av vad de själva ser på bilden och dels återge vad de själva 
läser in i bilden. I uppgiften ingår till exempel att fundera över vilken miljö bilden är tagen i, 
hur personerna som är avbildade är klädda, vad det är för slags bild och till sist vad budskapet 
med bilden kan vara. Den sista övningsuppgiften som innehåller multimodala inslag handlar 
om filmanalys. I uppgiften uppmanas eleverna bland annat att granska anslaget, presentation-
en, fördjupningen och konfliktupptrappningen. 
    
Antal multimodala inslag: 
Övningsuppgifter: 7 stycken 
Examinationsuppgifter: 1 stycken 
Antal sidor där multimodala inslag nämns: 8 av 285 ≈ 3 % 
	  
	  

Formativ svenska 1 
	  
Nästa läromedel som ska granskas är Formativ svenska 1: Äg språket! skrivet av Carin 
Eklund och Inna Rönnåsen. Det utgavs år 2017 av förlaget Liber AB. Läromedlet består av 
två kapitel, varav det första heter ”Du äger lärandet” och innehållet sju delkapitel. Dessa he-
ter: ”Du äger samtalet”, ”Du äger presentationen”, ”Du äger argumentationen”, ”Du äger krö-
nikan”, ”Du äger skrivandet”, ”Du äger berättandet”, ”Du äger läsandet”. Det andra kapitlet 
heter ”Du äger språket” och behandlar språklig variation. I förordet beskriver författarna hur 
läromedlet ”ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas, eftersom det inte är hemligt vad 
du ska kunna!” och vidare hur läromedlet ” ’ger träff’ på alla kunskapskrav flera gånger om 
och säkerhetsställer att kursen är komplett när boken är slut” (förord). 
 De multimodala inslag som förekommer i läromedlet återfinns i kapitlet ”Du äger presen-
tationen – muntlig framställning inför en grupp” från och med sida 73. I kapitlet återfinns 
underrubriken ”Presentationstekniskt hjälpmedel” och där får eleverna några tips på vad som 
är bra att tänka på när en presentation skapas med hjälp av ett program. Ett av tipsen är att 
undvika långa textsjok i en PowerPoint. Under rubriken ”Muntlig framställning på temat Kär-
lek på nätet” i kapitlet återfinns det första multimodala inslaget där eleverna själva ska skapa  
något multimodalt. I inledningen till uppgiften beskrivs att internet är ett möjligt sätt att träffa 
någon att dela sitt liv med. Uppgiften är formulerad på följande vis: 
 

Du ska hålla ett tal på temat Kärlek på nätet. Din muntliga framställning ska vara sam-
manhängande, begriplig och ha en god disposition. Tänk på att anpassa språket till syfte, 
mottagare och situation, och att det presentationstekniska hjälpmedlet du använder ska 
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stödja din framställning. Tänk också på att arbeta för en så god åhörarkontakt som möjligt 
(s. 92). 

 
Det multimodala inslaget i uppgiften ska förstås som det presentationstekniska hjälpmedlet 
eftersom det exempelvis kan vara en PowerPoint eller ett liknande presentationsprogram. 
Därefter följer två till övningsuppgifter som heter ”Muntlig framställning på temat Generat-
ionskrockar” och ”Muntlig framställning på temat Konsumtionssamhället”. Någon renodlad 
examinationsuppgift återfinns inte i kapitlet. 
 I kapitlet ”Du äger berättandet” listar författarna mål för svenskämnet. I kapitlet återfinns 
att eleverna ska kunna analysera exempelvis berättartekniska och stilistiska drag i skönlittera-
tur och film och andra medier. Författarna beskriver att eleverna i kapitlet ska få ”analysera 
innehållet i olika typer av muntligt och visuellt berättande, till exempel film och teater” men 
därefter att kapitlet utgår från sagor eftersom ”alla bär med sig och kan relatera till sagor” och 
vidare hur ”många sagor har blivit både film och musikal” (s. 182). I kapitlet återfinns inga 
multimodala inslag, såsom film. 
 Till sist: Det finns ingen förklaring till att text kan ha olika innebörder, och begrepp som 
”digital text”, ”ett vidgat textbegrepp” eller ”multimodal text” i läromedlet. 
 
Antal multimodala inslag: 
Övningsuppgifter: 4 stycken 
Examinationsuppgifter: Saknas uttalade examinationsuppgifter i läromedlet 
Antal sidor där multimodala inslag nämns: 19 av 292 ≈ 7 % 

  
	  

Människans texter Svenska 1 
	  
Läromedlet Människans texter Svenska 1 är skrivet av de tre författarna Tomas Jeppsson, 
Lene Mejlgaard och Björn Sjöstedt och utgavs år 2016 av förlaget Studentlitteratur. Läromed-
let har 19 kapitel8. Läromedlets övriga kapitel heter ”Svenska 1”, ”Text”, ”Studiekompetens”, 
”Retorik och skrivprocess”, ”Tala och lyssna”, ”Referat”, ”Argumenterande skrift och tal”, 
”Praktiska texter”, ”Struktur”, ”Sammanhang”, ”Språkriktighet”, ”Språksociologi”, ”Att läsa 
olika slags texter”, ”Analysera gestaltande texter”, ”Analysera drama, film och musikvideo”, 
”Medietexter”, ”Litteratur från forntiden till modernismen”, ”Sverige från världskrig till sam-
tid” och till sist ”Tema myter”. I förordet beskriver författarna att läromedlet är en ”allt-i-ett-
bok” som ”handlar om texter som vi människor producerar och har producerat, från hierogly-
fer till sms” (förord). 
 De första multimodala inslagen i läromedlet återfinns i kapitel 2. I inledningen till kapitlet 
beskriver författarna att begreppet text har en vidare betydelse än vad de allra flesta kan tänka 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   I den digitala versionen finns ytterligare ett kapitel: ”Att analysera reklam och bild”. Författarna beskriver 
 att kapitlet ”lämpar sig bäst att presentera digitalt” (förord) varpå det inte återfinns i den tryckta versionen 
 av läromedlet. Kapitlet kommer inte att analyseras i denna studie eftersom undersökningen här avgränsas 
 till tryckta läromedel. Det innebär däremot att den digitala versionen av läromedlet kan innehålla fler
 inslag än det resultat som framkommer i denna beräkning. 
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sig och det vidgade textbegreppet introduceras för eleverna. På nästkommande sida får ele-
verna själva fundera över vad som egentligen menas med begreppet text genom att studera tre 
bilder varav en av dem föreställer en grottmålning. I samma kapitel beskriver fattarna att en 
text kan skapas ”med talade och skrivna ord, med bilder, med kläder, med form och mycket 
mer” (s. 19) och vidare hur det blir mer och mer tydligt att ”text kan vara mer än tecken på ett 
papper eller på en bildskärm [...] i takt med att allt mer kommunikation sker med hjälp av 
datorer eller internet” (s. 21). 
 Multimodala inslag behandlas även i fler kapitel. I kapitlet ”Retorik och skrivprocess” får 
eleverna tips på hur en PowerPoint-presentation görs på bästa sätt men också exempel på 
andra resurser att använda vid en presentation, såsom bilder och tv. Ett annat exempel på hur 
multimodala inslag förekommer är övningsuppgiften ”Rap” där eleverna ska lyssna på en 
raplåt, lyssna hur artisten använder rytmen i sin egen musik och därefter ”redovisa för klassen 
med ljudexempel” (s. 197). 
 De flesta multimodala inslag i läromedlet återfinns däremot i kapitlet ”Analysera drama, 
film och musikvideo”. I kapitlets inledning beskriver författarna att en analys av en uppsätt-
ning eller en film skiljer sig från en analys av det skriftliga dramat eftersom det är skilda 
kommunikationssituationer. I kapitlet finns underrubriken ”Att analysera film” och 18 sidor 
framåt behandlas ämnet. Författarna beskriver olika genrer inom film, hur en filmanalys kan 
göras och begrepp som kan användas för att analysera film. Exempel på begrepp som nämns i 
kapitlet är anslag och fördjupning. I samma kapitel finns också flertalet övningsuppgift om 
just film. Exempelvis uppgiften ”Berättarmodellen” (s. 252) där eleverna ska se var sin kort-
film och göra var sin berättarmodell. Ett annat exempel är uppgiften ”Se en kortfilm” där ele-
verna efter att ha sett en kortfilm och bland annat ska beskriva och tolka filmen med hjälp av 
begrepp som intrig, fabel, motiv och budskap. Ytterligare ett exempel är övningsuppgiften 
”Filmljud” (s.255) där eleverna ska arbeta i par och fundera över olika ljud i filmer, såsom hur 
det låter i en förnäm stadsdel kring sekelskiftet 1800-1900 eller hur det låter i en modern stor-
stad. I övningsuppgiften ”Fler ekon” ska eleverna ge exempel på intertextualitet i filmer.  
 Eleverna ska inte bara analysera film utan också musikvideos samt skapa egna filmer i 
kapitlet. I uppgiften ”Musikvideo” (s. 266) och i den ska eleverna presentera en musikvideo 
och svara på nio frågor till den. Två av frågorna de ska besvara är hur män eller kvinnor skild-
ras och vilken känsla som videon ska förmedla. Nästa övningsuppgift heter ”Gör ett video-
program eller en film”. Där ska eleverna göra följande: 
 

Gör ett videoprogram eller en film. Lägg ner mesta tiden på förarbetet, och använd aktörsmodellen 
till att bestämma intrigen och berättarmodellen som skelett för handlingen. Bestäm i detalj vad som 
ska ske i varje scen oh hur den ska fotograferas. Gör det gärna i form av en enkel skiss över varje 
scen, ett så kallat storyboard (s. 266). 
 

