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Mellan A-traktor och skönlitteratur 

Didaktiska metoder i språkundervisning 

Didactic methods of Teaching languages 

Abstract 

The purpose of my project is to determine how a multimodal/intermedial text can be used 

when teaching in upper secondary school. Can using a text that to some point is current in the 

pupils’ lives lift the interest for the specific subject? I opted to pick up Gunther Kress’ 

research, Diana Laurillard’s book and Christina Olin-Scheller’s work on the subject. I have 

used several hours of lesson planning and the lesson itself with subsequent work consisting, 

among other things, of three qualitative interviews to achieve my purpose. Based on a 

qualitative approach, I discuss the results, which show that it is in fact very uplifting. It is 

possible to work with multimodal/intermedial/intertextual texts, in many ways. 

 

Keywords: teaching, multi-modal text, intermediality, intertextuality, didactic methods, upper 

secondary school 

 

Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en multimodal/intermedial text kan användas i 

undervisningen på gymnasienivå. Detta skall ske genom att utgå från elevernas perspektiv och 

referensramar, söka rätt på en aktuell text som finns i elevernas vardag och se om det blir 

intressant för eleverna att arbeta med en sådan text. Jag har valt att arbeta med Gunther Kress 

forskning, Diana Laurillards bok om ämnet och även Christina Olin-Schellers avhandling om 

ämnet, samt därutöver relevant och nödvändigt material för att vetenskapligt förankra begrepp 

och synpunkter. 

 Jag har använt mig av en lektionsplanering, en utförd lektion samt tre kvalitativa 

intervjuer i efterarbetet av lektionen för att uppnå mitt syfte. Lektionen utspelade sig våren 

2012 på en svensk gymnasieskola. Utifrån ett kvalitativt förhållningssätt diskuterar jag 

resultatet, vilket visar en mycket positiv respons på att hämta upp en multimodal/intermedial 

aktuell text från elevernas vardagsmiljö, och arbeta med denna i undervisningen. 

 

Nyckelord: undervisning, multimodala texter, intermedia, didaktiska metoder, gymnasiet 

 



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte .................................................................................................................................................... 1 

Frågeställning ...................................................................................................................................... 2 

Om att få med sig eleverna ...................................................................................................................... 3 

Olika sätt att arbeta .............................................................................................................................. 4 

Kvalitativ intervjumetod ...................................................................................................................... 7 

Tillvägagångssätt ................................................................................................................................. 8 

Bakgrund till materialval ................................................................................................................... 11 

Texten .................................................................................................................................................... 13 

Andra förekomster av låten ”Immigrant Song” ..................................................................................... 14 

Före lektionen .................................................................................................................................... 15 

Utformning av lektionsplanering ....................................................................................................... 15 

Resultat .................................................................................................................................................. 19 

Intervju med Johan ............................................................................................................................ 19 

Intervju med Jasmin .......................................................................................................................... 19 

Intervju med Heinrich ....................................................................................................................... 20 

Stapeldiagram ........................................................................................................................................ 21 

Diskussion av resultat ............................................................................................................................ 22 

Avslutning. ............................................................................................................................................ 24 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 25 

 Bilaga 1: PowerPoint-presentation (stöd för föreläsningen) till lektionen. 

 

 



1 

 

Inledning 

I solskenet på parkeringen till Örtdalens gymnasieskola står en djupgrön A-traktor och glänser 

i takt med den smältande snön. Det är denna syn som möter mig då jag varje dag under min 

Verksamhetsförlagda utbildning, ”VFU”, parkerar min bil på samma parkering och det är 

därifrån jag fick idén till titeln på denna uppsats. A-traktorn tillhör en elev vid namn Anneli 

Flerbrand som nu kan titulera sig ”i bokform publicerad novelltävlingsvinnare”. 

Motsättningarna mellan A-traktorinnehav och litterärt intresse fick mig varje dag att le.

 Under min tid vid denna skola märktes det ganska snart vilka lärare som 

sporrade eleverna, vilka lärare som lyfte intresset för sitt ämne och vilka lärare som inte 

riktigt lyckades med detta åtagande – trots enorma arbetsinsatser. Jag tänkte för mig själv: 

”Tänk att vara den lärare som fått ägaren till denna A-traktor att komma dit hon kommit, det 

måste kännas väldigt fint”. När jag senare under min VFU hamnade i en klass där intresset för 

ämnet inte var överväldigande, försökte jag hitta en egen metod för att få upp intresset. Det är 

detta försök som föranlett mig till att skriva denna uppsats, och när jag senare läste Christina 

Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) tänkte jag att min egen titel 

på uppsatsen kunde föra tankarna till hennes bok. Om jag skall arbeta som lärare, måste jag 

finna metoder att få eleverna att intressera sig för ämnet. Denna uppsats visar ett försök och 

några idéer ur detta försök. 

 

Syfte 

Det primära syftet med denna uppsats är att belysa en idé för en metod att öka intresset för 

undervisning om och med text, framför allt på de program som är yrkesförberedande. Detta 

görs på förekommen anledning, då såväl egen erfarenhet som Christina Olin-Schellers 

avhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) visar att intresset för exempelvis ämnet 

svenska i allmänhet och skönlitteratur i synnerhet är relativt svagt hos en del av eleverna på 

yrkesförberedande linjer. Undersökningen syftar också till att försöka svara på frågan som 

Christina Olin-Schellers avhandling lämnar: ”Skulle undervisningen om och med fiktionstext 

bli mer attraktiv om inslaget av multimedier ökade?” (Olin Scheller, 2006, s 222).  

 En tredje del av syftet är att se hur presentationen av en multimodal/intermedial 

text bemöts av eleverna och hur en lärare på gymnasiet kan tänkas arbeta med en sådan text. 

Som exempel har jag valt låten ”Immigrant Song” av bandet Led Zeppelin. Anledningen till 

detta val är att vid tiden för min undersökning så var denna låt mer aktuell än någonsin, då 
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den var ledmotiv i filmen The Girl with the Dragon Tattoo, och att bandet Led Zeppelin under 

hösten, i stor skala, lanserade en filmproduktion av sin återförening 2007. Valet är inte baserat 

på personlig smak, eftersom jag själv aldrig har varit något riktigt Led Zeppelin-fan, utan det 

är ett sätt att visa hur en lärare kan, bland annat genom att följa med i media, skapa en 

referenspunkt till vad ungdomar i allmänhet kan tänkas ta del av i vardagen och därmed knyta 

an till detta i undervisningen.  

 

Frågeställning 

Hur kan en lärare arbeta med en multimodal/intermedial text i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Om att få med sig eleverna 

Normalt sett när jag undervisar försöker jag att integrera de olika delarna i det som av 

Skolverket utpekas som centralt innehåll i kursplanen (Skolverket, 2011, s 162), precis som 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist menar (i Maria Jansdotter Samuelsson & Kenneth Nordgren, 

2012, s 108) så håller jag med om att detta förfaringssätt är fördelaktigt. Under mina VFU-

perioder har jag studerat hur olika lärare lägger upp de olika momenten och precis som 

Christina Olin-Schellers avhandlingsresultat visar relaterar lärare ofta till B-kursen de håller 

för yrkesprogrammen som en ”lightversion” av utbildningen (Olin-Scheller, 2006, s 233). 

Denna avhandling utgavs 2006 och då kan konstateras att den forskning som finns inom 

området, vilken förvisso är omfattande, forskades fram innan exempelvis iPhone 3 (2007-06) 

och iOS 4 (vilket utgavs 2010-06-21) samt Android och exempelvis Samsung Galaxy 

lanserades. Nu idag, med iOS6, iPhone 5, iPad 4, Blackberry, Android 4.1 Jelly Bean, 

Honeycomb, Ice Cream Sandwich och så vidare, har elevens vardag förändrats ytterligare. 

