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Sammanfattning 
Vårt syfte är att synliggöra den didaktiska användningen av multimodala texter genom att undersöka hur 

fyra lärare arbetar med multimodala texter i undervisningen. Våra teoretiska utgångspunkter är 

sociokulturellt perspektiv på lärande, socialsemiotisk teoribildning och socialsemiotisk multimodal 

teoribildning. Vi analyserar våra resultat utifrån socialsemiotisk multimodal teoribildning. Studien utgår 

även från multimodal skolforskning som berör multimodala arbetssätt och hur dessa förekommer i 

undervisning. Studien sker genom observationer och halvstrukturerade intervjuer med lärare som 

undervisar i svenska på mellanstadiet. Utifrån våra observationer och halvstrukturerade intervjuer kan vi 

dra slutsatsen att lärare ser stora möjligheter att möta fler elever utifrån deras behov, förutsättningar och 

utvecklingszon genom att använda sig av olika medium, modaliteter och semiotiska resurser. Genom våra 

halvstrukturerade intervjuer och diskussioner upplever vi att lärare arbetar multimodalt men saknar ett 

metaspråk för multimodala arbetssätt. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att elever måste utveckla 

grundläggande kompetens i hur de ska läsa, skriva och analysera multimodala texter för att kunna delta 

i samhället.  
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Förord 
Vårt val av att utbilda oss till grundlärare och att arbeta med elever på mellanstadiet har 

gjorts med tankarna på att vi vill vara en del av deras utveckling samt att få dem att 

utvecklas till morgondagens samhällsmedborgare. Därav ser vi att det är viktigt att vi som 

lärare måste utvecklas i takt med samhället, då inte minst med den digitala utveckling och 

den förändrade synen på text och textskapande som sker i skrivande stund.  

 
Vi är härmed stolta över att presentera vårt examensarbete som vi gemensamt skrivit. Ett 

gott samarbete har resulterat i välfungerande skrivande och vi är oerhört stolta över vår 

prestation och det färdiga examensarbetet. Vi vill tacka vår handledare Christoffer Dahl 

som varit vägledande och stöttande under processen. Vi vill tacka de båda skolorna samt 

alla inblandade lärare som ställde upp och gjorde undersökningen möjlig.   



	

6 

1.  Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att den digitala utvecklingen 

medför att elever i högre grad möter multimodala texter, det vill säga texter där bilder, 

skrift och ljud kan samspela på olika sätt. Utvecklingen medför även att eleverna möter 

olika medium, exempelvis dator, ipad och mobiltelefoner. I elevernas vardag möter de 

texter som inte endast består av skriven text, bland annat annonser som innefattas av 

bilder och ljud. Texterna möter eleverna via sina mobiltelefoner, ipads, datorer och via 

andra medium. Vår uppfattning, utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning, är att skolan 

kan upplevas differentierad från samhället eftersom eleverna inte får möta multimodala 

texter i samma utsträckning som samhället erbjuder. Vi upplever att flera lärare saknar 

kunskaper om användandet av multimodala texter i undervisningen. Detta har väckt vår 

nyfikenhet för bruket av multimodala texter i skolans undervisning. Godhe & Magnusson 

(2017) beskriver hur dagens samhälle blivit mer digitaliserat vilket gör att möjligheterna 

att uttrycka sig är allt fler och därmed bruket av semiotiska resurser, såsom bokstäver, 

ljud, bilder, gest och tal. Möjligheterna resulterar i att vi i högre grad tar del av och skapar 

multimodala texter. Genom tillgången till digitala verktyg som finns idag i stort sett i alla 

klassrum får lärare större möjligheter att erbjuda eleverna en mer multimodal 

undervisning än tidigare. Det är inte enbart med hjälp av digitala resurser som eleverna 

kan skapa och möta multimodala texter. Skapandet och mötet av texterna sker bland annat 

genom rollspel, bilder, rita och gester vilka inte är digitala. 