I denna uppgift ska alltså eleverna dels utgå från modeller som författarna beskrivit i kapitlet, 
och dels skapa någonting eget utifrån dem. Detta är en av de större och mer ingående uppgif-
terna i kapitlet. 
 Nästa kapitel är det sjuttonde och heter ”Medietexter”. I inledningen till kapitlet beskriver 
författarna hur eleverna möter medier ”i tryck, som ljud, bild och film, via dator samt i scen-
uppsättningar” (s. 267) och vidare hur de i kapitlet kommer att få analysera radio och TV, 
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digitala texter, webbsidor, datorspel, sms, mejl och fan fiction. I kapitlet förklaras bland annat 
dessa begrepp: Tryckt text, digitalt medium, digital text, multimediala texter och fanfiction. 
Exempelvis beskrivs hur fan fiction ”är gestaltande texter som skapas av amatörer eller pro-
fessionella författarna och som utspelar sig i redan existerande fiktiva världar” och vidare hur 
det kan ”skapa nya berättelser” (s. 277). Det återfinns också en övningsuppgift om fan fiction. 
I den står det följande: ”Sök på nätet efter fanfiction. Se om du hittar någon av dina favoritfi-
gurer som lever vidare. Kanske känner du dig manad att skriva något själv” (s. 278).  
 
Antal multimodala inslag 
Övningsuppgifter: 27 stycken 
Examinationsuppgifter: Saknas uttalade examinationsuppgifter i läromedlet 
Antal sidor där multimodala inslag nämns: 37 av 470 ≈ 8 %  
	  
	  

Svenska 1 – helt enkelt 
	  
Svenska 1 – helt enkelt är skrivet av Annika Nilsson och Lena Winqvist och utgavs år 2014 av 
NA förlag. Läromedlet består av följande sex kapitel: ”Fiktivt berättande”, ”Argumentation”, 
”Skriftlig framställning”, ”Språkliga begrepp och språkriktighet” och ”Språklig variation”. 
Varje kapitel avslutas med en så kallad ”slutuppgift” (examinationsuppgift). I slutet av läro-
boken återfinns dessutom en del som heter ”Verktygslådan” som innehåller checklistor och 
lathundar. Författarna beskriver att läromedlet ”rymmer hela kursen Svenska 1” (förord). 
Boken beskrivs inte vara skriven för något särskilt program. På baksidan av läromedlet åter-
finns tre frågor: ”Vill du vara säker på att du får med alla delar i kursen?”, ”Vill du finna öv-
ningar till ett visst kunskapskrav?” och ”Vill du öva särskilt inför Nationella Prov?”. Det finns 
ingen information om att boken ska innehålla några särskilda multimodala inslag.  
 I det första kapitlet ”Fiktivt berättande” återfinns ett antal multimodala inslag som ska re-
dogöras för härefter. Timbuktus låttext ”The botten is nådd” är det första exemplet på ett mul-
timodalt inslag i läromedlet. I kapitlet finns övningsuppgifter som behandlar multimodala 
texter. Uppgift 2 heter ”Lyssna och känn” (s. 45) och där ska eleverna bland annat lyssna på 
”The morning has broken” och ”Flickan och kråkan” och därefter ”kravlöst” skriva ned de ord 
som dyker upp i huvudet och sedan skriva en egen dikt med hjälp av orden. Uppgift 4 heter 
”Musik/lyrikanalys” (s. 46) och där ska eleven välja en svensk låttext som de tycker om, men 
några möjliga förslag att analysera ges också. Uppgift 9 heter ”Dramaturgisk modell i film” 
och där ska eleven analysera ”en film med hjälp av den dramaturgiska kurvan” (s.49). Uppgift 
19 heter ”Radio med Henck” och där ska eleverna jobba i par och intervjua huvudkaraktären 
Henck i Hjalmar Söderbergs ”Pälsen”. Examinationsuppgiften till kapitlet innehåller inga 
multimodala inslag eftersom den utgörs av en novellanalys. 
 Bland läromedlets sista kapitel finns examinationsuppgifter som behandlar multimodala 
inslag. Exempelvis återfinns en examinationsuppgift vars huvudämne är familj. Eleverna ska i 
uppgiften hålla ett tal och till den använda sig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Ett 
annat exempel är hämtat från det fjärde kapitlet där det dels återfinns en recension av filmen 
”World War  Z” (s. 138 – 139) hämtad från Svenska Dagbladet. Någon övningsuppgift om 
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recensioner finns inte, däremot kan eleverna själva välja mellan att skriva ett reportage, en 
essä, en krönika eller en recension om ett valt ämne i en examinationsuppgift som heter 
”Skriv en specifik texttyp” (s. 187). I slutkapitlet ”Verktygslådan” återfinns en lathundar till 
att göra en musikanalys och en analys av exempelvis ”dramer” (s. 264) med hjälp av den 
dramaturgiska modellen. Det finns ingen förklaring till att text kan ha olika innebörder. Be-
grepp som ”digital text”, ”ett vidgat textbegrepp” eller ”multimodal text” förekommer således 
inte alls.  
 
Antal multimodala inslag 
Övningsuppgifter: 6 stycken 
Examinationsuppgifter: 2 stycken 
Antal sidor där multimodala inslag nämns: 19 av 271 ≈ 7 % 
	  
	  

 Svenska rum 1 
	  
Läromedlet Svenska rum 1 är skrivet av de tre författarna Leif Eriksson, Helena Heijdenberg 
och Christer Lundfall och utgavs år 2014 av förlaget Liber. Läromedlet består av sju tema-
tiska kapitel: ”Sagor och myter”, ”Besök i författarverkstan”, ”Ondskans fyra ’ansikten’ – och 
godhetens?”, ”Det sociala språket”, ”Framtidsbilder – drömmar och mardrömmar”, ”Att 
argutera – om konsten att få som man vill” och till sist ”Språket är våra ’glasögon’ – om språ-
kets makt över tanken”. Varje kapitel innehåller kortare övningsuppgifter och avslutas även 
med två större tal- och skrivuppgifter.  
 De första multimodala inslagen i läromedlet återfinns i kapitlet ”Sagor och myter”. I en 
övningsuppgift i kapitlet ska eleverna bland annat göra följande: ”Välj en av din barndoms 
favoritfilmer. I vilka av temana 1 – 7 skulle du placera den? Motivera ditt svar” (s. 31). I slut-
uppgiften för det första kapitlet ska eleverna diskutera en av filmerna ”När lammen tystnar” 
eller ”Pans labyrint”. Till varje film finns över ett dussin frågor att besvara. Några av dem är: 
”Filmen är en skräckfilm. Hur använder sig Demme av musik och klippning för att skapa den 
obehagliga stämningen?” (s. 36) och ”Hur tolkar du Ofelias flykt från verkligheten?” (s. 37). I 
två av kapitlets tre taluppgifter finns multimodala inslag. I uppgiften ”Gör en radiointervju 
med en sagofigur” ska eleverna förbereda en intervju med en valfri figur ur en saga eller en 
myt. De får själva välja om de vill spela in intervjun innan eller spela upp den framför klas-
sen. Den tredje taluppgiften heter ”Gör en filmkrönika med en sagofigur” (s. 39) och där ska 
eleverna fördjupa sig i sagornas grundberättelser och visa klipp ur två eller tre filmer och pre-
sentera det i en filmkrönika. 
 Kapitel 3, 5 och 6 innehåller allihop multimodala inslag. Bland annat ska eleverna i kapitel 
3 skapa ett nyhetsprogram och i kapitel 5 ska eleverna i en slutuppgift ”skriva en recension av 
en roman, en novell, ett dataspel eller en film som har ett dystopi-tema” (s. 172). I kapitel 6 
som heter ”Att argumentera – om konsten att få som man vill” ska eleverna i en kortare öv-
ningsuppgift studera ett par reklamannonser. De ska bland annat fundera på vilket budskap 
reklamen har, vilka bilder och värderingar bilden innehåller såsom om de är ”öppet redovi-
sade eller ’dolda’ i form av könsrollsmönster, idealbilder av eller fördomar om hur vi bör leva 
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för att bli lyckliga” (s. 189). I samma uppgift ska eleverna söka upp en blogg och undersöka 
vilka typer av argument som de hittar på den bloggen.  
 I läromedlet finns ingen information om vad ett presentationstekniskt hjälpmedel är, och 
hur det kan integreras i undervisningen. Det finns heller ingen förklaring till att text kan be-
tyda olika saker i olika sammanhang. Begrepp som ”digital text”, ”ett vidgat textbegrepp” 
eller ”multimodal text” förekommer således inte alls. 
 
Antal multimodala inslag 
Övningsuppgifter: 10 stycken 
Examinationsuppgifter: Saknas uttalade examinationsuppgifter i läromedlet 
Antal sidor där multimodala inslag förekommer: 22 av 250 ≈ 9 % 
 
 

Insikter i Svenska 1 
 
Det sista läromedlet som ska granskas i denna studie heter Insikter i Svenska 1 och det är 
skrivet av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard Skoglund. Läromedlet utgavs år 2011 av 
Gleerups Utbildning. Totalt består läromedlet av följande fem kapitel: ”Tala”, ”Skriva”, 
”Läsa”, ”Tre teman” och ”Språksociologi”. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande 
uppgift och matriser som visar vilka kunskapskrav och bedömningskriterier som hör till. 
Läromedlet beskrivs vara en ”allt-i-ett bok” för de elever som läser den första kursen i 
svenska på gymnasiet men särskilt anpassad till yrkesprogram.  Författarna förklarar begrep-
pet ”allt-i-ett” såhär: 
 

Allt-i-ett betyder att vi har samlat tillräckligt med fakta, texter och övningar för att du ska klara kur-
sen. Men det är egentligen en överdrift. För att svenska ska bli spännande måste texterna intressera, 
beröra och tangera dina egna erfarenheter. Därför är det viktigt att du letar efter artiklar, böcker, fil-
mer och andra texter på egen hand (förord). 