Det finns nu fler sociala medier och appar som eleverna använder än det gjorde 2006, vilket 

innebär att eleverna har ännu fler textnivåer att handskas med i vardagen än tidigare. 

Text är för mig personligen det ultimata mediet, eftersom det ger utrymme för 

mycket tolkning och fantasi. Precis som Robert E Probst menar med att ”A student’s 

experience with a text is always subject to someone else’s evaluation, and it is always, more 

or less, wrong.” (Probst, 1992, s 67), ger textläsning mer utrymme för tolkning än vad det gör 

att se en film. Därmed inte sagt att jag inte ser film som en fristående konstform, jag älskar 

film, men det är få filmer som uppkommit helt på egen hand, utan någon typ av text (manus). 

Resultatet av Olin-Schellers avhandling visar att eleverna hade svårigheter att tillgodogöra sig 

information från icke-typografiska fiktiva texter, i ett sammanhang där de normalt sett 

behandlar typografiska fiktiva texter (Olin-Scheller, 2006, s 241–242). Detta verkar ha att 

göra med hur lärarna i undersökningen presenterade och fortskred med arbetet med filmerna 

de visat. Därmed kan slutsatsen dras att om lärarens uppdrag är att guida eleverna i deras 

utveckling i förmåga ”att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 

medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011, s 160), så kan läraren presentera material 

i en kurs som hjälper eleverna att nå betyget A. Läraren kan också presentera material i en 

kurs som inte hjälper eleverna att nå målen. Materialvalet är alltså viktigt. Det material som 
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läraren väljer att lyfta fram och hur denne väljer att presentera det har betydelse för om 

eleverna skall bli intresserade av ämnet och därmed få lättare att kunna nå betyget A. 

 

Olika sätt att arbeta 

Från mina VFU-perioder har jag fått med mig många olika exempel på hur en lärare kan 

använda det material som finns att tillgå. ”Lärare A” fokuserar på det prov som ligger närmast 

i tid redan från kursstart och har föreläsningar där det som skall tas upp på provet belyses. 

”Lärare B” presenterar med stor entusiasm ett smörgåsbord av olika typer av text, film, teater 

och opera, och konstruerar provet när det är dags.”Lärare C” väljer att slaviskt följa de redan 

inköpta kursböcker som är framtagna för Svenska 1, med färdig lärarhandledning, 

grovplanering och färdigställda prov, med facit. Det är sannerligen inte lätt att sitta och 

teoretisera om hur eleverna skulle kunna tänkas nå målen – omvandlingen av teori till praktik 

kan stöta på många problem och mycket oförutsett kan hända. Det är viktigt att den formativa 

bedömningen klargörs, läraren måste ha förståelse och känsla för var eleverna befinner sig. I 

en presentation (på Skolverket.se) av Agneta Grönlunds lic-avhandling Redskap för lärande? 

Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet pekar Ingrid Mossberg Schüllerqvist på att 

”formativ bedömning kan också påverka ämnesuppfattningar och hur ämnen gestaltas och lärs 

i klassrummet” (Skolverket, Rätt återkoppling utvecklar lärandet, 2011). 

 Langer belyser också denna problematik. Hon menar att undervisningen är 

situationsberoende. Då eleverna försöker kommunicera vad de förstått, bör läraren ha en 

känsla för vad eleverna klarar av och inte ha en bestämd uppfattning om vad för tekniskt 

språk och begrepp som borde läras ut (Langer, 2005, s 147). 

 I denna värld där vi mottar det ”mediebrus” som Christina Olin-Scheller tar upp 

(Olin-Scheller, 2006, s 12) blir det allt viktigare att formulera information på ett tydligt och 

rakt sätt. Genom att använda en multimodal/intermedial text, och därmed för eleverna 

åskådliggöra ett sätt att förmedla denna text, kan undervisningen formas på ett sätt som inte 

bara utgår ifrån kursplan och ämnesstyrande dokument utan även ifrån elevernas faktiska 

kunskaper. Att arbeta tematiskt med ämnesövergripande projekt är ett sätt att förena både 

språk och bild. I mitt fall så handlar det om svenska, engelska, musik och bild.  

 Ferdinand de Saussure menar att semiologi är ”the science of the life of signs in 

society” (Social semiotics, 2012, 14 december) och social semiologi är en vidarearbetning av 

detta begrepp, vilket betyder studiet av hur semiologiska system formas av sociala intressen 

och ideologier (Hodge & Kress, 1988). Jag har även studerat delar av Carl Gustaf Liungmans 
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studier inom semiotik och denne citerar John Locke i inledningen av SYMBOLER 

Västerländska ideogram. 

Den tredje grenen [av vetenskapen] kan kallas semiotike, eller doktrinen om tecken, av 

vilka de mest vanliga är ord. Dess verksamhet är att överväga tecknens natur och de 

tecken intellektet använder sig av för förståelsen av saker och ting, och för att förmedla 

sin kunskap till andra. (citatet hämtat från Carl G. Liungman, 1990, försättsbladet.) 

 Enligt Kress (Gunther Kress, 2010, s 1–5) kan en vanlig parkeringsskylt (Kress, 

2010, s 2, fig. 1.1) utgöra en relativt komplex anvisning för hur man som kund kan parkera på 

ett varuhus parkeringsplats. Tiden det skulle tagit i anspråk att ta in och bearbeta denna 

information skulle varit alltför lång om denna information förmedlats i textform. 

Informationssättet att använda typografisk text är därmed, i detta fall, inte särskilt effektiv. Att 

förmedla informationen i en kombination av bild/text och färg är effektivare och, enligt Kress, 

argumentet för att använda multimodalitet som norm för mänsklig kommunikation (Kress, 

2010, s 1).  

 Att använda sig av digitala former av undervisningsmaterial har visat sig ha 

både för- och nackdelar. Betydelsen av att arbeta ämnesövergripande och att kunna kritiskt 

granska, bearbeta och sammanställa texter och bilder, att helt enkelt kunna producera 

meningsfull information istället för att recitera innehåll ur minnet från lästa texter, betonas i 

Gunther Kress och Staffan Selanders forskning (Selander & Kress, 2010, s 60–61). 

 Kress menar även att lingvister historiskt sett har behandlat språk som ett 

enhetligt fenomen, medan han själv anser att det borde delas upp i många olika undergrupper. 

Tal och skrift menar han, bör inte betraktas som ett gemensamt uttryckssätt, utan är distinkta 

delar av språket. Han menar att medlet för att framföra ett budskap kan vara mer eller mindre 

effektivt beroende på vilken typ av information som ska förmedlas och i vilken situation det 

sker. (Kress, 2010, s 1 + 105). Genom att studera hur en skylt eller ett tecken tas fram, 

behandlas många aspekter inom språket och Kress menar att social semiologi och 

multimodalitet tillsammans är en teori som omfattar både representation och kommunikation. 

Genom att arbeta med semiologi får läraren överblick över hur informationen som skall 

förmedlas går in i alla led och kan då förstå hur informationen bör utformas inom respektive 

diskurs i respektive disciplin. Kress har semiologiska kunskaper om olika diskurser och 

discipliner inom ämnet, vilka genrer som finns tillgängliga för just den information som skall 

förmedlas, vad texter är och hur de fungerar, hur representation och kommunikation fungerar 

och att dessa olika kategorier fungerar i ensembler (Kress, 2010, s 105–106). Därmed kan 
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konstateras att en språklärare i besittning av dessa kunskaper har stor fördel av dessa i 

språkundervisningen. 

