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1.  Inledning
Digitalisering av ämnesundervisning såsom i engelska är en pro-
cess som kommit att fokuseras i skolutveckling de senaste åren. 
Samtidigt har gymnasielärares vardag i Sverige sedan Lpf 1994 
präglats av att läraren har att verka för att på lämpligt sätt bedöma 
elevers kunskapsprogression mot bakgrund av definierade mål i 
nationella styrdokument.  Det är i denna skärningspunkt mellan 
ämnesundervisningens digitalisering och bedömningen av elevers 
kunskapsprogression som detta projekt tar sin utgångspunkt. 

Den aspekt som uppmärksammas i projekt History hunt är engelsk- 
lärares arbete med en formativ undervisning och bedömning av 
ett gruppbaserat digitaliserat projektarbete. Denna rapport ger en 
beskrivning och analys av ett initiativ att utveckla en bedömnings- 
praktik för gruppbaserat digitaliserat projektarbete i avancerad 
språkundervisning i en teknologiskt väl utvecklad skola, med en 
vetenskaplig grund i det ramverk för digital literacy som formul-
erats av Dudeney, Hockly och Pegrum (2013).

Projektets syfte

Engelsklärarna på Lars Kaggskolan, Kalmarsunds gymnasie- 
förbund, uttryckte efter sitt första projektår (Allen, Berggren 2016) 
att det fanns ett intresse i att de fick vidareutveckla sin bedömn-
ing av elevers arbete inom området digital literacy. Mot denna  
bakgrund är syftet med projekt History hunt för engelsklärarna 
att de i ett kollegialt lärande ska få utveckla en formativ bedömn-
ingspraktik när det gäller gruppbaserat digitaliserat projektarbete 
i avancerad språkundervisning. Detta ska genomföras utifrån till-
gång till och gemensamt användande av en vetenskaplig grund 
med relevans för projektet.   
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Projektets grund 

Engelsklärarna på Lars Kaggskolan påbörjade sitt arbete med 
Digital literacy1 läsåret 2015/2016 i samarbete med lektorer-
na Jan Berggren (LK, KSGYF) och Chris Allen (LNU), vilka  
bistod engelsklärarna med formandet av en vetenskaplig grund 
för språkundervisning som drar nytta av datorn som undervis-
ningsresurs. Den modell för Digital Literacy som användes är den 
som Dudeney, Hockly och Pegrum (2013) utvecklat (se bilaga 1). 
Lärarna omsatte dessa kunskaper i klassrumsaktiviteter och vida-
reutvecklade därigenom sin undervisningsrepertoar i språkunder-
visning med datorn som motiverat redskap. 

Andra skäl till att fokusera datorn i engelskundervisningen 
finner vi i skolans uppdrag att förbereda ungdomar för 
dagens yrkesliv (anställningsbarhet), vidare studier och aktivt 
medborgarskap i ett digitalt, globaliserat samhälle. I ett lokalt  
sammanhang finns även en digital agenda2 som manar lärarna 
att integrera datorn i sin ämnesundervisning till gagn för elevers 
lärande i en digital samtid. 

2.  Lärandets kontextuella villkor
Lärande sker i många olika sammanhang, t ex i ett klassrum i en 
skola, på en arbetsplats eller för den delen då vi besöker en ort 
och försöker lära oss något om olika platser på orten. Det som 
är relevant kunskap är förknippat med näraliggande sociala sam-
manhang, men även det större samhälle och den tid vi lever i.  
I svensk utbildning kan det då vara aktuellt att tala om det socio-
kulturella perspektivet (Säljö 2014) som betonar att lärande sker 
1.  “The individual and social skills needed to effectively interpret, manage, share and create 
  meaning in the growing range of digital communication channels.” [De individuella och 
  sociala färdigheter som krävs för att effektivt kunna tolka, hantera, dela och skapa  
 mening i ett allt vidare omfång av digitala kommunikationskanaler.] (Dudeney, Hockly 
 och Pegrum 2013, s. 2) 
2 http://www.gyf.se/sv/Om-Gymnasieforbundet/Policys-och-planer/Digital-agenda/
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med verktyg, språkliga och materiella. Lave och Wenger (1991) 
framhåller att lärande är situerat, situated learning, dvs. knutet till 
och präglat av det sociala sammanhanget. Vi lär oss i Communities 
of Practice (Wenger 1998), praxiskollektiv, dvs. tillsammans med 
andra som delar ett intresse vinner vi kunskap inom ett område och 
utformar en praxis. Kunskap kan sammanfattningsvis anses vara 
kontextberoende, eller, som (Kukulska-Hulme 2016:7) beskriver 
det, kunskap ”is situated within physical, social and cultural con-
texts and cannot be separated from them”. 