 
I citatet ovan diskuterar författarna problematiken med att säga att en lärobok har allt. Harstad 
och Tanggaard använder dessutom ordet ”överdrift” till beskrivningen. 
 I läromedlet finns multimodala inslag, däremot är inte dessa vanligt förekommande varken 
som övnings- eller examinationsuppgifter. Det talas däremot en del om multimodala inslag i 
läromedlet. Ett exempel är det första kapitlet där det står att eleverna ska få öva på att använda 
presentationstekniska hjälpmedel i kapitlet. Däremot finns överhuvudtaget ingen information 
om vad det innebär att använda ett presentationstekniskt hjälpmedel eller några tips till ele-
verna. Det multimodala inslag som finns är att eleven i en responsmall på sida 44 ska skriva 
ned vilket presentationstekniskt hjälpmedel som använts. Ett liknande exempel på detta åter-
finns i kapitel 2. Författarna beskriver vad en blogg är men eleven får aldrig skriva ett blog-
ginlägg i någon övningsuppgift. 
 De multimodala inslag som läromedlet innehåller återfinns i kapitlet ”Läsa”. I kapitlets 
inledning finns även en beskrivning om vad en multimodal text är. Författarna förklarar be-
greppet såhär: ”En text på internet – en hypertext eller en multimodal text – kan struktureras 



	  33	  

på ett annat sätt än texter på papper” (s. 127). Ett exempel på multimodala inslag i kapitlet är 
låttexten ”Dunkla rum” av Lars Winnerbäck och analysfrågor tillhörande den samt en film-
analys. Intill övningen om filmanalys finns information om vad begrepp som premiss, anslag 
och fördjupning innebär. Därefter återfinns en ”checklista” med frågor som ”du kan ställa när 
du analyserar en film” (s. 147). Längst ned på samma sida återfinns en ruta som heter ”Öv-
ning: Analys” och där ska eleven göra följande:  
 

Titta på en film, gärna efter rekommendation av din lärare. Hur väl följer filmen den dramaturgiska mo-
dellen? Kan du identifiera igångsättaren och motståndaren? Vilken scen skulle du säga innehåller fil-
mens vändpunkt? (s. 147) 
 

Eleven ska alltså se en film och därefter granska den utifrån den dramaturgiska modellen. 
Författarna beskriver att eleven ”bör [...] komplettera det med filmens premiss, skådespelsin-
satserna och hur regissören jobbat för att skapa stämningen i filmen” (s. 147). Någon inform-
ation om hur exempelvis kameravinklar, ljud eller ljus kan användas för att skapa en viss 
stämning nämns inte. Avsnittet om film behandlas över tre sidor (s. 145 – 147).  
 
   
Antal multimodala inslag 
Övningsuppgifter: 3 stycken 
Examinationsuppgifter: 0 stycken 
Antal sidor där multimodala inslag förekommer: 6 av 239 ≈ 3 % 
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Sammanfattning av resultat 
 
I denna del presenteras en sammanfattning resultatet med hjälp av en tabell och en redogö-
relse av vad som framkommer i den. Detta upplägg görs i syfte för att skapa en helhet över 
vad materialet förmedlat i förhållande till de frågeställningar och det syfte som denna under-
sökning söker besvara. I tabellen synliggörs samtliga mätningar som varit aktuella i denna 
studie. Längs med den vågräta rubrikraden återfinns samtliga områden som granskats och 
längs med den vänstra sidan på tabellen återfinns varje läromedels titel. I tabellen presenteras 
bland annat hur många övnings- respektive examinationsuppgifter varje läromedel har, hur 
stor del av läromedlet som ägas åt multimodala inslag och om det i respektive läromedel 
nämns att begreppet text kan ses som mer än det skrivna ordet. 
 
Figur 2: Tabell över multimodala inslag i läromedel 
 
Läromedlets namn Övningsuppgifter 

(antal) 
Examinat-
ionsuppgifter 
(antal) 

Multimo-
dala inslag 
nämns i 
löpande 
text (%) 

Att begrep-
pet text kan 
ha olika 
innebörder 
nämns 

Målgrupp: 
Yrkespro-
gram (Y) 
Studieför-
beredande 
program (S) 
Båda (B) 
 

Metafor. Svenska 1 för 
gymnasiet 

18 Saknas utta-
lade examin-
ationsuppgif-
ter i läromed-

let 

18 % Ja Y 

Språket och berättel-
sen 1 

7 Saknas utta-
lade examin-
ationsuppgif-
ter i läromed-

let 

7 % Ja B 

Svenska impulser 1 7 1 3 % Ja B 
Formativ svenska 1 4 Saknas över-

lag uttalande 
examinations-

uppgifter i 
läromedlet 

5 % Nej B 

Människans texter: 
Svenska 1 

27 Saknas över-
lag uttalande 

examinations-
uppgifter i 
läromedlet 

8 % Ja B 

Svenska 1 – Helt enkelt 6 2 7 % Nej B 
Svenska rum  10 Saknas utta-

lade examin-
ationsuppgif-
ter i läromed-

let 

9 % Nej S 

Insikter i Svenska 1 3 0 3 % Ja Y/S 
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Med hjälp av de beräkningar som tabellen innehåller går det att utläsa att det finns en sprid-
ning gällande hur mycket multimodala inslag som varje läromedel innehåller. De tre lärome-
del som har flest övningsuppgifter är Metafor, Människans texter och Svenska rum. De tre 
läromedel som har längst antal övningsuppgifter om multimodalitet är Insikter i svenska 1, 
Formativ svenska 1 och Svenska 1 – Helt enkelt.  
 Därefter ska resultatet presenteras med hjälp av dokumentanalysens innehålls- och ämnes-
nivå. På den nivån undersöks om det är möjligt att se ett visst tema över vilka multimodala 
inslag som förekommer i läromedlen. De multimodala inslag som förekommer i läromedlen 
är filmanalys, filmrecension, låttextanalys, presentationstekniska hjälpmedel, podcast, musik-
videoanalys och till sist datorspel. De vanligaste inslagen bland de läromedel som användes i 
denna studie är filmanalys och filmrecension. Dessa multimodala inslag återfanns i samtliga 
läromedel förutom Formativ svenska.  Andra vanliga multimodala inslag i läromedlen är att 
analysera låttexter eller att använda presentationstekniska hjälpmedel inför en presentation. På 
dokumentanalysens innehålls- och ämnesnivå är det även av vikt att granska vilka multimo-
dala inslag som är mindre förekommande. Musikvideoanalys behandlas av 1 av 8 läromedel 
(Människans texter) och är därmed det mest ovanliga multimodala inslaget i denna studie. Att 
datorspel behandlas som en text är också mycket ovanligt att finna i de undersökta läromed-
len. Det är endast 2 av 8 läromedel som innehåller datorspelsanalys och dessa är Människans 
texter och Svenska rum. Till sist är podcast som ett multimodalt inslag mycket ovanligt att 
finna i de undersökta läromedlen eftersom det endast återfinns i Metafor. I det läromedlet ska 
eleverna själva skapa en podcast. 
 Precis som det råder en spridning mellan hur mycket multimodala inslag varje läromedel 
innehåller finns det skillnader mellan hur ingående inslagen behandlas i dem. Föregående 
påstående ska exemplifieras härefter. Filmanalys och filmrecension är två inslag som återfinns 
i 7 av 8 läromedel i denna studie. I läromedlet Insikter i svenska 1 upptar området film totalt 3 
sidor medan det får 17 sidor i Språket och berättelsen 1.  I Språket och berättelsen beskriver 
författarna exempelvis vilken betydelse ljud och ljus kan ha i vissa scener samtidigt som läsa-
ren får begrepp att förklara vad han eller hon ser. Exempelvis får läsaren begrepp som ”total-
bild” eller ”low key” tillsammans med ett dussin andra. I Insikter i svenska 1 får inte läsaren 
några direkta begrepp för att analysera film men författarna till läromedlet nämner att eleven 
bör fundera över hur ”regissören jobbat för att skapa stämningen i filmen” (s. 147) Det säger 
sig självt att 17 sidor om film innehåller mer djupgående information om ämnet än 3 sidor där 
läsaren inte heller får några direkta begrepp att analysera en film med. Även läromedlet Män-
niskans texter innehåller ett högre antal sidor om filmanalys där läsaren får begrepp för att 
analysera film. Till sist uppvisar läromedlet Svenska impulser samma tendenser som Insikter i 
svenska 1 eftersom läsaren inte ges några direkta begrepp att arbeta med. Dessutom är områ-
det film placerat längst bak i Svenska impulser och behandlas på 1 sida. 
 Hur ingående presentationstekniska hjälpmedel behandlas är precis som filmanalys eller 
filmrecension olika mellan läromedlen. I Insikter i svenska 1 nämns det inledningsvis i ett 
kapitel att eleverna kommer att få arbeta med det – därefter får eleven ingen hjälp på vägen 
om vilka program som finns eller tips som gör en presentation bättre. Det förekommer inte 
alls, förutom i bedömningsformulär i slutet av kapitlet. I Metafor får eleven större stöd i hur 
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en presentation skapas när det återfinns tips på hur en presentation den blir bättre och mer 
integrerad till framställningen. 
 På dokumentanalysens ämnesnivå är det även av vikt att undersöka hur begrepp som ”mul-
timodalitet”, ”ett vidgat textbegrepp” eller ”text” behandlas. Med hjälp av tabellen går det att 
utläsa att det i 5 av 8 läromedel nämns att begreppet text kan ha olika innebörder. Det går 
därför också att utläsa att det i 3 av 8 läromedel inte förekommer någonting om ett vidgat 
textbegrepp. Läromedlen Formativ svenska 1 , Svenska 1 – Helt enkelt eller Svenska rum be-
rör inte alls att det finns olika sätt att se på begreppet text. Det finns heller inget samband mel-
lan att de nyaste läromedlen innehåller begrepp som ”multimodalitet” eller ”ett vidgat textbe-
grepp”. Formativ svenska utkom till exempel år 2017. Mest ingående beskrivs det vidgade 
textbegreppet i Människans texter.  
 Sammanfattningsvis: Det finns en spridning mellan hur mycket eller hur många multimo-
dala inslag läromedlen innehåller oavsett om det handlar om övningsuppgifter, examinations-
uppgifter eller totalt antal sidor som på något sätt behandlar multimodala texter. Det ska även 
framföras att det är större skillnad mellan läromedlen i sig än vilket program de är skrivna för. 
Detta faktum kommer att diskuteras och analyseras ingående i nästkommande kapitel. 
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Slutdiskussion 
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån de metoder, teorier och den 
forskning som presenteras i tidigare kapitel. Bakgrunden till studien är att unga läser allt mer 
multimodala texter samtidigt som digitaliseringen förstärks i svenskämnet från och med 2018.  
Studiens syfte är dels att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behand-
las och speglas mot traditioner i utvalda läromedel för kursen Svenska 1, och dels att jämföra 
om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respek-
tive yrkesprogram.  
 Resultatet diskuteras utifrån tre större underrubriker uppdelade efter studiens övergripande 
syfte och frågeställningar. Den första rubriken heter ”Multimodala inslag: Tradition, utfyllnad 
eller integrerat?”. Den andra rubriken heter ”Yrkesprogram och studieförberedande program: 
En skillnad i innehåll?”, och där diskuteras om multimodala inslag behandlas på olika sätt 
beroende på om läromedlet riktar sig till ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande 
program samtidigt som möjliga orsaker till det synliggörs. Den tredje och sista rubriken heter:  
”En fri läromedelsmarknad och ett icke paradigmatiskt svenskämne i förändringens tid”. Där 
diskuteras det multimodala, vad svenskämnet ska förmedla och vad en fri läromedelsmarknad 
medför diskuteras på en mer generell nivå utifrån tidigare forskning, begreppet MIK och dess 
roll i undervisningen.  
 