 Diana Laurillard tar upp de olika forskningsområdena inom lärande, men hennes 

forskning ligger på en annan nivå och faller mer inom ramen för pedagogik. Hon tar bland 

annat upp Pavlov och Thorndikes associationsteori, kognitivt lärande (Wertheimer), John 

Deweys erfarenhetsteori, behaviorism, Vygotsky, social konstruktivism och så vidare 

(Laurillard, 2012, s 44–57). Laurillard belyser och sammanfattar denna forskning 

lättillgängligt och överskådligt, exempelvis att hon tycker att vi inte skall se de olika teorierna 

som motsatser till varandra utan snarare bör arbeta utifrån konceptet att de kompletterar 

varandra (Laurillard, 2012, s 44–63). Fokus i denna uppsats ligger på 

multimodalitet/intermedialitet och semiologi, inte ämnet pedagogik. Därför tas inte hennes 

bok upp mer än där hennes arbete sammanfaller med mitt eget i denna undersökning. 

  Kress forskning och teorier är i förening med vad jag undersöker och att gå in 

på dessa ämnen är givande och intressant. Det binder även samman undersökningen, eftersom 

att arbeta med analys av text, ljud och bild i inledningssekvensen till The Girl with the 

Dragon Tattoo handlar om just detta. Precis som Kress tar upp: 

In a multimodally conceived communicational world, two questions arise: one is about 

the ”aptness” of the means for representation; the other is about the complexes of modes 

designed for achieving complex representational and communicational requirements and 

tasks. Instances of commonly used modes are speech; still image; moving image; writing; 

gesture; music; 3 D models; action; colour. Each offers specific potentials and is 

therefore in principle particularly suited for specific representational/communicational 

tasks (Kress, 2010, s 28). 

 

Semiologi existerar inom olika områden och på många olika plan. Det förstnämnda från 

citatet ovan, tal, eller språkande, exemplifierar hur studier av språkliga resurser såsom ord och 

grammatiska konstruktioner kan, skriver Per Linell,  ”med neo-vygotskyansk terminologi 

(Wertsch, 1977), ses som verktyg för instruerade handlingar.” (Linell, 2011, b, s 76). Det går 

också att studera hur socio-semiologi påverkar exempelvis vårt sätt att prata, eftersom vår 

vardagsmiljö hela tiden påverkas av den, då ett yttrandes innebörd är situationsrelevant i sin 

position i sekvensen av yttranden och att talet då ändras (rekontextualiseras) för att passa in i 

den semiologiskt konstituerade mikrovärlden (Linell, 2011, b, s 76). Multimodalitet och 

intermedialitet är således mycket mer än att bara, som exempelvis de elever jag haft i årskurs 

8 uttrycker det, ”se film”. När lektionerna skall planeras, i lektionsupplägget och i dialogen 

med eleverna om vad för material som skall användas i undervisningen är det viktigt att 
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beakta hur man som lärare presenterar materialet och tänker på hur man för dialogen med 

eleverna. 

 Definitionen av semiologi, eller semiotik, är enligt Nationalencyklopedin: ”det 

systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga” 

(Nationalencyklopedin, 2013), och att förstå och utnyttja kraften i det bakomliggande och det 

automatiskt underförstådda meddelandet i bilder kan vara till stor hjälp i undervisningen. ”En 

bild säger mer än tusen ord”, heter det ju. Att förstärka informationen som skall förmedlas är 

en vanlig teknik, exempelvis vid föreläsningar med PowerPoint-presentationer. I mitt fall, 

med min lektionsplanering i bakhuvudet, är bildspråket i videon till ”Immigrant Song” från 

The Girl with the Dragon Tattoo ett exempel på hur semiotik och bildspråk kan användas i 

undervisningen. Som ett sätt att lyfta in något nytt som dessutom kommer från elevernas egen 

intressesfär, in i undervisningen. En brygga till vidare arbete med text. Med kunskap om 

semiotik/semiologi och att ha viljan och möjligheten att arbeta med multimodala/intermediala 

texter i klassrummet skulle således läraren kunna lyfta intresset för arbete med fiktiva texter, 

även för de elever vilka har låg motivation för läsandet av litterära texter.  

 Kort sagt, språkläraren kan få även omotiverade elever att läsa exempelvis 

Millenniumtrilogin genom att visa en ”häftig och cool video”, vars bildspråk aknyter till 

handlingen i en av böckerna, och därmed väcka intresse. 

 

Metod och urval  

 

Kvalitativ intervjumetod 

En del av syftet med min undersökning är att undersöka hur en språklärare kan använda en 

multimodal/intermedial text i undervisningen. I kapitlet ”Lärarens uppdrag” visas 

förankringen i styrdokumenten, att en språklärare ska arbeta med multimodala/intermediala 

texter. I denna undersökning vill jag dock också få in elevernas syn på hur det hela fungerade 

i verkligheten.  

 I samband med min VFU i engelska under våren 2012 höll jag den lektion jag 

beskrivit och som återkoppling till denna lektion utförde jag även tre intervjuer. Dessa 

intervjuer har jag nu för avsikt att redovisa. Jag valde intervjuer som undersökningsmetod 

eftersom jag vid tillfället inte utgick ifrån någon speciell teori, inte hade några förkunskaper 
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inom ämnet och ville ha möjligheten att ställa naturliga följdfrågor i takt med att intervjuerna 

fortskred (Runa Patel/Bo Davidson, 2003, s 77–80). Frågorna som ställdes var av 

standardkaraktär. Jag började med att ställa inledande frågor och sedan ställde jag följdfrågor 

till dessa. Till exempel: Uppfattade du vad de tre ämnena handlade om? Var det lätt att 

uppfatta det? Ser du fram emot att börja arbeta med denna text/video? Har intresset för ämnet 

höjts? Detta är exempel på frågor, men jag ställde inte bara frågorna utan jag försökte också 

föra en normal konversation, en dialog, så att de jag intervjuade inte skulle känna press, 

eftersom jag var rädd att detta skulle kunna leda till missvisande resultat. 

 Jag antecknade under den första intervjun, men detta tog alltför lång tid i 

anspråk och väntandet på att jag skulle skriva färdigt efter i princip allt han sade gjorde den 

intervjuade rastlös. Därför spelade jag in de andra två intervjuerna på min iPhone, samtidigt 

som jag stödantecknade. Jag poängterade för respondenterna att de skulle bli anonyma i 

sammanhanget och att skolan skulle få ett annat namn (Patel & Davidson, 2003, s 69). Patel 

och Davidson skriver att när det primära syftet är att validera, är det fördelaktigt att välja den 

kvalitativa undersökningsmetoden. Eftersom jag ville upptäcka med mina frågor och validera 

svaren, passade det mitt syfte bäst att välja den kvalitativa undersökningsmetoden (Patel & 

Davidson, 2003, s 103). 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att jag hade haft min lektion träffade jag av en slump på tre av eleverna, vid tre olika 

tillfällen i cafeterian på Örtdalens gymnasieskola. Jag gick fram till var och en av dem och sa 

hej och förklarade vad jag ville göra. Det var ingen som var tveksam till om de kunde bidra, 

utan alla tre var villiga att ställa upp. Person nummer två som jag tillfrågade hade bråttom 

iväg till en lektion så vi stämde av en tid på eftermiddagen då vi kunde ses, men de andra två 

kunde jag intervjua omedelbart.  