Aktiviteten History hunt, där elever tillsammans skapar egna film-
er om lokala platser vilka laddas upp på en internetbaserad karta,  
erbjuder i detta sammanhanget ett kontextuellt förankrat 
språklärande i praxiskollektiv, vilket utrustar eleverna med  
relevant kunskap i det samtida digitaliserade samhället: kunskaper 
att skapa via digitala medier, att kunna finna och kritiskt granska 
information, att kunna rimligt tolka samt att kunna möta andra i ett 
digitalt sammanhang.

Genom arbetet med digital literacy når deltagarna ett närmast 
semiotiskt perspektiv på läsande eller tolkning där fokus ligger, 
inte längre enbart på skriven text eller det talade ordet. Elevernas 
arbete med och tolkning av varandras digitala projekt inkluder-
ar förståelse och produktion av såväl ord, bilder, ljud och gester 
samt hur dessa semiotiska resurser används för att skapa mening. 
Lärarna, men även eleverna, utmanas genom projektet History 
hunt att utveckla och bedöma elevers användning av semiotiska 
resurser, såsom de egna rösterna i syntes med bilder, i ett socialt 
och kulturellt sammanhang.   

Vidare, det aktuella lärandet kan beskrivas som en fråga om mobile 
learning (m-learning) och i ett språksammanhang kan vi tala om 
MALL (mobile-assisted language learning). Definitioner av mobile 
learning och MALL (Kukulska-Hulme 2016, 2009, Traxler 2009, 
Hockly 2012, Hockly and Dudeney 2014) har problematiserat  
huruvida mobiliteten avser:
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a. Den lärande

b. Den digitala tekniken i sig själv, t ex en mobiltele-
fon, en läsplatta, en bärbar dator

I föreliggande projekt, History hunt, så är det fråga om en MALL-
aktivitet i båda avseendena, eftersom elever använder bärbar,  
mobil, digital utrustning för att på platser som har ett socialt eller 
kulturellt värde spela in ljud och rörlig bild. 

3. Formativ undervisning och 
bedömning

I projekt History hunt kombineras lärande av engelska, EFL 
(English as a foreign language), med lärande av digitala färdighet-
er, digital literacies, vilket tar sin grund i de arbeten som Dudeney 
m.fl. (2013) samt Hockley (2012) tillhandahåller. Elever erbjuds 
med andra ord i History hunt att utveckla sina språkliga förmågor 
i engelska samtidigt som de tillägnar sig färdigheter av betydelse i 
digitala sammanhang. 

 

Figur 1 Bedömningsaktiviteter som anpassas till kursinnehållet (Palloff & Pratt 2009, 2013) 

Palloff och Pratt (2009, 2013) framhåller betydelsen av att 
bedömning sker fortlöpande under arbetsprocessens gång fram till 
produktens färdigställande och anpassas till kursinnehållet. I digi-
tala projekt inom språkundervisning, såsom History hunt, är det 
följaktligen av vikt att bedömningen inte bara fokuserar produk-
ten, vilket inkluderar det språklärande som skett, liksom lärande 

Digital literacies
EFL

Bedömnings-
aktiviteter

Process - Produkt

Anpassning
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av digitala färdigheter. Projektet har även ett formativt ideal vilket  
innebär att elevernas insatser i den arbetsprocess som projektet om-
fattar ska uppmärksammas i bedömningen. Möjliga vägar att an-
vända sig av för bedömning är såväl elevernas enskilda bedömning 
av eget arbete (self-assessment), elevgrupps bedömning av annan 
elevgrupps arbete (peer assessment) liksom lärarens bedömning 
(teacher assessment) av elevers deltagande i grupparbetsprocessen 
och gruppens gemensamma produkt.  

Ett vetenskapligt grundat verktyg för lärarnas arbete med bedömn-
ing utgör den generella bedömningsmatris som Dudeney m fl 
(2013, s 344) tillhandahåller. Matrisen ger uttryck för formativa 
ambitionerna vid bedömning av digitala projekt i språkunder-
visning. Läraren, gärna i samspel med eleverna, gör klart vilka 
aspekter av process och produkt som ska bedömas av lärare och/ 
eller elevgrupper samt den enskilda eleven. Därigenom bestäms 
balansen mellan lärarens bedömning och elevernas medverkan. I 
en formativ anda inriktar sig bedömningen av process på att finna 
vägar för elever att via återkoppling nå kunskapsutveckling (jfr. 
Wiliam 2010) inom ramen för de nationella mål som finns för 
kursen. Betydelsen av formativ bedömning har framhållits både 
av forskning (Lundahl 2011, Black m.fl.,2003) och av Skolverket 
(2011). Peer assessment, kamratbedömning, har visat sig kunna 
leda till att eleverna skaffar sig en mer ingående förståelse av  

Figur 2. Ramverk för bedömning av digitala projekt (Dudeney et al. (2013: 344)



7

uppgifters syfte, vilka kvaliteter som värderas, samt får träning i att 
värdera andras arbeten. Elever för med sig denna förståelse till det 
egna arbetet och kan därmed förbättra det egna arbetets kvalitet. 
Av betydelse är samtidigt att eleverna utvecklar arbetsformer av 
värde för framtida studier samt yrkesliv.