 

Multimodala inslag: Tradition, utfyllnad eller integrerat? 
	  
En av studiens frågeställningar är hur förekomst eller avsaknad av multimodala inslag kan 
förstås relativt traditioner, och det kommer att diskuteras härefter. Traditioner inom svensk-
ämnet förstås som klassisk typografisk text, penna, papper och en bok (Erixon, 2012; Mag-
nusson, 2014). För att exemplifiera hur mötet mellan skriftspråkliga traditioner och multimo-
dala texters möte synliggörs i resultatet av denna undersökning kan läromedlen Människans 
texter och Formativ svenska ges som exempel. Redan när läsaren håller i läromedlet Männi-
skans texter och läser på baksidan framkommer det att det ska behandla multimodala texter. I 
det första ”riktiga” kapitlet efter inledningen möts läsaren av vad som menas med ett vidgat 
textbegrepp. I läromedlet finns även renodlade kapitel om olika slags multimodala texter i allt 
från datorspelsanalys till filmanalys. Det multimodala placeras längst fram i läromedlet me-
dan det ”traditionella” såsom novellanalys etc. placeras sist i läromedlet. I Formativ svenska 
behandlas sagor i stället för det multimodala då ”alla bär med sig och kan relatera till sagor” 
och eftersom sagor enligt författarna ”har blivit både film och musikal” (Formativ svenska 1, 
2017, s. 182). De multimodala inslag som förekommer senast nämnda läromedel är presentat-
ionstekniska hjälpmedel. I sammanhanget ska det nämnas att det inte behöver vara multimod-
alt eftersom ett presentationstekniskt hjälpmedel likaväl kan vara att skriva på en tavla längst 
fram i klassrummet. 
 Men enligt författarna kan undervisande lärare i kursen Svenska 1 vara säker på att deras 
bok ”ger träff” på alla kunskapskrav flera gånger om” eftersom den ”säkerhetsställer att kur-
sen är komplett när boken är slut” (Formativ svenska 1, 2017, förord). Sanningen är att läro-
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medlet inte gör det. Här finns ingenting om ”film och andra medier” som svenskämnet ska 
behandla (Skolverket, 2011, s. 161). Det är alltså inte ett läromedel som bör utge sig för att 
det ”ger träff” på samtliga kunskapskrav. När området sagor har ersatt området film och andra 
medier betyder det att det är just ersatt och inte att det utgör ett komplement till multimodala 
inslag som film och andra medier. Det är ett val som författarna (och förlaget) gjort och trots 
det beskrivs läromedlet vara heltäckande.   
 Med hjälp av denna uppsats teoretiska fundament kan det härefter besvaras varför det finns 
en sådan skillnad mellan läromedel i denna undersökning. När medier blir en allt större del av 
vår vardag, i en medieekologi, följer dessa vanor med eleverna till skolan (Erixon, 2012). När 
medier möter en pedagogisk diskurs blir det en form av kulturkrock när det möter ett ämne 
baserat på skriftspråkliga traditioner. Det blir därför en fråga om multimodala texter ska fin-
nas i svenskämnet eller om ämnets traditioner väger tyngre. Vissa författare har valt att 
”öppna dörren” för multimodala texter i större omfattning än andra medan vissa har stängt 
dörren helt. Vad det beror på kan inte medieekologi ensamt förklara. Det beror på att svensk-
ämnet är icke paradigmatiskt: Det saknas helt enkelt en gemensam uppfattning om vad som 
ska läras ut i ämnet (Linde, 2012). I Skolverkets rapport Läromedels roll i undervisningen 
från 2006 framkommer det dessutom att läromedelsförläggare litar på att lärare kan sin sak 
och har med det som behövs i ett läromedel. Ingen av de läromedelsförfattare som skrivit ett 
läromedel som förekommer i denna undersökning är heller forskare. Forskningsresultat väger 
inte lika tungt som lärares egna erfarenheter (Graeske, 2015). En möjlig slutsats att dra utifrån 
rådande forskning är att vissa läromedel har fler multimodala inslag, och dessutom integre-
rade, såsom Människans texter, beror på att läromedelsförfattarna vill lyfta det i sina lärome-
del. I det läromedlet är alltså multimodala texter en viktig del i svenskämnet. 
 Det finns också läromedel som använder multimodala texter som mer av en utfyllnad. Ett 
exempel på det är Svenska impulser som visserligen använder begreppet ”multimodala texter” 
men här integreras inte. Det märks framförallt på följande vis: 1. Kapitlet som tar upp multi-
modala texter innehåller ingen examinationsuppgift om det och 2. Eleven får aldrig öva på att 
använda sig av multimodala texter förutom att läsaren ges tips på hur det går att källhänvisa 
till dessa typer av texter och 3. Det ”moderna” som sociala medier tas upp i textutdrag där 
eleven sedermera ska skriva någon text om det lästa och 4. Filmanalys och bildanalys finns 
bland de sista sidorna i läromedlet. Det blir på så vis en form av utfyllnad att skriva om mul-
timodala texter men författarna väljer inte att ge eleven möjlighet att fördjupa sin kunskap i 
ämnet. Här blir det tydligt att den pedagogiska diskursen och dess möte med ett medieland-
skap hamnar i det som Erixon (2012) beskriver som en kulturkrock. Ska det vara med eller 
inte? Hur viktigt är det?  
 Frågor som dessa kan besvaras med hjälp av diskursanalys. Att välja att ta upp ett ämne 
men att inte fördjupa elevens kunskaper inom det visar således diskursen att det är ett andra-
handsval till det skrivna ordet och således också svenskämnets traditioner. I en av de övningar 
som återfinns i Svenska impulser återfinns följande: ”Kommer du inte på någon bok, kan du 
berätta om en film eller en tv-serie som du tyckte mycket om” (s. 49). Genom att begrunda 
citatet en stund blir det tydligt vad som är överordnat det andra: Litteraturen. Olika sätt att 
skriva synliggör diskurser om vad som är ”bra” eller ”mindre bra” (Bolander & Frejs, 2014). 
När skrivningen ”Kommer du inte på någon bok” används är tydligt att den skrivna texten är 
överordnad film och andra medier. Det är acceptabelt att ”berätta om en film eller en tv-serie” 
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i andra hand. Tillsammans med hur multimodala inslag behandlas i övriga delar av läromedlet 
kan det fastslås att traditioner har en överordnad ställning i sammanhanget. 
 Läromedlet Svenska 1 – helt enkelt innehåller totalt 6 övningsuppgifter och 2 examinat-
ionsuppgifter som innehåller multimodala inslag. Valet att markera att göra en podd är en 
övningsuppgift medan en novellanalys är en examinationsuppgift uppvisar diskursen att det 
sistnämnda är överordnat det förstnämnda. En sådan slutsats kan dras eftersom det är novella-
nalysen som blir ”provet” för eleven. Examinationsuppgifter är alltså överordnade övnings-
uppgifter. I läromedlet Svenska 1 – helt enkelt finns inte heller någon skrivning om att text 
kan ha olika betydelser men särskilda övningar som fokuserar på nationella provets skriftliga 
delar. Här blir det än en gång tydligt att störst fokus läggs på texter som inte är multimodala. 
På baksidan av läromedlet återfinns dessutom följande: ”Vill du öva särskilt inför Nationella 
Prov?” samtidigt som det inte finns någon sagt om multimodala inslag. Som tidigare nämnt 
skriver också NA-förlag, utgivare till Svenska 1 – helt enkelt att läroboken är ”det viktigaste 
pedagogiska instrumentet som en lärare kan ha”. Det är därför möjligt att dra slutsatsen att 
förlaget och författarna valt ut det innehåll som de ser som mycket viktigt. Detta resonemang 
kan jämföras med Skolverket (2015a) som menar att ett läromedels innehåll kan ses som det 
rätta och viktigaste i en elevs utbildning av vissa lärare. 
 I Insikter i Svenska 1 nämns visserligen begreppet multimodala texter, men i samman-
hanget är innehållet litet och området film behandlas över tre sidor. Det finns mycket mer att 
säga om film och eleven får inget stöd i att analysera en film på djupet, såsom vilka kamera-
vinklar som kan användas för att skapa en viss känsla. Än en gång blir de multimodala insla-
gen som en utfyllnad och inte till en integrerad del med det andra i läromedlet. Detta är pro-
blematiskt enligt Lundström och Svensson (2017) som menar att medier i ett medieekologiskt 
perspektiv ses som beroende av varandra och att det därför är viktigt att integrera medier med 
det andra och inte addera det för att det ska vara med någonstans. Som tidigare nämnt uppvi-
sar bland annat Svenska impulser och Formativ svenska liknande tendenser. 
 Till sist ska här styrdokumenten för svenskämnet diskuteras eftersom de är relevanta i den 
mån att de säger någonting om vilken typ av kunskap om multimodala inslag som efterfrågas. 
Sedan revideringen av läroplanen år 2017 har digitaliseringen förstärkts. Skolverket (2017) 
menar att den samhällsutveckling som nu råder och digitaliseringen som just nu sker i sam-
hället medför att eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, 
läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga 
texter” (Skolverket, 2017).  
 Det som egentligen sägs ovan handlar om olika sätt att se på begreppet literacitet (eng. 
literacy). Kress (2003) understryker att begreppet literacitet inte ska förväxlas med literate 
som betyder att vara läs- och skrivkunnig. I dag använder vi fler modaliteter än förr och att 
vara läs- och skrivkunnig innebär att kunna läsa fler än klassiskt skriven text på ett papper.  
Själva begreppet literacitet kan ses utifrån två betydelser: En snäv eller en utvidgad. Den 
snäva betydelsen av begreppet text kan förstås som det traditionella sättet att se på läsning och 
skrivning i skolan, det vill säga att skriva med penna på ett papper och läsa tryckt litteratur. 
Den utvidgade betydelsen av begreppet text innebär att både det traditionella och multimodala 
ses som texter. Literacitet i en vidare betydelse innebär alltså att eleven kan läsa och ta till sig 
och använda många olika modaliteter. Modaliteter kan förstås som olika uttryckssätt såsom 
bild, text, ljud eller färger (Kress, 2003).  
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 Dagens unga lever dessutom i en medieekologi där de omges av medier såsom sociala me-
dier, datorspel och filmer (Erixon. 2012). Däremot finns det skillnader mellan de ”gamla” och 
de ”nya” medierna. De ”gamla” medierna utgjordes av en avsändare och en mottagare medan 
de ”nya” medierna i grunden är interaktiva (Lundström & Olin-Scheller, 2010). Med det me-
nas att den som tidigare var konsument av en medieform också kan vara producent till den i 
dag. Det görs till exempel i sammanhang när läsare bygger vidare på en berättelse i så kallad 
fan fiction (Manderstedt & Palo, 2009). Alltså kan det sägas att internet horisontellt (från alla 
till alla) och inte vertikalt (från en till alla) som medier som TV och radio (Skolverket, 
2016a).  
 Sammanfattningsvis: De multimodala inslagen är antingen en utfyllnad till traditioner, 
bortvalda eller integrerade beroende på vilket läromedel det handlar om. Läromedel som Me-
tafor eller Människans texter låter det multimodala bli egna moment i svenskämnet där tanken 
på ett vidgat textbegrepp genomsyrar båda läroböckerna. Uppgifterna är placerade bland det 
andra och inte som något extra att göra längst bak och det multimodala får dessutom egna 
kapitel. Det beror på att svenskämnet är icke paradigmatiskt och att det sker en kulturkrock 
mellan medielandskapet och den pedagogisk diskurs. Att svenskämnet är icke paradigmatiskt 
diskuteras utförligt under rubriken ”En fri läromedelsmarknad och ett icke paradigmatiskt 
svenskämne i förändringens tid”. 
 