 

Följande citat visar att undervisningen ska erbjuda en kombination av olika modaliteter 

som ska förekomma i undervisningen på olika sätt, dock är kursplanen tolkningsbar vilket 

resulterar i att lärare själva tolkar innehållet och utifrån tolkningen utformas deras 

undervisning. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 
skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 
förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 
Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med 
interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. (Skolverket 2019, s.269) 
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I följande citat utifrån Skolverket (2019), kursplanen för svenska, centralt innehåll 

framgår det, utifrån vår tolkning, att multimodala texter ska förekomma i undervisningen 

då flera semiotiska resurser och modaliteter ska samspela vid skapandet av texter. 

 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan 
digitala verktyg. 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-
program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva 
funktioner. (Skolverket 2019, s.272–273) 

 

Multimodalt textskapande är således en viktig del i elevers läs- och skrivutveckling och 

ska enligt kursplanen i svenska ges utrymme i undervisningen. Vi ser därför att vår studie 

är högst relevant för vår kommande yrkesutövning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra den didaktiska användningen av multimodala 

texter. Det vill vi göra genom att undersöka hur fyra lärare arbetar med multimodala texter 

i årskurs 4–6.   

 
Genom att utgå från de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför vill vi synliggöra 

den didaktiska användningen av multimodala texter. Därför är våra forskningsfrågor 

utformade efter dessa. Vår första forskningsfråga utgår från frågan vad, den andra frågan 

utgår från frågan hur och den tredje utgår från frågan varför. 

- Vad erbjuds eleverna för medium, modaliteter och semiotiska resurser vid 

mötet och skapandet av multimodala texter?  

- Hur organiseras undervisningen vid arbetet med multimodala texter?  

- Hur motiverar lärare arbetet med multimodala texter i undervisningen? 
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1.2 Disposition 
I det andra avsnittet redogör vi för några nedslag i multimodal skolforskning, teoretiska 

perspektiv som forskare inom forskningsfältet använt sig av och vår uppsats grundar sig 

i samt de centrala begrepp som vi kommer använda. I det tredje avsnittet redogör vi för 

vårt urval, val av metod, utgångspunkt för analys och slutligen vilka etiska överväganden 

vi har gjort. I det fjärde avsnittet redogör vi för och presenterar våra resultat och analyser 

av vår insamlade empiri. I det femte avsnittet lyfter vi fram slutsatser och knyter an dessa 

till syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning. Det femte avsnittet avslutas med att vi 

för en metoddiskussion och diskuterar resultaten och slutsatserna i relation till 

konsekvenser för lärarprofessionen och undervisningens praktik. Arbetet avslutas med en 

källförteckning samt bilagor. 
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2.  Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för några nedslag i multimodal skolforskning som behandlar 

frågor om hur lärare använder multimodala texter i sin undervisning. Därefter redogör vi 

för teoretiska perspektiv som forskare inom forskningsfältet använt sig av och vår uppsats 

grundar sig i. Slutligen redogör vi för centrala begrepp som är relevanta inom detta 

forskningsfält, vi har lagt vikt vid att få en gemensam förståelse för begreppen så att vi 

har en solid grund att stå på. 

2.1 Forskning om multimodala texter i skolan 
Flertalet forskare har tagit utgångspunkt i sociokulturella perspektiv på lärande, 

socialsemiotiska teorier samt socialsemiotiska multimodala teorier för att undersöka 

multimodalt textskapande i skolan. Forskare har använt sig av metoder som intervjuer, 

observationer och enkäter för att undersöka den didaktiska användningen av multimodala 

texter. Vi har valt att göra några nedslag i multimodal skolforskning med fokus på studier 

med liknande utgångspunkt som vi, det vill säga som behandlar frågor om hur lärare 

använder multimodala texter i sin undervisning.  