4. Det praktiska genomförandet 
I det följande återges de tre delar som det praktiska genomförande 
av projektet History hunt bestod av: seminarium med efterföl-
jande workshop, genomförandet av undervisningsaktiviteter samt  
uppföljande fokussamtal med lärarna om deras erfarenheter av  
genomförda aktiviteter. Liksom tidigare det projektet Digital lit-
eracy (Allen and Berggren 2016), så ska inte projekt History hunt 
uppfattas som att arbetet med digital literacy i sig är avslutat. De 
utgör alla delar av ett kompetensutvecklingsinitiativ till stöd för 
kollegialt lärande inom området språkundervisning och digital lit-
eracies. Utifrån tidigare projekt sker nu fortsatt kollegialt lärande 
och professionell utveckling för engelsklärarna där vetenskaplig 
grund utgör ett robust fundament för ett alltmer fördjupat profes-
sionellt arbete bland lärarna.

 
4.1 Seminarium och workshop

 Projekt History hunt inleddes med ett seminarium där deltagarna 
introducerades av Chris Allen och Jan Berggren i relevanta utgångs- 
punkter för ett kollegialt lärande med inriktning mot utvecklande 
en formativ bedömningspraktik för gruppbaserat digitaliserat pro-
jektarbete. Som en första del presenterades den vetenskapliga 
grunden för projektet. En relevant del för lärarna utgjorde mötet 
med det ramverk för bedömning av digitala projekt (se figur 2), 
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som ges i Dudeney, Hockly och Pegrum (2013, s 344). I ett andra 
steg gavs förslag på aktivitet, bl a History hunt (a.a.,s 147), med en 
allmän beskrivning av hur aktivitet skulle kunna realiseras i klass-
rummet. Lärarna bestämde sig för att gå vidare med just History 
hunt och samlades i en workshop där de anpassade uppgiften till en 
gemensam uppgiftsbeskrivning (se bilaga 2). 

Klassrumsaktiviteten History hunt innebär att grupper av elever i 
varje klass skapar digitala produkter, där ljud, bild och text inte-
greras. Dessa laddas sedan upp på en interaktiv karta över Kalmar 
(se bilaga 3). De olika gruppernas bidrag formar tillsammans en 
möjlig digital rundvandring till platser i staden av historiskt eller 
kulturellt intresse. Uppgiften inbegriper därmed mobile literacy3, 
såväl som multimedia literacy.

Förutom den gemensamma uppgiftsbeskrivningen så formade 
lärarna en gemensam bedömningsmatris (se bilaga 4), vilken ut-
går från ramverket för bedömning av digitala projekt (se figur 
2), i syntes med den nationella kursplanen och betygskriteri-
erna för engelska (Gy 2011). Med dessa utgångspunkter fattade 
lärarna beslut om kriterier för betygen A, C och E vad gäller pro-
jekt History hunt. Lärarna beslutade även vad lärare respektive 
elever skulle bedöma vad avser process och produkt (se bilaga 4). 

 4.2 Genomförandet av klassrumsaktivitet

De lärare som deltog i projekt History Hunt var: Matilda Sahuric-
Bank, Johan Klintberg, Emilia Linde, Susanne Johansson, Jan 
Berggren och Angelica Sjötång. Inför klassrumsgenomförandet 
bestämde sig lärarna enskilt för vilken undervisningsgrupp som 
3.  Mobile literacy: att kunna navigera, tolka information från, bidra med information om, och  
 kommunicera genom mobilt internet, vilket inkluderar att kunna orientera sig själv på internet (där
 information från den fysiska världen är integrerad med internet) och ’augmented reality’ (där web- 
 baserad information är överlagrat den fysiska världen). 

 Multimedia literacy: att på ett fungerande sätt kunna tolka och skapa texter i olika media, främst  
 med hjälp av bild, ljud och video, t ex podcast.  
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skulle genomföra History Hunt. I det följande ges beskrivningar av 
det innehåll som gavs åt History hunt då uppgiften genomfördes i 
olika kurser och med olika lärare.