Yrkesprogram och studieförberedande program: En skillnad i innehåll? 
	  
Den tredje och sista frågeställningen till denna uppsats är hur undersökningens läromedel rik-
tade till yrkesprogram respektive studieförberedande programs multimodala inslag skiljer sig 
åt i relation till traditioner. I denna undersökning återfinns två läromedel särskilt skrivna för 
yrkesprogram. Dessa två är Metafor från 2017 och Insikter i Svenska 1 från 2011. När två 
läromedel för yrkesprogram använts går det inte att dra några generella slutsatser att det finns 
en skillnad mellan hur multimodala inslag framkommer beroende på program. Dessutom är 5 
av studiens 8 läromedel inte skrivna för något specifikt gymnasieprogram. Syftet med denna 
undersökning har heller aldrig uttryckts vara att ge några generella svar på multimodala inslag 
i läromedel utan att undersöka en del av samtliga som återfinns på marknaden i dag. Däremot 
ska det sägas att det finns en större skillnader mellan Metafor och Insikter i Svenska 1 än det 
finns mellan läromedel skrivna för studieförberedande program eller yrkesprogram i denna 
studie.  
 För att förstå ovanstående påstående ska några exempel ges. Till att börja med ska några av 
de beräkningar som förekommer i studien presenteras. Medan Insikter i Svenska 1 innehåller 
tre övningsuppgifter och totalt 3 % multimodala inslag innehåller Metafor 18 övningsuppgif-
ter och totalt 18 % multimodala inslag. Insikter i Svenska 1 innehåller filmanalys och musika-
nalys medan det andra läromedlet bland annat innehåller en större övningsuppgift om att ele-
ver i grupp ska skapa en podcast och se på kortfilmer. Visserligen nämner författarna till In-
sikter i Svenska 1 att det är viktigt att eleven hittar filmer etc. på egen hand, men samtidigt 
utges läromedlet för att vara heltäckande. Även om båda läromedlen nämner att begreppet 
text kan ses ur ett vidare perspektiv än det klassiskt skrivna så är det bara Metafor som upp-
manar eleven att ”tänka text i ett vidgat perspektiv” (s. 208) i en övningsuppgift. En annan 
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skillnad är att det i Insikter i Svenska 1 beskrivs vad en blogg är medan det i Metafor både 
beskrivs vad en blogg är och återfinns i en övningsuppgift att eleven ska skapa en egen blogg. 
 Det nämndes tidigare i denna uppsats att vissa teoretiska begrepp skulle användas som 
analysverktyg. De teoretiska analysverktygen som ska användas är Bernsteins (2000) diskurs-
begrepp horisontell– och vertikal diskurs. I svenskämnet efterfrågas en vertikal diskurs ef-
tersom eleven ska analysera och tänka i flera perspektiv (se Skolverket, 2011; Skolverket, 
2017). Det handlar alltså om multimodala inslag integreras i det välkända (del av en uppgift) 
eller om inslagen är specialiserade i en egen uppgift. Om inslagen är specialiserade tillhör de 
en vertikal diskurs och om de är en del i något annat är rör det sig om en horisontell diskurs. 
Bernstein (2000) menar dock att diskursernas gränser mellan varandra kan vara olika starka, 
och det därför kan råda antingen svag klassifikation (gränserna är svåra att se) eller stark klas-
sifikation (gränserna är tydliga att se).  
 I detta fall kan det sägas att Metafor har fler integrerade uppgifter än Insikter i Svenska 1 
när det handlar om multimodala inslag även om de också förekommer i den sistnämnda. Ex-
empelvis återfinns filmanalys i båda läromedlen. De båda läromedlen uppvisar alltså en verti-
kal diskurs, även om Metafor gör det på ett tydligare sätt. I Metafor uppvisas en vertikal dis-
kurs eftersom det dels skrivs om multimodalitet och dels återfinns uppgifter som innehåller 
multimodala inslag. Formativ svenska 1 är däremot skrivet för båda programmen, men i det 
läromedlet återfinns en tydlig horisontell diskurs vad gäller multimodala inslag till skillnad 
från Metafor. I Formativ svenska 1 är en övningsuppgift om presentationstekniska hjälpmedel 
det enda multimodala inslaget i läromedlet. Huvudfokus i övningsuppgiften i Formativ 
svenska 1 är däremot att skapa ett argumenterande tal. Alltså: Det kan i denna undersökning 
inte sägas att ett läromedel uppvisar en horisontell diskurs gällande multimodala inslag för att 
det är skrivet för yrkesprogram. Det är i stället andra faktorer som avgör varför en horisontell 
diskurs återfinns. Vad som avgör vad som är relevant och viktig kunskap i svenskämnet redo-
görs för under nästkommande rubrik: ”En fri läromedelsmarknad och ett icke paradigmatiskt 
svenskämne i förändringens tid”. 
 Något som däremot kan diskuteras vidare här är huruvida det ens ska skrivas läromedel för 
svenskämnet för yrkesprogram respektive studieförberedande program när det i praktiken 
endast ska finnas ett svenskämne. Båda grupperna läser samma kurs som är Svenska 1. Insik-
ter i Svenska 1 beskrivs dock vara för studieförberedande program och yrkesprogram men 
särskilt skriven för yrkesprogram. Vad säger en sådan beskrivning egentligen? Vilka ord som 
används i ett visst sammanhang är intressanta att undersöka. Här blir det tydligt att författarna 
och/eller läromedelsföretaget inte ser kursen Svenska 1 som enhetlig oavsett vilket program 
den ges på. Ytterligare en fundering är varför Metafor endast är skriven för yrkesprogram. 
Vad är det som gör att den endast är lämpad för yrkesprogram? Är det för ”dåligt” för ett stu-
dieförberedande program? Har det någonting med att göra att författaren endast undervisar på 
ett yrkesprogram?  
 För att besvara dessa frågor måste tidigare studier vara ett stöd. Graeske (2015) intervjuade 
läromedelsförläggare och läromedelsförfattare i sin studie. En av de intervjuade läromedels-
förläggarna menade då att det alltid har funnits en skillnad mellan elever på yrkesprogram 
respektive studieförberedande program och att den som säger någonting annat inte är insatt. 
Elever på yrkesprogram förklaras i intervjun att vara ”lässvaga” och behöva en annan typ av 
läromedel och att det alltid har varit så i den svenska skolan. Det finns alltså förutfattade me-
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ningar om att elever på yrkesprogram inte är lika vana läsare som de på studieförberedande 
program. Ämnestraditionen i svenskämnet gör att det finns en skillnad mellan undervisnings-
innehållet beroende på program (Hultin, 2008). Lundahl (2008) menar att en uppdelning mel-
lan program i själva verket är ett brott mot den utbildningspolitik som drivits för att skillna-
derna mellan programmet ska minimeras. En indelning mellan program är diskutabel i ett 
samhälle där vi ser att fler och fler väljer att studera vidare efter gymnasiet. De elever som 
studerar vidare vid högre instanser som universitet eller högskola kommer i dag från båda 
typerna av program (Ask, 2005). 
 