 Jag väljer att kalla personen i intervju ett för Johan, personen i intervju två för 

Jasmin och personen i intervju tre för Heinrich. Johan och Jasmin intervjuade jag samma dag 

som jag hade haft lektionen, men Heinrich intervjuade jag inte förrän två veckor senare. Varje 

intervjutillfälle tog fem till tio minuters tid i anspråk och de första två intervjuerna ägde rum i 

cafeterian på Örtdalens gymnasieskola. Eftersom jag hade lite problem med bakgrundsljud på 

den andra intervjuns inspelning så genomfördes den tredje intervjun i skolkuratorns 

arbetsrum. Detta på grund av att eleven har stark brytning och jag ville inte ytterligare 

försvåra för mig själv att förstå vad som sades. Resultatet av den första intervjun antecknades 
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och de övriga två antecknades och spelades in. Om jag gör en liknande undersökning i 

framtiden kommer jag se till att använda mig av tillvägagångssättet i den tredje intervjun, då 

jag fick tillgång till ett arbetsrum. Dels eftersom vi inte blev påverkade av yttre faktorer i detta 

rum, utan kunde fokusera på samtalet, dels för att det var väldigt mycket lättare att lyssna till 

inspelningen efteråt, då det inte var samma nivå av bakgrundsljud på den inspelningen. Det 

kändes heller inte lika normbrytande att sitta och anteckna där, som det gjorde i cafeterian. 

 Jag har funderat över konsekvenserna av detta byte av rum och miljö, vad det 

fick för inverkan på transkriptionen från samtal till textrepresentation. Detta föranledde mig 

att studera hur begreppet transkription analyseras av en expert inom området, Per Linell. Han 

menar att delta i ett samtal direkt är något helt annat än att läsa en transkription av samma 

samtal (Linell, 2011, a, s 130). Detta, menar Linell också, bör man arbeta mycket med och 

göra flera analyser av det audiobandade materialet (Linell, 2011, a, s 131f).  

 Linell anser, alltså, att det är skillnad på att analysera en transkriberad text utan 

att ha tagit del av samtalet själv mot att ha tagit del av samtalet. Därför väljer jag att 

omformulera transkriberingarna till löptext. Faktumet att såväl frågorna som intervjun, 

transkriptionen och analysen av materialet har utförts av en och samma person kan såklart 

påverka attityd och tolkningsmöjligheter jämfört med om det hade varit ett helt forskarlag 

som hade utfört undersökningen (Linell, 2011, a, s 130). I min undersökning räcker det gott 

med det tillvägagångssätt som jag använt mig utav, det vill säga en kvalitativ undersökning, 

eftersom det inte är en undersökning som kräver kvantitativ insamling av data. 

 Sammanfattningsvis är mitt tillvägagångssätt tre intervjuer, med liknande frågor 

i två olika miljöer med två olika tillvägagångssätt för att anteckna samtalen. Jag är medveten 

om den maktsituation det innebär att det var jag själv, den undervisande läraren, som 

genomförde undersökningen. Men då endast jag själv var involverad i såväl lektionsupplägg 

som undersökning fanns förstås ingen annan lösning än att jag själv intervjuade eleverna, 

även om jag förstås är medveten om att utfallet kunde ha blivit annorlunda om jag intervjuat 

någon annan lärares elever, eller om någon annan intervjuat mina elever. 
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Lärarens uppdrag 

Lärarens uppdrag går ut på att utföra instruktionerna vilka blir förmedlade från 

uppdragsgivaren svenska staten via Skolverket. För att förstå vad lärarens uppdrag går ut på, 

måste Skolverkets publikationer studeras. Kursplanen för svenska inleds med en text om 

vikten av språket (Gy2011, s 160). Att det är genom språket människan uttrycker sin 

personlighet. Genom att få hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och andra typer av 

medier ökar människans kännedom om såväl sig själv som omvärlden. Det betyder att en del 

av uppdraget består av att förmedla andra typer av texter än skönlitteratur, även andra typer av 

medier. I ämnets syfte står det att undervisningen skall syfta till att eleverna skall utveckla sin 

förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att arbeta med texter, både skönlitteratur och 

andra typer av texter. Det står också att: 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det 

svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över 

olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika 

källor (Skolverket, Gy2011, s 160). 

 

För att lärarens uppdrag skall utföras korrekt så måste således film och andra medier lyftas in 

i kursmaterialet. Ett sätt att göra detta på är genom att studera elevernas sociokulturella nivå 

och utbud och försöka finna material ur deras miljö, material vilket kan tänkas användas i 

undervisningen. Exempelvis skulle man då kunna titta på en aktuell film och i detta fall som 

beskrivs hamnar filmen The Girl With the Dragon Tattoo i fokus. Jag gjorde min senaste VFU 

i mars/april 2012 på en svensk gymnasieskola. Filmen diskuterades flitigt på skolan vid 

tidpunkten då den visades på bio. Det var främst handlingen som diskuterades. Och 

skådespelarnas utseende. Eleverna uppfattade inledningssekvensen som cool och häftig, men 

förstod inte riktigt varför. Jag valde att röna ut vad det var som var häftigt och coolt med 

inledningssekvensen och det visade sig att det var en gammal slagdänga till låt som hamnat i 

ny tappning. Jag spårade upp vilka det var som hade gjort denna nyproduktion och hade 

plötsligt lektionsmaterial för både engelska och svenska, dessutom med stöd för dessa 

lektioner i styrdokumenten. Att lyfta en del av en film in i klassrummet, för att eleverna skall 
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få insikt i vidden av produktionssvårigheterna, det är både intressant och givande. Dessutom 

är det, uppenbarligen, en del av lärarens uppdrag. 

 

Bakgrund till materialval 

The Girl with the Dragon Tattoo (2011) är en omarbetning av filmatiseringen av Stieg 

Larssons roman Män som hatar kvinnor (2005). Romanen är den första romanen i en 

deckarserie vid namn Millennium-serien. Serien var från början tänkt att omfatta tio böcker, 

men eftersom författaren avled när han skrev på den fjärde boken blev serien en trilogi 

(www.stieglarsson.se). Temat i den första romanen handlar till viss del om en person vid 

namn Lisbeth Salander som ur ett socialt perspektiv förefaller vara svag eftersom hon är en 

omyndigförklarad människa. Hon kämpar mot en större makt, vilken dels är samhällssystemet 

i sig, dels hennes förmyndare, en manlig ämbetsman, advokat, i maktposition, som är van att 

få sin vilja igenom. Hon far illa av sin förmyndares maktmissbruk, han utnyttjar henne 

sexuellt och åsamkar henne stor fysisk skada. Den svaga omyndigförklarade individen kan 

dock slå tillbaka eftersom hon är en mycket intelligent person som besitter oerhörda 

kunskaper inom it. Motivet är hämnd! Salander har även kontakt med den undre världen inom 

it-branschen. När sedan huvudpersonen, Mikael Blomkvist, får kontakt med Salander ger sig 

ett liknande tema till känna, efter stor efterforskning. Återigen handlar det om en manlig 

person med stor makt som utnyttjar svaga kvinnor sexuellt.  