Engelska 7

Matilda Sahuric-Bank genomförde History hunt i engelska 7. 
Den ursprungliga uppgiften anpassades till engelska 7 genom att 
eleverna fick som uppgift att skriva en rapport, utöver skapande av 
filmer om historiskt och kulturellt intressanta platser. Rapporten 
innehöll information om valt historiskt eller kulturellt objekt, hur 
eleverna arbetat källkritiskt samt kritiskt resonemang om arbetet 
med rapporten, såsom tillvägagångssätt för informationssamlande 
samt arbetsfördelning inom gruppen. Matrisen för bedömning 
konstruerade Matilda själv (se bilaga 5) utifrån kurskraven. Sär-
skild vikt fästes vid textmönster, formellt språk, avancerat ordför-
råd och källkritik. 

Johan Klintberg genomförde History hunt med i stort sett samma 
innehåll som Matilda och inkluderade en rapport, utöver skapande 
av film, i vad som skulle produceras. Ett specifikt mål med rap-
porten var att eleverna skulle få visa sin källhantering. Till skillnad 
från Matilda ställde dock inte Johan krav på att eleverna skulle 
inkludera en intervju i arbetet för att kunna nå betyget A. 

Engelska 6

Både Emilia Linde och Susanne Johansson valde att arbeta med 
History hunt i engelska 6. De kunde därmed följa den gemensam-
ma uppgiftsbeskrivningen och betygsmatrisen då dessa är skrivna 
med engelska 6 i åtanke. Deras elever skapade inte bara film om 
en historiskt och kulturellt intressant plats, utan skrev även en kort 
sammanfattning om valt historiskt objekt, vilken tillfogades den 
interaktiva kartan som en kort presentation av platsen innan besök-
aren väljer att se filmen. 
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Engelska 5

Jan Berggren lät en klass som läser engelska 5 få genomföra  
History hunt. Uppgiftsbeskrivningen var densamma som den  
engelsklärarna format för engelska 6, men betygsmatrisen anpas-
sades till engelska 5. Vidare fick varje grupp i klassen ge kommen-
tarer till en annan grupp, både i början och slutet av projektet (se 
bilaga 6). Vid första tillfället gällde kommentarerna val av sökord 
och källor, medan det vid sista tillfället var produktens innehåll 
och struktur som kommenterades.  

 4.3 Fokussamtalet och lärarnas erfarenheter utifrån genom-
förda aktiviteter

Efter genomförda undervisningsaktiviteter samlades lärarna för ett 
uppföljande fokusgruppssamtal. I samtalet diskuterade lärarna sina 
erfarenheter från den egna pedagogiska praktiken, vilket handlade 
i hög utsträckning om bedömningen av process och produkt samt 
på vilka sätt eleverna respektive lärarna var aktiva i dessa samman-
hang. I det följande framhålls i texten både problem som uppkom 
i bedömning av det digitala projektets process och hur lärarna 
fann möjligheter att komma vidare med projektet på en formativ 
väg, liksom hur lärarna genomförde den slutliga bedömningen av 
produkten. 

Bedömning av processen

Elevers självbedömning visade sig vara det vanligaste sättet att 
bedöma arbetsprocessen, även om lärarna hade från början am-
bitionen att genomföra kamratbedömning. Anledningen till att  
kamratbedömning uteblev i hög utsträckning beskrivs som ett 
praktiskt problem då grupper inte arbetade i samma takt. En väg 
ut ur problemet blev att ersätta utebliven kamratbedömning med 
möten mellan lärare och elever. I det sammanhanget ordnade tre 
lärare möten där elever presenterade sin självbedömning för läraren 
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och andra elever, varvid eleverna fick ange hur långt de kommit 
i sin arbetsprocess, vilka källkritiska överväganden de gjort samt 
eventuella problem de arbetade med. Två lärare valde att inte ha  
gemensamma möten utan kommunicerade kontinuerligt med 
elever i olika grupper vad gällde deras planering, problem och 
framsteg. Ingen av lärarna i projektet betygsatte eleverna utifrån 
vad som framkom av dessa samtal. De ansåg att samtalen istället 
skulle ses som ett sätt att i formativ anda stödja den interna kom-
munikationen i grupperna och bidra till medlemmarnas positiva 
samarbete mot ett gemensamt mål.    

Bedömning av den digitala produkten

I bedömningen av den digitala produkten så utgick lärare från 
den gemensamma matrisen och gjorde anpassning till avvikande 
bedömningskriterier om det rörde sig om annan kurs än engelska 
6. Vad lärarna då fann problematiskt var en bedömning av elevens 
digitala färdigheter i sig. De såg istället att deras professionella roll 
var att bedöma i vilken utsträckning digitala resurser, såsom en 
videoinspelning eller information från internet, användes på ett bra 
sätt för att förmedla ett tillförlitligt innehåll som uppfyller kraven 
för uppgiften.  