 

En fri läromedelsmarknad och ett icke paradigmatiskt svenskämne i för-
ändringens tid 
	  
I dag finns ingen myndighet som granskar samtliga läromedel som finns tillgängliga på mark-
naden. Det innebär att vem som helst kan skapa ett läromedel och sälja in det till ett lärome-
delsföretag (Graeske, 2015). De läromedelsförfattare och läromedelsförläggare som i dag 
publicerar läromedel har därmed ett stor inflytande på läromedelsmarknaden och vilken kun-
skap som anses som den rätta och mest betydelsefulla beroende på vad som väljs ut till varje 
läromedel (ibid.). 
 Att vi i dag har en fri läromedelsmarknad i Sverige syns inte minst i detta sammanhang när 
multimodala inslag granskats i läromedel. Det finns en spridning mellan hur mycket och hur 
många multimodala inslag som varje läromedel innehåller, om det multimodala ses som rätt i 
tiden och viktigt, något som måste vara med någonstans eller någonting som kan ersättas med 
något annat. Om det multimodala ersatts med någonting annat innebär det också att det mul-
timodala valts bort. Det innebär att den lärare som använder ett läromedel från pärm till pärm 
och köper en idé att ett läromedel är heltäckande kan genomföra en kurs där eleverna inte får 
möjlighet att möta alla mål. Englund (2006) nämner att dagens lärare inte hinner granska 
läromedel som de använder i sin undervisning, och flertalet andra undersökningar9 un-
derstrycker detsamma: Det finns brister i läromedel i dag. Exempelvis undersökte Molin 
(2006) läromedels ställning i undervisningen och menade att det ofta är utgångspunkten när 
undervisning planeras.  
 Vi befinner oss i en tid där svenskämnet står inför en stor förändring. Det syns inte minst i 
att digitaliseringen förstärks i samtliga läroplaner för den svenska skolan från och med som-
maren 2018 (se Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). Att eleverna kommer att möta fler digi-
tala läromedel är inte en omöjlighet (Selander, 2017). Författaren menar att den tryckta läro-
boken kommer att förlora sin särställning för en mer teknikstödd lärmiljö med bland annat 
applikationer. Däremot är det viktigt att förstå att nya eller reviderade styrdokument inte 
automatiskt leder till en förändring eftersom traditioner väger ofta mycket starkt (Lundström, 
2007). Dessutom läser dagens unga allt mindre tryckt litteratur, såsom klassisk skönlitteratur. 
De flesta unga är i stället deltagare i en delningskultur (Lundström & Svensson, 2017). Det 
blir alltså allt vanligare att läsa på skärm. Den normerande läsningen (av en tryckt bok) har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Se avsnitt ”Tidigare forskning” för exempel på studier inom området.  
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fått konkurrens av skärmläsningen. När vi läser en bok använder vi ”deep attention” och läser 
således från sida till sista sidan. När vi läser på skärm använder vi ”hyper attention” och där 
läser vi på ett annat sätt genom att inte läsa sida upp och sida ned. Vi ägnar oss alltså allt 
mindre till den traditionella läsningen. Samtidigt är mängden text som dagens unga läser 
större än vad den någonsin varit (Skolverket, 2016a). Liberg (2007) understryker att det ska 
ses som ett ”demokratiprojekt” att dagens unga ska kunna läsa olika slags texter (jfr Molloy, 
2007). Dagens unga därför måste ha en bred kompetens av olika läs- och skrivpraktiker (Li-
berg, 2007). Däremot har den traditionella skriftkulturen fortfarande en mycket stark ställning 
i skolan samtidigt som den ses som det normerande (Erixon, 2012).  Dagens unga möter en 
stor mängd multimodala texter, men att de saknar verktyg för att analysera dem (Magnusson, 
2014). Detta resonemang kan överföras på läromedlen som granskats i denna studie. I Insikter 
i svenska 1 får eleverna några begrepp att analysera film med, men i Språket och berättelsen 1 
får eleverna fler begrepp som ”low key” och ”totalbild” tillsammans med ett dussintals andra 
och exempel på olika kamerarörelser och kameraperspektiv (såsom vilken betydelse fågel- 
och grodperspektiv kan ha). Det finns således en problematik med att inte ge eleverna be-
grepp att analysera multimodala texter i likhet med den problematik som Magnusson (2014) 
beskriver i sin avhandling. 
 Tillbaka till Ask (2005) och Lundström (2007) som framhåller att traditioner inom svensk-
ämnet har betydelse för vad som ses som viktigt och den rätta kunskapen. För att förstå hur 
det avspeglar sig på multimodala inslag i läromedel ska några läroplansteoretiska begrepp 
användas. Läroplansteori handlar om vad som räknas som kunskap (Wahlström, 2016). Vil-
ken typ av kunskap som är viktig skiftar också över tid och att precisera vad kunskap är kan 
därför vara svårt (ibid.). Enligt Linde (2012) är svenskämnet är icke paradigmatiskt: Det sak-
nas en uppfattning om vad som den viktiga och relevanta kunskapen som ämnet ska förmedla. 
Det avspeglas även i styrdokumenten för svenskämnet som visar tydliga determinanter som i 
sig verkar som ett slags tolkningsutrymme för den som vill skriva ett läromedel. Ett exempel 
ska ges: I svenskämnets första kurs ska film och andra medier behandlas (Skolverket, 2011; 
Skolverket, 2017). Det finns däremot ingen lista på vilka andra medier som ska behandlas. 
Dessutom ska text i första hand förstås som det skrivna (Skolverket, u.å.). 
 Det finns däremot inte någon uttalad gräns över hur stor del av ett läromedel som multi-
modala texter ska uppta. Det innebär alltså att en lärare endast kan säga vilket innehåll ämnet 
bör ha och inte vilket innehåll det ska ha. I en tid av förändring med digitalisering och utan 
någon myndighet som granskar läromedel leder det till att vi får en uppsjö av läromedel med 
beskrivningen av att de innehåller allt som kursen ska innehålla men att det egentligen bara är 
en fingervisning över vad just de läromedelsförfattarna och läromedelsförläggarna tycker är 
viktigt och rätt kunskap att lära ut. Det syns inte minst i Formativ Svenska 1 som inte innehål-
ler fler multimodala inslag än presentationstekniska hjälpmedel i ett par uppgifter jämfört 
med Människans texter som innehåller 27 övningsuppgifter om multimodala inslag och hela 
kapitel och presenterar innebörden av ett vidgat textbegrepp inledningsvis. I Formativ 
Svenska 1 nämns det inte alls att texter kan vara något annat än det skrivna. Det gör det inte 
heller i 3 av studiens 8 läromedel.  
 En uppmärksam läsare har säkerligen märkt att ett antal studier och avhandlingar lyft nöd-
vändigheten med att kunna förstå och tolka multimodala texter men samtidigt noterat att det 
finns ett antal läromedel i denna studie som inte lyfter multimodala inslag på samma vis som 
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andra. Graeske (2015) visar i sin studie att forskning inte har lika stor betydelse som lärares 
erfarenheter och traditioner i ett ämne när läromedel skrivs. Av författarna till de läromedel 
som granskats i denna studie är ingen av dem forskare. Många har däremot arbetat som lärare 
eller gör det fortfarande. Läromedelsförläggare litar på läromedelsförfattarens kompetens. Det 
som läromedelsförfattaren tycker är viktigt att ha med ses alltså i regel som det rätta och vik-
tiga (Skolverket, 2006). Många läromedelsförläggare ser det som en risk att ett läromedel 
ligger för mycket i framkant eftersom det då finns en risk att ingen vågar vara först med ett 
sådant koncept och att det i sin tur gör att läromedlet går med förlust (Skolverket, 2006). 
 Det kan således vara en anledning till att denna undersökning visar en spridning mellan hur 
multimodala inslag återfinns i läromedlen. Magnusson (2014) understryker att dagens elever 
behöver verktyg och begrepp för att analysera multimodala texter. Verktyg för att analysera 
multimodala texter får de elever som använder läromedel som Människans texter eller Meta-
for men inte de som använder Insikter i Svenska 1, åtminstone inte i samma utsträckning. I 
läromedlet Formativ Svenska 1 får eleverna inte några verktyg alls att analysera multimodala 
texter eftersom antalet multimodala inslag lyser med sin frånvaro. Det multimodala som åter-
finns är presentationstekniskt hjälpmedel. Däremot är det en del i några större muntliga upp-
gifter där fokus ligger på annat, såsom hur ett argumenterande tal byggs upp. Sammanfatt-
ningsvis syns det att svenskämnet står inför (eller kanske rentav mitt i) en förändring om vil-
ken plats multimodala texter ska ha i svenskämnet. För vissa läromedelsförfattare är det en 
mer självklar del än det är för andra, och i slutändan drabbar det eleven. Det kan därför sägas 
att det fortfarande är tydligt att svenskämnet har starka skriftspråkliga traditioner. Det syns 
inte minst i att endast 1 av 8 läromedel (Människans texter) skriver om att deras läromedel 
innehåller multimodala inslag på bokens text på baksidan. När det talas om läsning talas det 
om läsning av klassisk typografisk text, exempelvis skönlitteratur. I flera läromedel i denna 
undersökning (bland annat Svenska impulser 1 & Svenska 1 – helt enkelt) talas det om att för-
bereda sig för de nationella provens skriftliga delar. Öhman (2015) är en av dem som är kri-
tisk till att multimodala texter tar allt för stor plats i svenskämnet och menar att sådana typer 
av texter är en ”flykt” undan litteraturläsning. Däremot menar Öhman (2015) som flertalet 
andra forskare (se Olin-Scheller, 2006) att multimodala texter måste inrymmas i svenskämnet. 
Skolverket (2016a) resonerar på liknande vis som Olin-Scheller (2006) och understryker att 
en skola som har en endimensionell bild av vad text är hämmar elevens lärande. 
 Skolverket (2016a) ser däremot behovet av MIK (medie- och informationskunnighet) som 
mycket stor i en tid när dagens unga möter en större mängd text än någonsin och om betydel-
sen att skolan möter förändringen. Från och med höstterminen 2018 blir dessutom revidering-
en av kursplanen i svenskämnet verklighet. Det innebär, som diskuterats i bakgrundsavsnittet, 
att områden som upphovsrätt ska behandlas i svenskämnet.  Upphovsrätt är däremot inte det-
samma som att inkludera MIK i ett ämne. Elever som undervisas i MIK får kunskaper i digital 
literacitet, vilket bland annat innebär djupgående källkritiska förmågor såsom att kunna be-
döma avsikter med en hemsida (Elmfeldt, 2014). Att navigera på en hemsida och undersöka 
vilka avsikter som finns med den återfinns i 3 av 8 läromedel i denna undersökning: Metafor, 
Människans texter och Svenska rum 1. Här finns alltså en även en tanke om att utveckla ele-
vens digitala literacitet, och nödvändigheten av MIK lyser igenom de övningsuppgifter som 
behandlar det. I båda läromedlen hittas frågor om vilka avsikter någon kan ha med en hem-
sida.  
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 Avslutningsvis: Precis som Erixon (2014) beskriver finns det en osynlig gräns mellan vad 
svenskämnet ska förmedla och innehålla och vad fritiden ska innehålla. Således råder skilda 
tankar om vad svenskämnet ska innehålla och än en gång är det påvisat att svenskämnet är 
icke paradigmatiskt. Det handlar också om hur läromedelsförfattare och läromedelsförläggare 
ser på begreppet literacitet: Vad innebär det egentligen att kunna läsa någonting? Innebär det 
att kunna läsa skönlitteratur eller att kunna läsa multimodala texter och skönlitteratur? Om det 
ena ses som viktigare riskerar eleverna att sakna en literacitet för multimodala texter som är 
de texter som figurerar i den medieekologin som de varje dag möter när de publicerar ett in-
lägg på Instagram, skickar eller tar emot en bild på Snapchat, letar information på en hem-
sida, ser vloggar på Youtube, lyssnar på en podcast, lyssnar på musik på bussen hem eller spe-
lar ett datorspel. Alla gånger någon gör något av ovanstående exempel läser de texter som är 
uppbyggda av olika modaliteter. Men fortfarande kvarstår det att 3 av 8 läromedel inte näm-
ner att begreppet text kan ha olika innebörder i denna undersökning. Vad som ska inrymmas i 
”film och andra medier” inom svenskämnet är så diffust att vissa läromedel i denna under-
sökning innehåller ett lägre antal multimodala inslag än andra (se figur 2), samtidigt som det 
endast kan vara filmanalys trots den medieekologin vi lever i, och måste förstå för att vara 
demokratiska medborgare. Liberg (2007) kallar det inte ett ”demokratiprojekt” att skolan ska 
digitaliseras utan anledning: Dagens unga lever i en medieekologi (Erixon, 2014) men alla 
svenskämnets läromedel för kursen Svenska 1 som granskats i denna undersökning bemöter 
inte literacitet ur ett vidgat begrepp utan i stället från den snäva och traditionella betydelsen 
detta till trots att till och med Skolverket (2016a) understryker att det är en risk med se text 
som primärt det skrivna eftersom det hämnar elevens lärande i en tid där samhället blir mer 
och mer digitaliserat.  
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Metoddiskussion, relevans för yrket och fortsatt forskning 
	  