 Det kan förefalla svårt att göra en musikalisk introduktion som återspeglar 

denna handling, men Atticus Ross och Trent Reznor lyckades uppenbarligen magnifikt då de 

blev nominerade till Golden Globe för sin prestation i The Girl with the Dragon Tattoo 

(Image Movie DataBase, 2012). De har tidigare framgångsfullt samarbetat i bandet How to 

Destroy Angels och bland annat fått en Oscar och en Golden Globe för bästa filmmusik för 

filmen The Social Network. I den inledande sekvensen till filmen leker de med 

manligt/kvinnligt, gott/ont, svart/vitt, yin/yang. Parallellerna till bioorganisk massa är också 

talande, liksom bildspråket med kablage vilka far in i människokroppar. Tankarna går till 

filmen Matrix och det är starka associationer till dagens it-samhälle med hjälp av rörliga 

bilder, vilka visar kablage till Apple-produkter. Draken symboliserar i kinesisk mytologi 

Yang (ljuset, solen och det maskulina). En drake är, enligt kinesisk mytologi alltid i sällskap 

av en Fenix, vilken symboliserar Yin (mörkret, natten och det feminina) (Liungman, 1990, s 

19). I Ross/Reznors inledningssekvens får vi se dessa fantasivarelser kämpa i den 

bioorganiska massan.  
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 Texten och musiken är Led Zeppelins klassiska låt ”Immigrant Song” i ny 

tappning. Sjunger gör en amerikansk sångerska vid namn Lee Orzolek som går under 

artistnamnet Karen-O. Texten till musiken är skriven av Robert Plant och Jimmy Page.  

 Genom att låta eleverna ta reda på relevant information om 

soundtracket/låten/filmens titelspår har dessutom läraren utfört en del av sitt uppdrag enligt 

Skolverkets riktlinjer: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.” 

(Gy2011, s 160). 

 Det kan också tänkas att man gör en analys av texten. Man skulle kunna arbeta i 

ett ämnesöverskridande temaarbete och översätta den engelska texten till svenska, låta 

bildläraren ytterligare behandla valet av bilder i inledningssekvensen till filmen, kanske låta 

de som har musik också få jamma låten på musiken.  

 Som jag här påvisat finns det således många sätt för en lärare att arbeta med en 

multimodal/intermedial text. 
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Texten 

 

”Immigrant Song” 

 

Ah, ah, 

We come from the land of the ice and snow, 

From the midnight sun where the hot springs flow. 

The hammer of the gods will drive our ships to new lands, 

To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming! 

 

On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore. 

 

Ah, ah, 

We come from the land of the ice and snow, 

From the midnight sun where the hot springs blow. 

How soft your fields so green, can whisper tales of gore, 

Of how we calmed the tides of war. We are your overlords. 

 

On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore. 

 

So now you'd better stop and rebuild all your ruins, 

For peace and trust can win the day despite of all your losing. 

 

Man kan analysera textens innehåll och historik. Till exempel nämna att den danska flaggan, 

Dannebrogen, är ursprunget till den Engelska flaggan, St George’s Cross eftersom England på 

1200-talet styrdes av normander, vilka var norrmän och danskar. Därifrån kan vi sedan spåra 

utvandringen från England, Skottland, Irland o.s.v. till Nordamerika och därmed göra 

kopplingen till Island, vikingar och asatro. Man bör akta sig för att väva in för mycket i 

analyser, men att i denna text utläsa mentalitet och värderingar vilka pekar på att det är ett 

arbetslag vilka ”ger järnet” och de ger sig inte förrän de har nått målet, det är inte att läsa in 

för mycket. Att det handlar om vikingar och asatro, det står också helt klart. Sången, särskilt i 
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denna tappning, är synnerligen aggressiv och handlar om vikingar och förmedlar en 

stämningsbild av ”det lugna” Skandinavien som en hotfull plats. Man kan rentav tillåta sig att 

gå så långt som att se kopplingar mellan vikingar, asatro och den nazism som ju utgör en av 

filmens trådar. Det finns alltså utrymme för tolkning av denna multimodala text och att bjuda 

in till olika tolkningar kan vara ännu ett sätt att använda den som lektionsmaterial.  

 

Andra förekomster av låten ”Immigrant Song” 

 

Låten ”Immigrant Song” förekommer också i filmen Shrek den tredje. Huvudpersonen Shreks 

svärfar, som är kung, dör. Kungen överlämnar tronen till Shrek, som inte vill sitta på tronen 

utan ger sig ut för att leta upp en annan tronarvinge. Med Shrek borta ur bilden passar 

Drömprinsen på att ta över kungariket, med hjälp av en uppsjö av kända sagofigurer som i 

sagorna figurerat och verkat för den onda sidan. När Shrek återvänder med tronarvingen 

Arthur är kungadömet invaderat och vaktas av onda sagofigurer. Men de goda sagofigurerna 

gör uppror och kämpar för att återta kontrollen. Det är en scen när Snövit kommer visslande 

med sin armé av små gulliga djur, men plötsligt blir de hotfulla och formerar en attack mot 

två förtrollade träd som står vakt. Det är i denna scen som inledningen av låten ”Immigrant 

Song” är med. Denna scen skulle kunna spelas upp från ett YouTubeklipp under en lektion, i 

syfte att jämföra och diskutera paralleller till användandet av ”Immigrant Song” i The Girl 

with the Dragon Tattoo. 

 Utöver de 37 olika listade band som enligt Wikipedia har framfört en 

coverversion av låten (List of cover versions of Led Zeppelin songs, 2012, 24 november) så 

kan nämnas att det norska viking-metalbandet Enslaved framförde låten ”Immigrant Song”, 

live, på Henie Onstad kultur center i Oslo den 1 juni 2011 samt live i det norska tv-

programmet Trygdekontoret den 18 oktober 2012. (Detta vet jag eftersom trumslagaren i 

bandet Enslaved är en personlig bekant.) 

  Låten förekommer också i filmen School of Rock, i dokumentären En dag i 

september (om massakern vid OS i München) från 1999, i trailern till BBC1:s dramaserie Life 

on Mars (2006) och 2010 års julavsnitt av Doctor Who Confidential. Från och med 2007 

spelar Minnesota Vikings denna låt när de har lagpresentationer och före avsparkar. Frank 

Donald ”Bruiser Brody” Goodish, en amerikansk professionell fribrottare, använde låten då 
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han gjorde entré. Orkestern i tv-programmet Late Night With Conan O’Brien spelade låten i 

dessa tv-program. Det kanadensiska hockeylaget Winnipeg Jets spelar låten före sina matcher. 

Michelle Branch gör en kort ”Immigrant Song”-koppling i sin hit ”Loud Music” (2011) när 

hon sjunger ”… with some Zeppelin on, oh oh, oooooh” (Immigrant Song, 2012, 24 

november).  

 

Lektionsplanering 

Före lektionen 

Det var flera moment som krånglade vid lektionstillfället. Moment som innebar hög 

stressfaktor för mig. Bland annat hade jag inte fått låna någon dator på skolan, eftersom de 

mac-books som fanns tillgängliga var slut. It-policyn på skolan fungerar så att ingen hårdvara 

får anslutas till det interna nätverket utan att först ha fått sin MAC-adress godkänd och införd 

i en databas, därför kunde jag inte använda min egen laptop på nätverket. Jag löste problemet 

genom att köpa ett mobilt bredbandsmodem och ett kontantkort till detta. Ett annat problem 

var att skärmen jag skulle använda i den sal jag hade bokat, inte var avsedd för pc, därför var 

jag tvungen att skaffa en adapter för att kunna koppla in min laptop. Jag var också tvungen att 

skaffa en särskild nyckel till det skåp där ljudanläggningen var inlåst, för att kunna få ljud till 

min presentation. När det närmade sig lektionsdags så var min bokade sal upptagen! Jag gick 

in och frågade den läraren som var där med sin klass om denne hade bokat salen. Läraren 

svarade att han inte hade bokat, men att han hade bara tjugofem minuter kvar. Min lektion 

började om femton minuter, så jag fick helt enkelt skaffa en annan sal. I den nya salen var det 

en annan adapter till skärmen och en annan nyckel till ljudanläggningen. Då upplevde jag det 

som riktigt stressigt. Men när eleverna kom in i salen, så hade jag löst allting och det var bara 

att sätta igång lektionen. 