Samtidigt ska framhållas att bedömningsmatrisen, liksom en 
del kommentarer från lärare, tydliggör att vad som främst 
uppmärksammas i bedömningen av videoinspelningarna är mer 
traditionella, lingvistiska, aspekter såsom elevens ordförråd, gram-
matik, struktur och intonation. Mindre betonat var bedömningen 
av gruppens användande av digitala resurser i sig och anpassning 
till genrer, såsom resereportage, reportage om historiska platser. 
Andra centrala kvaliteter, utöver de lingvistiska, som överlag lyft-
es fram i bedömningen var huruvida produkten lyckades förmed-
la källkritiskt utvald och relevant information från olika källor. 
Uppmärksamhet riktades även på röstanvändning och om elev an-
vände en engagerad röst i videoinspelningen, ”living the script”.    
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5.  Diskussion och slutsatser
Utveckling och förändring av bedömningspraktik för grupp- 
baserat digitaliserat projektarbete (jfr. Dudeney et al. 2013,  
s 342) i avancerad engelskundervisning är en process i flera 
steg. Detta kan ses i projekt såsom History hunt där de beskrivna 
klassrumsaktiviteterna indikerar en viss avsaknad av överens-
stämmelse mellan undervisningen, som ställde krav på samarbete 
i grupp både vad avser process och produkt, och den bedömning 
som skedde i projektet. I klassrumsaktiviteter så var överlag inte 
alla grupper aktiva i bedömning av andra gruppers arbete, vilket 
dock fanns med i planeringen. Samtidigt vet vi genom Palloff och 
Pratt (2009, 2013) att det är av vikt att elever får lära sig bedöma 
andra elevers arbeten, som en del av arbetsprocessens gång. Utöver 
lärarens bedömning skulle då alla enskilda gruppers medverkan till 
bedömning av en annan grupps arbete ha kunnat utgöra ett värde-
fullt inslag i bedömningen. Lärarna diskuterade kamratbedömning 
och fann det intressant och viktigt att i framtida undervisning låta 
olika grupper möta varandra och diskutera arbetsprocessen, vilket i 
sin tur kan få utgöra underlag för betyg. På samma gång betonades 
värdet av att läraren regelbundet fortsätter att bidra med formativ 
återkoppling till de olika grupperna i en klass vad avser arbets- 
processen, på det sätt som de gjort i aktuellt projekt. 

Vad avser produkten så föreligger i en del fall en viss avsaknad 
av överensstämmelse mellan undervisning och bedömning,  
eftersom lärarna i bedömningen av grupparbetsprojektet fokuse-
rade mestadels på elevers individuella språkliga förmåga. 
Några lärare ansåg att detta sker mot bakgrund av att det är  
deras professionella kunskap, att bedöma elevers individuel-
la språkförmåga. En väg framåt i syfte att gynna bedömning av  
samarbetsförmåga kan då vara ett formativt arbetssätt som inklu-
derar kamratbedömning (grupp möter grupp) av såväl process som 
produkt, vilket också får bilda betygsunderlag. Bedömning av  
andra gruppers texter kräver samarbete inom gruppen samtidigt 
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som arbetet med bedömningen gynnar uppkomsten av frågor om 
och ifrågasättande av den egna gruppens text. Den interna kom-
munikationen stärks.

Utöver bedömning så inkluderar projekt History hunt att lärar-
na fått arbeta vidare med digitala färdigheter, digital literacies. 
Främst har det handlat om mobile literacy och multimedia literacy.  
Mobile literacy har kommit till uttryck genom att eleverna fått arbe-
ta med sin förmåga att kunna kommunicera genom mobilt internet 
och låta överlagra webbaserad information på den fysiska världen 
genom en interaktiv karta. Elevernas arbete med multimedia lit-
eracy märks genom att uppgiften haft till syfte att stärka elevernas 
förmåga att kunna tolka och skapa text på internet som inkluderar 
bild, ljud och video. Vad som kan utgöra ett ytterligare steg är ut-
vecklandet av en semiotiskt inspirerad bedömning som inkluderar 
användandet av digitala resurser i sig och anpassning till genrer, 
såsom resereportage, reportage om historiska platser i fallet med 
History hunt. En ökad semiotisk medvetenhet hos eleverna bidrar 
till att de kan utveckla sin kommunikationsförmåga för ett digitalt 
sammanhang.

Slutsatser som lärarna för fram om det pedagogiska värdet i pro-
jekt såsom History hunt, är att de bidrar till autencitet i läran-
det och förbereder eleverna för framtida användning av digitala 
resurser i syfte att kunna kommunicera ett tillförlitligt innehåll. 
Dessutom, många elever, och då även elever som i mer traditionell 
undervisning inte funnit motivation till lärande, har i History hunt 
och den variation samt kreativitet som projektet erbjuder, visat 
ökad motivation till kunskapsprogression i engelska. 