Det sista kapitlet i denna uppsats består av en metoddiskussion där studiens metod och 
material diskuteras, en diskussion om yrkesrelevans och idéer för fortsatt forskning inom om-
rådet multimodalitet. Denna uppsats är en läromedelsstudie vars syfte både har varit att 
granska hur multimodala inslag framkommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta 
utvalda läromedel för Svenska 1 samt att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel 
som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. Till detta har både kvali-
tativ– och kvantitativ metod använts.  Härefter följer en metoddiskussion där allt från val av 
material till metod diskuteras ingående. 
 Till att börja med ska materialet diskuteras. Det kan ifrågasättas varför inte samtliga läro-
medel för samtliga kurser för svenskämnet har granskats. Anledningen är att omfånget skulle 
bli för omfattande för den tid för skrivande som varit aktuell för denna uppsats. Däremot val-
des samtliga läromedel tillgängliga på marknaden för första kursen i svenska eftersom alla 
elever som läser en gymnasieutbildning läser den första kursen i svenska. En annan anledning 
var att en sådan undersökning bedömdes ge ett mer omfattande resultat jämfört med om två 
eller tre läromedel hade valts ut. Dessutom uppger inte läromedelsföretagen vilket eller vilka 
av deras läromedel som säljer mest, vilket gjorde det omöjligt att gå på försäljningssiffror.  
 Då nuvarande läroplan började användas från höstterminen 2011 valdes läromedel från år 
2011 och framåt till denna undersökning. Dock har en revidering av läroplanen släppts i slutet 
av 2017. Revideringen gör inte att denna undersöknings resultat är mindre väsentligt. Syftet 
var aldrig att jämföra om dessa läromedel är heltäckande för det ”nya” svenskämnet och där-
för fungerar läromedel släppta innan revideringen som källmaterial. Dessutom är det högst 
troligt att de utvalda läromedlen kan hittas i klassrum runt om i landet. Syftet var att under-
söka hur multimodala inslag presenterades och behandlades och det kan läromedlens innehåll 
fortfarande svara på. Trots att läroplanen reviderats har det inte tillagts någon information om 
vilka typer av multimodala inslag som ska behandlas i svenskämnet (se Skolverket, 2017) 
vilket utgör ytterligare en anledning till att det fortfarande är aktuellt och givande att se vilka 
multimodala inslag som förekommer trots revideringen. Dessutom är läromedel dyrt att köpa 
in (Widehed, 2015, 3 oktober). Det faktum att läromedel är dyra att köpa in medför i sin tur 
att det är rimligt att anta att läromedel från 2011 och framåt både används och kommer att 
användas i svenskämnet trots revideringen som träder i kraft för samtliga skolor från och med 
hösten 2018. 
 De metoder som använts har valts av flera skäl. I huvudsak har dock kvalitativ metod an-
vänts. Inom kvalitativ forskning är det vanligt att tre metoder (intervju, observationer och 
textanalys) används för att ge studien en högre trovärdighet och denna metod kallas för trian-
gulering (Arhne & Svensson, 2015). I denna uppsats används inte triangulering, och det kan 
ifrågasättas men också förklaras och rättfärdigas. I grund och botten är det en uppsats syfte 
och frågeställningar som avgör vilken/vilka metod/er som är lämpliga för att få trovärdiga 
svar (Arhne & Svensson, 2015). Här har det aldrig sökts svar på hur lärare arbetar med mul-
timodala inslag med hjälp av de utvalda läromedlen, eller hur läromedelsförfattarna resone-
rade när de valde ut eller valde bort multimodala inslag. Därför var aldrig intervjuer eller ob-
servationer nödvändiga. Intervjuer och observationer som metoder skulle helt enkelt inte ge 
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svar på denna studies syfte och frågeställningar. I stället användes dokumentanalys för att 
besvara dem. Valet gjordes för att synliggöra diskurser om hur multimodala inslag behandlas 
i de utvalda läromedlen. Med hjälp av att undersöka placeringar och hur språket används i 
vissa sammanhang blir diskurser synliga (Berg, 2003). Därför var det en lämplig metod för att 
undersöka hur multimodala inslag framträder men också hur de speglas mot traditioner. Var 
de multimodala inslagen placeras i respektive läromedel säger någonting om hur viktiga in-
slagen är i förhållande till svenskämnet skriftspråkliga traditioner. 
 Kvalitativ dokumentanalys vars syfte var att synliggöra diskurser behövde däremot kom-
pletteras med ytterligare en metod. Beslutet att använda kvalitativa inslag för att tydliggöra 
resultatet gjordes i syfte att se hur stor del av ett läromedel som upptas av multimodala inslag. 
Därefter räknades också antalet övnings– och examinationsuppgifter för att synliggöra diskur-
ser om det multimodala sågs som mindre viktigt och därför endast eller i mycket hög grad 
återfanns i övningsuppgifter och saknades i examinationsuppgifter. De beräkningar som före-
kommer i denna undersökning ska därför ses som ett komplement.  
 Varför studiens beräkningar ska ses som ett komplement till den kvalitativa dokumentana-
lysen ska förklaras. Människan har generellt en hög tilltro till siffror, och därför kan siffror 
användas för att förtydliga någonting men om de lämnas oförklarade kan de också snedvrida 
information (Magne-Holme & Krohn Solvang, 1997). Antalet multimodala inslag totalt (öv-
nings- och examinationsuppgifter samt när de skrivs om dem i löpande text) presenterades i 
procent i denna undersökning. Ett problem med en sådan presentation i detta sammanhang är 
att läromedlen har olika antal sidor. Exempelvis har läromedlet Människans texter 488 sidor 
totalt medan Svenska rum har 260 sidor totalt. Mellan läromedlen skiljer det sig alltså 228 
sidor. Det innebär att Människans texter nästan är dubbelt så omfattande om det andra läro-
medlet. Människans texter innehåller totalt 8 % multimodala inslag medan Svenska rum inne-
håller 9 %. Vid en första anblick ser det ut som att det Svenska rum har fler inslag än Männi-
skans texter. Det som fastställts är egentligen hur stor del av läromedlet som ägnas åt multi-
modala inslag och ingenting om vilka typer av inslag ett läromedel innehåller eller om de fö-
rekommer i övnings– eller examinationsuppgifter. För att ge en tydligare procent räknades 
inte läromedlens register in. Därför räknades också antalet övnings- och examinationsuppgif-
ter för sig. Medan Människans texter innehåller 27 övningsuppgifter innehåller Svenska rum 3 
stycken. När alla läromedels typer av multimodala inslag jämfördes med varandra kom det 
också fram att Människans texter var det läromedel som hade störst spridning på vilka inslag 
som förekom, och dessutom behandlade datorspel vilket var ett av de ovanligaste inslagen i 
denna undersökning. Här blir det alltså tydligt att den procentuella beräkningen är en del av 