 

 

Utformning av lektionsplanering 

Det finns möjlighet att lyfta in oerhört mycket genom att introducera ett moment på ett sätt 

som jag skall visa i min lektionsplanering. I min planering är ”Immigrant Song” endast ett av 

tre olika ämnen som eleverna fick välja att samtala om, under en lektion i engelska, våren 

2012. I denna lektion använde jag mig bland annat av studien ”Small Talk” (James Hunter, 
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2012), vilken presenterar en metod för att höja elevernas talade ordförråd och för att de skall 

bli mer bekväma när de talar engelska. Metoden utförs genom att läraren utser smågrupper i 

klassen, med en ordförande i varje grupp som för protokoll över vad gruppen samtalar om. 

Läraren presenterar sedan ett antal samtalsämnen som grupperna kan välja av. Sedan samtalar 

grupperna fritt i ca 10–15 minuter. Läraren kan då gå omkring och föra anteckningar och 

överskåda det hela, utan att störa. Fler elever får då tillfälle att komma till tals och de får 

samtala i en mer avspänd miljö, än om läraren frågar dem en och en.  

 

Conditions (What? Where? When?) 

classroom, 307 

35 minutes,  

Engelska B HR/IP2 2012/13  

Friday 16/3-2012 

 

Aims/Goals/Objectives. Why? 

Improve reading skills. Improve listening skills. Dare to speak! Cooperation and 

communication. 

 

Proceedings. How? 

The curricula and the syllabus for English B at upper secondary school clearly states that the 

pupils shall come in contact with both spoken and written English of different kinds and that 

they shall be given the chance to put their own knowledge and experience in relation to the 

material presented to them. The syllabus states that: ”Eleven skall förstå vad som sägs i längre 

sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där 

innehållet kan vara obekant för eleven och av relativt teoretisk karaktär.” (Skolverket, 

Ämnesplanen för Eng B, 2006.) 

 Introductory lecture about James Hunter’s method ”small talk” and explanation 

about this methodology. The assignment for the students will then be to talk, during class, 

about a given subject. In this case, I have prepared three suggestions. 1. Argentinian cuisine + 

the different parts of a cow. 2. The situation in the Falkland Islands. 3. The use of “Immigrant 

Song” + images in the video. 

 The syllabus states: “kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen 

och ha förmåga att hålla ett samtal vid liv” (Skolverket, Ämnesplanen för Eng B, 2006). 
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 Step one is a lecture of about ten minutes, where I will speak about the southern 

hemisphere, Argentina, Antarctica and the Falkland Islands. This subject will be presented by 

involving my personal life and connect locally, to Dalsland, by showing the students pictures. 

Pictures that present two friends of mine, who are currently sailing around the world in their 

sailing boat: “Nemo of Sweden”. (My experience tells me that by connecting and involving 

personal life, students automatically find the story more interesting.) They sailed to 

Antarctica, and when they were down there, they were boarded by the Argentinian fleet, it is a 

quite exciting story. The situation in the Falkland Islands at this time was also quite 

interesting with the increasing tension between Argentina and Great Britain. 

I have found points in the syllabus that I am working according to. After some time, I will 

increase the level of words produced (speak faster) and introduce more complex subjects, and 

then return to the ”normal” pace. In the end, I will introduce subject nr 3, which is the use of 

“Immigrant Song” in the introductory sequence of the movie The Girl with the Dragon 

Tattoo. 

 I will continue the work initiated during this lesson in the next since the first 

lesson is quite short and I want to keep it at an introductory level. 

  

 Så ser lektionsplaneringen ut. Intresset för att arbeta med text var vid tillfället 

lågt i denna elevgrupp. Därför var en bakomliggande anledning till min introduktion på 

lektionen att försöka hitta ett ämne som skulle intressera eleverna. VFU-handledaren ville att 

jag skulle genomföra en lektion, eftersom det var instruktionerna hon hade fått från Karlstads 

universitet. Eftersom denna lektion fallit så väl ut och eleverna uppenbarligen var intresserade 

och ville veta mer om det ämne de valt (att diskutera inledningssekvensen till The Girl With 

the Dragon Tattoo) försökte jag få till stånd att under nästa lektion fortsätta med ämnet och 

fortsätta att prova James Hunters metod.  Detta, sa min handledare, skulle dessvärre inte 

hinnas med.  

 Vad som hände under själva lektionen var att jag med stöd från en PowerPoint 

(se bilaga) föreläste, i en dialog med eleverna. Jag frågade bland annat om de visste vad en 

hemisfär är. Anledningen till ”denna resa till Argentina” var att situationen på Falklandsöarna 

vid denna tid åter hade hettat till och för att lyfta intresset för denna nyhet förankrade jag det i 

mitt privatliv genom att berätta om mina två kamrater som vid tillfället seglade i området. Jag 

visade även en minut från ett YouTube-klipp (se länk i bilaga) där en av mina vänner står i 

Ushuaia och talar till kameran, på skönaste ”dalslandsengelska”. Detta klipp visades för att 

den eventuella press eleverna kände inför att samtala på engelska i grupp skulle minska. 
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Eftersom det var elever som gick Hotell- och restauranglinjen så knöt föreläsningen även an 

till det argentinska köket, ett sätt att få eleverna att bli intresserade av att lära sig engelska ord 

de kunde ha nytta av i ämnet kök. Därför lyftes bland annat anledningen till varför det är så 

mycket kött i det argentinska köket, vad delarna på en ko heter på engelska, vad en köttyxa 

heter på engelska och hur mycket den kostar. Under tiden jag pratade om The Girl With the 

Dragon Tattoo, Led Zeppelin och kort även förklarade begreppet intertextualitet delades 

texten till låten ”Immigrant Song” ut och när inledningssekvensen till filmen visades via ett 

YouTube-klipp, (se bilaga) tänkte jag att ”nu tappar de nog intresset”. Döm om min förvåning 

när de tvärtom blev väldigt intresserade!  Jag blev glatt överraskad av responsen och tänkte: 

”Wow, här har jag hittat något att spinna vidare på!” Jag tyckte själv att jag hade presenterat 

de tre ämnena med likvärdigt mått av intresse, kanske var det kombinationen av att läsa texten 

på papper och se de rörliga bilderna, samtidigt som de kunde följa med i texten när 

sångerskan började sjunga, som fick dem att bli intresserade. En multimodal upplevelse. Efter 

videopresentationen började själva arbetet med ”Small Talk”. Det rådde inget tvivel om att 

eleverna valde att arbeta med The Girl With the Dragon Tattoo. Grupper och ordförande i 

dessa grupper ordnades raskt. Sedan samtalades det i ungefär tio minuter, innan det var dags 

att bryta.  

 Det eleverna kom fram till under deras samtal var bland annat associationer till 

vad jag redan nämnt, det vill säga bio-organisk massa, it, apple-kablar, hårt/mjukt, ont/gott, 

kontraster, manligt/kvinnligt. Det blev ganska mycket samtal runt själva biografen, om 

lokalen och även om personalen på biografen i orten där filmen visats. En del samtal om 

skådespelarna i filmen, även om filmens handling. 