Slutligen ska även nämnas att lärare uttryckte tillfredsställelse i 
att genom History hunt få möta kollegor och på vetenskaplig  
grund (Dudeney et al. 2013) få genomgå gemensam professionell 
utveckling, ett kollegialt lärande. Projektet visar sammantaget att 
lärarna börjat utveckla en uppmärksamhet på vad som är relevant i 
bedömning av digitala projekt. I en fortsättning finns både behov av 
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att fortsätta utveckla bedömningspraktiker för gruppbaserat digi- 
taliserat projektarbete, liksom en vidgad undervisningsrepertoar 
som nyttjar digitala resurser.
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Bilagor

Bilaga 1 Digital literacies (Dudeney, Hockly och Pegrum, 2013, s 6)

Literacies i projekt Digital literacy 2015/2016, definierade utifrån 
Dudeney, Hockly och Pegrum (2013):

Print literacy: att kunna förstå och skapa olika texter, vilket in-
begriper kunskap om grammatik, ordförråd och diskursiva drag, 
liksom läs- och skrivfärdighet. 

Texting literacy: att kunna kommunicera med användande av net-
speak, textspeak, t ex sms.

Multimedia literacy: att på ett fungerande sätt kunna tolka och ska-
pa texter i olika media, främst med hjälp av bild, ljud och video, t 
ex podcast. 

Gaming literacy: att på ett fungerande sätt kunna  navigera, inter-
agera och nå mål i spelmiljö. 
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Mobile literacy: att kunna navigera, tolka information från, bidra 
med information om, och kommunicera genom mobilt internet, 
vilket inkluderar att kunna orientera sig själv på internet (där in-
formation från den fysiska världen är integrerad med internet) och 
’augmented reality’ (där webbaserad information är överlagrat den 
fysiska världen). 

Information literacy: att kunna värdera dokument och artefakter 
genom att ställa kritiska frågor, värdera trovärdighet, jämför källor, 
och spåra informations ursprung.

Personal literacy: att kunna använda digitala verktyg för att forma 
och visa en önskad identitet online.

Network literacy: att kunna använda sociala och yrkesmässiga nät-
verk för att filtrera och erhålla information; att kommunicera med 
och informera andra; att samverka och ge stöd; att skapa sig ett 
rykte och sprida inflytande.

Intercultural literacy: att kunna tolka dokument och artefakter från 
olika kulturella sammanhang, liksom att effektivt kunna kommu-
nicera budskap och interagera konstruktivt med samtalspartners i 
olika kulturella kontexter. 

Remix literacy: att kunna ge ny mening åt ett innehåll genom 
kreativ sammanställning och/ eller förändring av befintliga texter 
och artefakter, såsom bilder, men även genom tolkning och ska-
pande med utgångspunkt i andras remixer alternativt skapande av 
verk som är en replik på andras remixer. Exempel är förändring av 
en reklamslogan i syfte att förändra det ursprungliga budskapet. 
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Bilaga 2 Lärarnas gemensamma uppgiftsbeskrivning

History hunt
The tourist information office of Kalmar has asked you to prepare 
an informative tour for a mixed group of British holidaymakers. 
You are to prepare an informative AR (augmented reality) trail 
in Kvarnholmen. The trail will include a number of specific geo-
graphical points in the Kvarnholmen area which illustrate local 
history, culture, gastronomy and entertainment. 

Process: 

- You will be put into groups of 3-4

- Together, you will go out and visit your specific locations to col-
lect information, take photos and record videos in which you de-
scribe these sites. 

- Your aim is to produce an informative film as well as a text using  
hyperlinks.

Product:

- The film should be 6-8 minutes long. 

- Every person in the group must speak for at least two minutes

- All facts must be historically correct! (Sources needed) 

- Keep the language formal and correct

- Compare to tourists’ experiences from England

-  After you have recorded your film, write a summative text including  
hyperlinks about your sighting.

- Note that your film and text will be published on a digital map 
with open access

- Finally: Prepare 2-3 questions for a Kahoot/socrative quiz to test 
the understanding of your peers!
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Final date: 

Places to choose from:  

•	 Kalmar castle   

•	 Dahmska

•	 The city wall

•	 Krusenstiernska

•	 Old cemetery

•	 Kalmar cathedral

•	 Larmtorget

•	 Old Town

•	 Rosenlundska

•	 Klapphuset

•	 Tripp Trapp Trull

•	 Kalmar theatre

•	 Västerport

•	 Riskvarnen, Ångkvarnen

•	 Kalmar Lans museum

•	 Kalmar Art museum

Time: 3-4 weeks
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Bilaga 3 Interaktiv karta

Källa: https://larskaggskolan.wordpress.com/category/english-6/

Bilaga 4 Gemensam bedömningsmatris

History hunt ☹ ☺ ☺☺ ⭐ Comments

Introduction 
and conclu-
sion

(Group as-
sessment)

There is no 
or lacking 
introduction 
and/or con-
clusion.