undersökningen men behövde ett komplement i form av en räkning av hur många uppgifter 
som förekom samt ingående kvalitativa inslag som säger någonting om vilka multimodala 
texter som egentligen behandlas i läromedlen. Däremot finns det ingenting som tyder på att 
ett läromedel innehåller mer djupgående uppgifter om multimodala inslag sett till antalet. 
Därför användes också kvalitativ forskningsmetod. Alltså: Ibland behövs fler metoder än en 
för att visa ett trovärdigt resultat. Däremot behöver en uppsats metoder inte utgöras av en tri-
angulering. Precis som Magne-Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver är det en uppsats 
syfte och frågeställningar som avgör valet av metod och material. 
 Undersökningen har däremot vissa brister som måste tas i beaktande när dess resultat be-
traktas. Ett problem som uppstod under processen var att 1 av 8 läromedel (Människans tex-
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ter) saknar ett kapitel i den tryckta versionen av läromedlet medan det återfinns i den digitala. 
Att granska digitala läromedel har fallit utanför denna undersökning. Det innebär att läromed-
lets kvantitativa beräkning i procent och antal hade kunnat se annorlunda ut om det digitala 
läromedlet hade granskats. Det kapitlet som saknades i den tryckta versionen behandlade 
dessutom reklam, vilket av namnet att tyda hade kunnat innehålla multimodala inslag.  
 I sammanhanget ska det nämnas att det uppstod ett problem med materialet: Antalet läro-
medel skrivna för yrkesprogram är färre än antalet som är skrivna för studieprogram för kur-
sen Svenska 1. Endast 1 av 8 läromedel i denna undersökning är specifikt skrivet för ett studi-
eförberedande program. Det ledde i sin tur till att det har varit svårt att dra några slutsatser om 
det finns en skillnad mellan hur multimodala inslag behandlas beroende på ett läromedels 
målgrupp. För att besvara en sådan fråga hade fler läromedel särskilt skrivna för både studie-
förberedande program och yrkesprogram varit nödvändigt. Däremot har det inte funnits ett 
sådant material att tillgå eftersom samtliga läromedel för kursen Svenska 1 använts. Dessutom 
var aldrig studiens syfte att ge några generella svar på om det skiljer sig mellan hur multimo-
dala inslag förekommer och behandlas i läromedel. Det resultat som framkommer i denna 
uppsats är därför också ett resultat att ta i beaktande, även om det inte är generaliserbart för 
samtliga läromedel som finns för svenskämnet. 
 Härefter ska några rader ägnas åt vilken yrkesrelevans denna studie har medfört både för 
mig som författare men också för redan verksamma lärare. En anledning till att denna under-
sökning fick det syfte den fick var att jag själv under min tredje och sista praktikperiod inte 
fann någon färdig uppgift om multimodala texter i det läromedel som användes där. Jag fick 
därför skapa min egen uppgift om multimodala texter för att eleverna skulle ha möjlighet att 
få möta den typen av texter i svenskämnet. Om det multimodala ”glöms bort” i läromedel ger 
det konsekvensen att lärare får skapa egna uppgifter om det trots att de kanske köpt in ett 
läromedel i tron att det är heltäckande för hela kursen. En lärdom inför framtidens yrkeskar-
riär är därför att vara vaksam på vad ett läromedel egentligen innehåller och inte köpa in nå-
got läromedel innan det funnits tillfälle att granska det, och gärna i samråd med kollegor. 
Englund (2006) betonar trots allt att lärare sällan har tid att granska läromedel. Det finns hel-
ler ingen särskild myndighet som granskar alla läromedel som finns tillgängliga (Graeske, 
2015). Det innebär att det alltid är nödvändigt att granska läromedel som finns ute på mark-
naden. I tid när 50 % dagens unga (15 – 24 år) bland annat ser på videos på sajter som 
Youtube och deltar i en delningskultur på internet ser läsningen annorlunda ut. Internet är 
dessutom horisontellt (från alla till alla) till skillnad från andra äldre medier som radio och tv 
vilka är vertikala informationsförmedlare (från en till en). Enligt Liberg (2007) en fråga om 
demokrati att kunna läsa andra texter än det klassiskt skrivna såsom i tryckt bokform. Dessu-
tom lever vi i en medieekologi (Erixon, 2012) och medier omger oss hela tiden när ny in-
formation utbyts. Till och med Skolverket (2016a) understryker att det är viktigt att undvika 
att ha en ”enögd [...] fokusering på typografisk text” i en tid när samhället blir mer och mer 
digitaliserat. Det är därför nödvändigt att lärare och framtida lärare tar del av denna gransk-
ning när de väljer läromedel. För den eller de lärare som vill arbeta med ett särskilt fokus på 
ett vidgat textbegrepp utefter ett läromedel har denna undersökning visat att det finns en 
spridning mellan hur mycket multimodala inslag ett läromedel innehåller. Förhoppningen är 
därför att denna undersökning kan ge svar på vilket läromedel som varje enskild lärare finner 
bäst lämpat för sin egen undervisning om ett vidgat textbegrepp. Trots allt ska det ingå i 
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svenskämnet, även om begreppet i sig inte återfinns i dagens läroplaner (Skolverket, 2011; 
Skolverket, 2017). Alltså: Relevansen för läraryrket är här hög. 
 Granskningar av läromedel behövs när de allra flesta lärare inte hinner granska läromedel 
(se Englund, 2006; Graeske, 2015). Men en uppsats har begränsat utrymme och därför har ett 
antal möjliga perspektiv för framtida studier valts bort. Med hänsyn till att digitaliseringen 
förstärks från och med sommaren 2018 i den svenska skolan presenteras härefter några möj-
liga ingångar till framtida studier. Exempelvis finns det i dag ingen studie om vad eleverna lär 
sig om multimodalitet i praktiken utifrån läromedel. Därför är forskningskravet här uppfyllt, 
och särskilt med tanke på att dagens unga läser multimodala texter varje dag (jfr Lundström & 
Svensson, 2017). Hur undervisar lärare om multimodala texter utifrån läromedel? Upplever 
lärare att det finns nog med multimodala texter i övningsuppgifter och examinationsuppgifter 
eller gör de hellre egna uppgifter som behandlar det? Vad tänker lärare på när de hör multi-
modala texter? Arbetar lärare med datorspel i praktiken?  
 Det bedrivs inte heller så mycket forskning om läromedel i Sverige (se Englund, 2006), 
och särskilt inte med fokus på digitala läromedel. När skolor runt om i landet satsar på att 
varje elev ska ha en dator eller surfplatta och kanske även köper in digitala läromedel finns 
det skäl att granska hur de används i undervisningen med särskilt fokus på multimodala tex-
ter. Är multimodala texter mer framträdande i digitala läromedel, och hur kan det i sådana fall 
förklaras? Vilka typer av multimodala texter återfinns? Finns det en skillnad mellan hur 
mycket multimodala texter som förekommer mellan årskurser, och vad beror det på? 
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