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Ur ett multimodalt perspektiv ses alla uttryckssätt och medier som meningsbärande (Kress, 
2010). Detta medför ett ifrågasättande av den särställning som den tryckta och skrivna texten 
traditionellt har haft inom utbildning (Jewitt & Kress, 2004). Mot bakgrund av förändringar och 
villkor i förutsättningar för kommunikation så påverkas innebörd och betydelse av att vara läs- 
och skrivkunnig (Cope et al., 2011). Syftet med presentationen är att diskutera hur multimodala 
kommunikationsformer ges plats i svenskämnets innehåll och utformning. 

Digitala redskap har inneburit att kommunikation idag kan ske både synkront och asynkront, med 
omedelbar åtkomst oavsett avstånd, och med olika uttryckssätt. En stor del av nutidens 
kommunikation sker naturligtvis fortfarande med alfabetisk text men att kombinera olika 
uttryckssätt är något som blir allt vanligare. Begreppet multiliteracies kan användas för att 
problematisera och förhålla sig till detta nutida meningsskapande (Cope & Kalantzis, 2000; 
Kalantzis & Cope, 2012). 

I presentationen ges exempel på gymnasieelevers multimodala meningsskapande från avslutade 
och pågående studier. Utifrån dessa exempel diskuteras hur skolpraktiken hanterar eller skulle 
kunna hantera dessa uttrycksformer. Dessutom relateras detta till styrdokument för att diskutera 
möjligheter och svårigheter i att bedöma texter med flera olika uttryckssätt och vad det i 
förlängningen kan betyda för svensklärares kompetensutveckling (Godhe, 2014; Magnusson, 
2014).  
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