There is an 
intended intro-
duction and/or 
conclusion but 
not explicit.

There is an 
interesting 
introduction 
and a clear 
conclusion.

There is an 
interesting 
introduction 
and well-
reasoned 
conclusion.

Content

(Group as-
sessment)

The content 
is too vague. 
The presen-
tation is miss-
ing important 
facts. 

You discuss in 
basic terms 
some features 
of your histori-
cal location.

Interesting 
content, adapt-
ed to purpose, 
recipient and 
situation.

Rich and 
varied 
content that 
captures 
the receiv-
ers´ inter-
est. 
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Structure

(Group as-
sessment)

The presen-
tation is hard 
to follow. 

The presen-
tation has 
an intended 
structure that 
makes it easy 
to follow.

The presenta-
tion has a 
clear structure 
with connec-
tions between 
the different 
parts.

The pre-
sentation 
has a well-
reasoned 
structure 
with clear 
connec-
tions 
between 
the different 
parts.

Language

(Individual as-
sessment)

Your lan-
guage con-
tains a lot 
of mistakes 
which makes 
the presenta-
tion hard to 
follow.  Lan-
guage can 
not be as-
sessed due 
to silence 

Your language 
is relatively 
fluent, varied 
and clear.

Your language 
is fluent, var-
ied and clear. 

Your lan-
guage is 
varied, 
fluent and 
idiomatic.

Engagement 
and confi-
dence

(Individual as-
sessment) 

No contact 
with receiv-
ers, tied to 
manuscript. 
You are not 
taking part in 
the presenta-
tion.

Some contact 
with receivers, 
partly free from 
manuscript.

Contact with 
receivers and 
partly free 
from manu-
script. Mainly 
confident and 
engaged. 

Good con-
tact with 
receivers 
and mainly 
free from 
manuscript. 
Confident 
and en-
gaged.

Time

(Group as-
sessment)

The pre-
sentation is 
all too long/
short

The length of 
the presenta-
tion is accept-
able.

The length of 
the presenta-
tion is suit-
able. 

Sources The students 
are not us-
ing reliable 
sources 

Students can 
choose and with 
some certainty 
use strategies to 
search for rele-
vant information 
and assess the 
reliability of dif-
ferent sources.

Students can 
choose and with 
some certainty 
use strategies 
to search for 
relevant infor-
mation and 
assess the reli-
ability of differ-
ent sources.

Students 
can choose 
and with 
certainty use 
strategies 
to search 
for relevant 
information 
and assess 
the reliability 
of different 
sources.
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Bilaga 5 Bedömningsmatris engelska 7, Matilda

History 
hunt ☹ ☺ ☺☺ ⭐ comments

Content

(Group’s 
assessm)

The content 
is too vague. 
The presenta-
tion is missing 
important 
facts. No 
adaptation to 
purpose.

You discuss 
in basic 
terms some 
relevant 
features of 
your historical 
location, how-
ever not in 
depth. There 
is adaptation 
to purpose. 

Interesting, 
relevant con-
tent, adapted 
to purpose, 
recipient and 
situation. 
The informa-
tion is well 
grounded. 

Rich and 
varied content 
that captures 
the recipi-
ent’s interest. 
Interviews are 
used.

The informa-
tion is well 
grounded and 
balanced. 

Structure

(Group’s 
assessm)

The presenta-
tion is hard to 
follow. There 
is no or lack-
ing introduc-
tion and/or 
conclusion.

The presen-
tation has 
an intended 
structure that 
makes it easy 
to follow.

There is an 
intended 
introduction 
and/or con-
clusion but 
not explicit.

The presenta-
tion has a 
clear structure 
with connec-
tions between 
the different 
parts.

There is an 
interesting 
introduction 
and a clear 
conclusion.

The presenta-
tion has a 
well-reasoned 
structure with 
clear connec-
tions between 
the different 
parts. There is 
an interesting 
introduction 
and well-rea-
soned conclu-
sion.

Language

(Individual 
assessm)

Your language 
contains a lot 
of mistakes 
which makes 
the presenta-
tion hard to 
follow.  Lan-
guage can not 
be assessed 
due to silence. 

Your lan-
guage is 
relatively 
fluent, varied 
and clear. It is 
relatively for-
mal, however 
not consis-
tently.

Your language 
is fluent, 
varied and 
clear. It is also 
idiomatic and 
formal.