 Eftersom det ämne som här presenterades verkade vara något att använda i 

framtiden ville jag samla ihop information om hur eleverna tagit till sig presentationen. Därför 

intervjuades inom kort två elever, medan dessa fortfarande hade allt färskt i minnet. På grund 

av att den tredje respondenten blev sjuk dröjde det två veckor tills denne kunde intervjuas. 
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Resultat 

Här presenteras de intervjuer som utfördes med tre elever på Örtdalens gymnasieskola. Dessa 

resultat presenteras dels grafiskt i stapeldiagramform, dels i textform. Diagrammet visar nivån 

av entusiasm på svaren, i en skala. Texten är selektivt transkriberad
1
 (Linell, 2011, a, s 130), 

analyserad och sammanfattad. Eleverna hade tidigare utfört arbeten med Romeo & Julia och 

deras motivation för det arbetet var väldigt låg. 

 

Intervju med Johan 

Johan går andra året på Industriprogrammet. Han bor ca tre mil från skolan och åker buss dit. 

Vissa dagar har han bara teoretiska ämnen och hans studiemotivation är just nu relativt låg. 

Vissa dagar har han bara svenska och engelska och då har det flera gånger hänt att han inte 

åkt till skolan utan han har försökt att arbeta hemifrån istället. Johan förstår inte varför de 

skall analysera Romeo & Julia på engelskan. Därför blev han väldigt glad efter min lektion, 

för han tyckte plötsligt att engelskan blev rolig. Han hade sett filmen The Girl with the 

Dragon Tattoo och när jag spelade upp inledningssekvensen från ett YouTube-klipp 

(ryan4butler1, 2012) mindes han filmens handling och kunde relatera till den. Han hade 

förstått de tre ämnena de kunde välja på att samtala om, men han hade varit lite disträ i början 

av lektionen. Han tyckte att det skulle bli roligt att samtala om videon och diskutera texten 

och valet av bilder i videon. Han hade hört talas om Led Zeppelin men han hade inte hört 

låten ”Immigrant Song” tidigare. Han såg plötsligt fram emot engelskan och tyckte att det 

skulle bli roligt på nästa lektion. 

 

Intervju med Jasmin 

Jasmin går andra året på Hotell- och restauranglinjen. Hon har lång resväg till skolan och får 

stå upp halv sex om hon skall hinna med bussen. Hon hade helt förlorat hoppet om engelskan 

och tappat motivationen fullständigt. Hon var utled på ämnet, det var tjatigt och gnatigt och 

ältades oväsentligheter om vart annat. Hon tyckte att det var intressant att se den nya 

versionen av Romeo & Julia, men hon tyckte att språket var konstigt. Hon undrade varför de 

pratade som de gjorde i filmen. Hon tyckte att det var intressant när jag pratade om kons olika 

delar och hon såg plötsligt nyttan med engelskan, när jag exempelvis hade nämnt vad en 

                                                 
1
 Med selektiv transkription menas att ”… åtskilliga inslag i talet faller bort, och många skillnader, t.ex. i prosodi 

och uttalsstil, nivelleras.” (Linell, 2011, a, s 130). 
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köttyxa heter på engelska, vad den väger och hur mycket den kostar. Hon hade inte sett filmen 

The Girl with the Dragon Tattoo, men hon tyckte att videon var ”ashäftig” och ville diskutera 

i grupp varför de hade valt just den låten och de bilderna. Jasmin hade börjat läsa Män som 

hatar kvinnor men hade inte kommit så långt. Hon såg fram emot nästa lektion och undrade 

om jag skulle ha dem resten av terminen, för hon tyckte att ämnet hade blivit roligare nu. 

 

Intervju med Heinrich 

Heinrich går andra året på Hotell- och restauranglinjen. Han har inte så lång väg till skolan, 

han brukar promenera dit. Engelska var ett av hans bästa ämnen, men han tyckte att det var 

märkligt att de skulle analysera dikter (anm: svårt att förstå vad han menar här) och hålla på 

med Romeo & Julia. Han hade förstått vad de tre ämnena var som de kunde välja att samtala 

om. Han tyckte att det var lätt att uppfatta uppgiften de skulle göra, även ämnesvalet. Han 

tyckte att det skulle bli intressant att arbeta med denna text, han kände till den sedan tidigare. 

Han hade sett de tre svenska filmerna i Millennium-trilogin och han hade sett The Girl with 

the Dragon Tattoo. Han hade även läst Män som hatar kvinnor, han tyckte att den svenska 

filmatiseringen av den boken var den bästa. Han frågade mig när jag skulle ta över efter den 

nuvarande lärarinnan. Intresset för ämnet har höjts avsevärt sade han. Han hade tappat lusten 

en del vilket han tyckte var synd eftersom engelska var hans bästa ämne, men nu när vi skulle 

börja jobba med detta hade han fått tillbaka gnistan. 
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Stapeldiagram 

Nedan följer ett stapeldiagram som visar nivån på entusiasm där 0 = likgiltighet och 5 = hög 

grad av entusiasm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Har intresset för ämnet höjts? 

Ser du fram emot att börja arbeta med 
denna text/video? 

Var det lätt att uppfatta vad de tre 
ämnena handlade om? 

Uppfattade du vad de tre ämnena 
handlade om? 

Johan 

Jasmin 

Heinrich 
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Diskussion av resultat 

Jag inser att jag vid undersökningen åtnjöt positionen av att vara föremål för nyhetens behag, 

det vill säga jag var den nye läraren. Detta påverkar troligtvis resultatet av undersökningen till 

min favör. Jag är medveten om att eleverna eventuellt hade svarat annorlunda om någon 

annan hade utfört undersökningen av mitt lektionsupplägg. Det primära syftet med denna 

uppsats är att belysa en metod för att få upp intresset för arbete med text, därför är själva 

undersökningen endast en illustration för faktumet att elevernas intresse faktiskt höjdes. 

 Samtliga elever valde ”Immigrant Song”. Jag kan med gott samvete säga att 

eleverna visade hög grad av uppskattning efter denna genomförda lektion, vilket även mina 

intervjuer och diagram visar. 

 Jag instämmer med Laurillard, det är viktigt att känna av var eleverna befinner 

sig, kunskapsmässigt, och ge dem en uppgiftsmiljö där de känner sig bekväma. “With the 

right type of task environment they can translate their concepts into practice, evaluate how 

well they achieve the goal, and use this to improve their practice and further develop their 

knowledge.” (Laurillard, 2012, s 72). I min lektion försökte jag få eleverna att själva hitta en 

nivå där de kunde samtala om det ämne de valt. 

 I min undersökning pekar resultatet på det som Selander och Kress menar, att 

det är av vikt att diskutera vilken sorts kommunikationsmodell resonemanget är uppbyggt på. 

Om sändaren är tydlig med sitt budskap i sändare->budskap->kanal->mottagare-flödet 

(Selander & Kress, 2010, s 104, Shannon och Weavers kommunikationsmodell, Tabell I), kan 

mottagaren uppfatta sändarens avsedda budskap (Selander & Kress, 2010, s 102). Denna 

modell bygger från början på en avsikt att förmedla data i tekniska sammanhang och som 

modell för kommunikation mellan människor kanske den inte fungerar lika bra eftersom talet 

kanske är formulerat så att det gagnar olika särintressen. Jag ser lärande utifrån ett 

designteoretiskt perspektiv, att precis som Selander och Kress menar att lärande är en ständigt 

pågående process i många olika situationer och att man lär sig nytt genom att jämföra med det 

man redan vet (Selander & Kress, 2010, s 105). Selander och Kress pekar också på Wulfs 

(2002) forskning om mimesis, att man lär sig genom att göra som andra, genom imitation 

(Selander & Kress, 2010, s 105). Att min presentation av de olika samtalsämnena på något 

sätt skulle ha påverkat elevernas ämnesval är således en möjlighet (Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell), likaså att eleverna påverkades av hur deras kamrater valde 

(imitation, mimesis) (Selander & Kress, 2010, s 105) men vid tidpunkten för 
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lektionsutförandet hade jag inte denna undersökning i bakhuvudet. Vid tidpunkten ville jag 

endast ge eleverna tre olika ämnesval vilka dels passade i läroplanen, dels var intressanta. 