Your language 
has good preci-
sion, is varied, 
balanced 
fluent, formal 
and clear. You 
can adapt to 
recipient and 
purpose.

Language

(Written 
report)

The language 
contains a lot 
of mistakes 
which makes 
the report 
hard to follow/ 
understand.  

Your lan-
guage is 
relatively 
fluent, varied 
and clear. It is 
relatively for-
mal, however 
not consis-
tently.

Your language 
is fluent, var-
ied and clear. 
Idiomatic, and 
formal

Your language 
has good 
precision, is 
varied, bal-
anced fluent. 
You are using 
an advanced 
lexis. The 
language is idi-
omatic, formal 
and clear. You 
can adapt to 
purpose.
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Structure

(written 
report)

The report is 
not properly 
structured. 
You are lack-
ing linking 
words or other 
important ele-
ments. 

The report 
has a proper 
outer struc-
tured, howev-
er the use of 
linking words 
is simple or 
not consis-
tent, the inner 
structure is 
lacking.

The report 
is well struc-
tured. You cre-
ate a fluency 
within the 
text by using 
linking words 
throughout.  

The report is 
well structured 
with clear and 
logical inner 
structure. You 
create a flu-
ency within the 
text by using 
advanced 
linking words 
throughout the 
text. 

Sources The students 
are not us-
ing reliable 
sources. 

Students can 
choose and 
with some 
certainty use 
strategies to 
search for 
relevant infor-
mation and 
assess the reli-
ability of differ-
ent sources.

Students can 
choose and 
with some cer-
tainty use strat-
egies to search 
for relevant 
information and 
assess the reli-
ability of differ-
ent sources.

Students can 
choose and with 
certainty use 
strategies to 
search for rele-
vant information 
and assess the 
reliability of dif-
ferent sources.

Bilaga 6 Gruppbedömning Jan 

A group assessment report (two parts) must be sent in to your 
teacher as well as shared with the group it concerns. 

What to do: Interview the group you are giving comments to and 
then present your group’s suggestions concerning:

•	 Part I (before recording but after finding information for a 
manuscript)

Finding information

1. Which keywords were used when looking for information on 
the internet? Are those suitable keywords or can you suggest other 
suitable keywords?

2. Which search engine results were chosen to work as sources? 
Why these? Remember being critical of sources means looking for 
reliability of sources (who, why, when).
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3. Are the chosen texts (their content) suitable for a film aimed at a 
mixed group of British holidaymakers? Motivate (why).

•	 Part II (after recording but before handing in a final  
version of the film) 

The film and its content

Is the film easy to understand in its different parts? Is there any-
thing that needs to be made more clear?

Copy the grid below and paste it in a Drive document. Give co-
lour to the grade you choose and write comments that explain your 
grading. Share this document with me so I can read what you have 
said to the other group.

History hunt ☹ ☺ ☺☺ ⭐ Comments

Introduction 
and conclu-
sion

There 
is no or 
lacking 
introduc-
tion and/
or conclu-
sion.

There is an 
intended 
introduc-
tion and/or 
conclusion 
but not 
explicit.

There is an 
interesting in-
troduction and a 
clear conclusion.

There is an 
interesting 
introduction 
and well-
reasoned 
conclusion.

Content The 
content is 
too vague. 
The pre-
sentation 
is missing 
important 
facts. 

You discuss 
in basic 
terms 
some 
features of 
your histori-
cal location.

Interesting con-
tent, adapted to 
purpose, recipi-
ent and situation.

Rich and var-
ied content 
that captures 
the receivers´ 
interest. 

(Example: 
Content that 
needs to be 
added…)

Structure The pre-
sentation 
is hard to 
follow. 

The pre-
sentation 
has an 
intended 
structure 
that makes 
it easy to 
follow.

The presenta-
tion has a clear 
structure with 
connections 
between the dif-
ferent parts.

The presen-
tation has 
a well-rea-
soned struc-
ture with clear 
connections 
between the 
different parts.

(Examples:

The film 
is easy to 
understand 
in its differ-
ent parts, 
because....  

You need to 
make more 
clear…)
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Time

2 minutes/ 
person

The 
presenta-
tion is all 
too long/
short

The length 
of the pre-
sentation 
is accept-
able.

The length of the 
presentation is 
suitable. 

Sources The stu-
dents are 
not using 
reliable 
sources 

Students can 
choose and 
with some 
certainty use 
strategies 
to search 
for relevant 
information 
and assess 
the reliability 
of different 
sources.

Students can 
choose and with 
some certainty 
use strategies to 
search for rel-
evant information 
and assess the 
reliability of differ-
ent sources.

Students can 
choose and 
with certainty 
use strategies 
to search for 
relevant infor-
mation and 
assess the reli-
ability of differ-
ent sources.
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