Detta i syfte att få eleverna att vilja jobba med text. Likväl gjorde jag ämnesvalen baserade på 

elevernas intressen. Jag hade varit med på flera lektioner innan jag började min egen 

planering, därför kände jag till vilken nivå eleverna låg på och jag kände även av vad som 

skulle kunna tänkas vara intressant att lyfta, men med läroplanens uppdragsinstruktioner som 

begränsningar och hållpunkt.  

 Lektionen ledde till mer än jag trodde från början eftersom eleverna blev 

intresserade av ämnet och även av att läsa Millennium-trilogin och dessutom se de 

svenskproducerade filmerna i serien. Det skulle kunna gå att fortsätta med detta ämnesval, 

exempelvis fokusera helt på att analysera och översätta texten till ”Immigrant Song”.  

 Genom att lyfta en multimodal/intermedial text på detta vis, så visar min 

undersökning att även de elever som var minst intresserade av att läsa fick upp intresset för 

arbete med fiktiva texter. 

 Begreppen multimodala och intermediala texter, motsvarar vad som tidigare i 

publikationer från Skolverket kallades för ”det vidgade textbegreppet”. En text som är 

multimodal behöver inte betyda att den inte är typografiskt utformad. En multimodal och 

intermedial text kan vara en typografisk text som handlar om olika medier. Man kan alltså 

studera det multimodala och intermediala på många olika nivåer. (Personlig kontakt, Per 

Bäckström 2012-11-22 och Jonas Ingvarsson 2013-01-17.) 
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Avslutning 

Jag fick intrycket när jag läste Christina Olin-Schellers avhandling att om eleverna skall 

kunna nå målen så är det viktigt att materialet och lärandet anpassas efter elevernas nivå. För 

att de skall bibehålla intresset krävs att de är intresserade och varför då propsa på att använda 

material som eleverna inte har vare sig nytta av eller känner intresse för? Christina Olin-

Schellers avhandling visar att det finns lärare som kör på i gamla spår och ”sänder” samma 

material oavsett mottagare. Under tiden jag arbetat med denna uppsats har jag stött på både 

stödjande respons för, men också kritik mot, att arbeta med multimodala texter. Kritiken 

kommer främst från inbitna bokläsare vilka har svårt att se någon vikt av eller hysa något 

intresse för icketypografiska texter. Jag har exempel från kurser vid Karlstads universitet där 

läraren ideligen under undervisningen hävdat att denne har sitt sätt att undervisa. Även om 

lärarens sätt att undervisa framstår som opedagogiskt enligt läraren själv har denna 

framhärdat, med kommentaren att ”så gör jag, det är min stil”. Detta kan ses som ett 

typexempel på vad jag menar. Att visualisera hur en elev som är ointresserad av att läsa 

litteratur vid möte med en lärare av nyss nämnda typ reagerar kan ses som att denna elev 

springer rakt in i en mur. Min undersökning visar att om läraren försöker lyfta en text från 

elevernas intressesfär så höjs intressegraden för ämnet avsevärt och blir därmed en inkörsport 

för vidare litteraturläsning. 

 Min undersökning svarar dels på min egen fråga, dels ger den också svaret på 

frågan som Christina Olin-Schellers avhandling lämnar (Olin-Scheller, 2006, s 222): 

undervisningen om och med fiktionstext bli mer attraktiv om inslaget av multimedier ökar. 

 En lärare kan utan problem, på många olika sätt, arbeta med en multimodal/intermedial text i 

undervisningen. 
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Bilaga 1: PowerPoint-presentation (stöd för föreläsningen) till lektionen. 

 
 

 

Map of the world 



 

 

 
 
 

 

”The world 
reversed” 
(A famous photo of Earth 
from Apollo 17, 1972) 
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“Argentina got cows” 
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Argentinian cows 
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Local map, sidestory begins… 



 

 

 
 

 

Andreas Viltfjäll, Göteborg 
Vesper Green, Bengtsfors 



 

 

 

 
 

 

Andreas Viltfjäll, 
Judy Green on lake Ärtingen, 
June 2011. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Noaksson (Dals Ed) turns 36 years old 
in Rio de Janeiro, Brazil. 25/3 2011 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEMO of Sweden 
Captain: Andreas Viltfjäll 
First Mate: Martin Noaksson 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QZ8LROOs8NY 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=QZ8LROOs8NY


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Regional perspective 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ushuaia 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ushuaia 



 

 

 
 
 
 
 

Tension at the Falkland Islands, Great Britain - 

1982. 2010 – OIL! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Political perspective 



 

 

They made it to Antarctica! 
However… 
Due to unfortunate circumstances, a few days ago Captain Viltfjäll had to 
travel back home to Sweden. 
First Mate Noaksson has to take the ship”Nemo of Sweden” back from Antarctica alone. 
Yesterday evening, at around 09 pm, he arrived safe and sound back in Ushuaia! 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

3. Intertextuality (a terminology found by Professor Julia Kristeva in 1966). 

(Det ”VIDGADE TEXTBEGREPPET.” Det vidgade textbegreppet återkommer i svenskämnets kursplaner och 
skrevs för första gången ut i klartext 1994 med argumenten att skolan bör gå i takt med det omgivande och 
föränderliga samhället där generell mediekompetens blir allt viktigare och det därför inte längre räcker med 
"literacy", det vill säga att behärska skriftspråket.) 

 
 

As an example: the soundtrack”Immigrant Song” in the 
movie ”The Girl with the Dragon Tattoo”. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&feature=BFa&list=FLc423A2wxKav0abtWq--AwQ&lf=plpp_video 

http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&amp;feature=BFa&amp;list=FLc423A2wxKav0abtWq--AwQ&amp;lf=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&amp;feature=BFa&amp;list=FLc423A2wxKav0abtWq--AwQ&amp;lf=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&amp;feature=BFa&amp;list=FLc423A2wxKav0abtWq--AwQ&amp;lf=plpp_video


 

 

 
 
 
 
 

Producers of the Soundtrack: Trent Reznor, American, 
Pennsylvania, founder of Nine Inch Nails, recordlabel: 
”Nothing” (Featuring Marilyn Manson among others) and 
Atticus Ross, English, has a band called ”How to destroy 
angels”. 

 
 

This band won a Golden Globe award for their 
work in the movie ”The social Network”, a movie 
about facebook. 

 
 

Singer: en Lee Orzolek (born November 22, 1978), 
better known by her stage name Karen O, is the 
vocalist for New York rock band Yeah Yeah Yeahs. 
 

  



 

 

 

 

Task. 
Oral communication is important. 
The next time we meet: Discuss in groups. 
Subjects: 
1. Argentinian cuisine + the different parts of a cow. 
2. The situation in the Falkland Islands. 
3. The use of “Immigrant Song” + images in the 
video. 

 
 

 

 

 