2.1.1 Bedömning av elevers multimodala texter 

Borgfeldt (2017) har i sin avhandling Det kan vara svårt att förklara på rader undersökt 

hur lärare arbetar med textarbete med elever som undervisas i en mångkulturell 

skolkontext i en årskurs tre. Borgfeldt (2017) valde att rikta det främsta intresset på vilka 

semiotiska resurser och uttryckssätt som läraren och eleverna såg som betydelsefulla för 

att skapa meningsfulla texter samt hur läraren bedömer elevernas texter. Borgfeldts studie 

(2017) avser även att framhäva hur en multimodal text kan vara ett stöd för flerspråkiga 

elever i form av språk- och kunskapsutvecklande textarbete. 

  
Resultatet av Borgfeldts (2017) studie visar att elevernas val av resurser vid skapandet av 

textproduktioner i ett ämnesövergripande arbete i SO, bild och svenska om stenåldern var 

bild och färg. Eleverna blev erbjudna de semiotiska modaliteterna att rita och skriva eller 

enbart rita eller enbart skriva. Eleverna använde bild och färg som mest frekvent val i 

deras textproduktion. I intervjuer med eleverna berättade de att de helst ville rita och 

färglägga av de val de erbjöds. Dock sade de sig hellre ha velat redovisa med hjälp av 

datorn, dans, dramatisering eller filminspelning men dessa var alltså inga alternativ som 
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erbjöds. Intervjun med läraren visade att hen bedömde i första hand färg och bild och i 

andra hand hur eleverna kompletterade sina textproduktioner med skrift. Läraren skulle 

alltså komma att lägga större vikt vid noggrannhet och detaljerad textproduktion, det vill 

säga att hen ansåg att formen var viktigare än innehållet. Olika resurser som erbjuds i 

klassrummet har olika möjligheter eller begränsningar. Det är inte självklart att 

exempelvis en bild ger en bättre/mer självklar beskrivning än text menar Borgfeldt 

(2017). 

  
Utifrån analysen drar Borgfeldt (2017) slutsatsen att lärarens intentioner med multimodalt 

språk- och kunskapsutvecklande textarbete är goda men att det är formen som fokuseras 

istället för själva innehållet som eleverna försöker presentera. Borgfeldt (2017) visar i sin 

studie att fokus bör ligga på att eleverna måste ges möjlighet att utveckla strategier för att 

tolka, läsa och analysera för att producera sina egna multimodala texter. Enligt Borgfeldt 

(2017) kan val av uttryckssätt och möjligheten att kombinera olika semiotiska resurser 

bidra till att eleverna kan utveckla och fördjupa sitt meningsskapande. Elevernas 

motivation för språk och kunskapsutvecklande arbete kan enligt Borgfeldt (2017) öka när 

de erbjuds att välja bland olika semiotiska resurser i ett arbete/uppgift. Borgfeldt (2017) 

hävdar att det didaktiska perspektivet av semiotiska resurser är brett, hon menar att det 

finns mycket att välja mellan men vi som lärare kan inte förutsätta att eleverna kan 

använda resurserna utan vägledning. Slutsatserna i Borgfeldts (2017) studie visar att 

lärare tar för givet att resurserna ska stötta eller förstärka den verbala texten, lärare ser en 

problematik kring att bedöma multimodala framställningar. 

2.1.2 Meningsskapandets möjligheter 

Magnusson (2014) har i sin avhandling Meningsskapandets möjligheter undersökt en 

elevgrupp som läser samhällsvetenskapligt program på gymnasiet med inriktning 

medieprofil första året. För att analysera elevarbeten utgår Magnusson (2014) från Ivanič 

(2004) diskursanalytiska syn på designprocessen. Denna syn bygger på att man ser på 

språk i olika lager och man tittar på olika värderingar som läraren gör i sitt val av uppgifter 

i undervisningen. Ivanič (2004) menar att utifrån olika diskurser kan vi undersöka olika 

data som exempelvis läromedel, elever, styrdokument, pedagogisk praktik och uttalande 

från lärare och få fram olika värderingar. Hon menar att utifrån dessa värderingar kan 

man se vilket språklager som står i fokus i undervisningen. Magnusson (2014) undersöker 
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även de texter som lärarna kallar kunskapsbärare och för att identifiera dessa använder 

hon sig av multimodalhjulet (se bilaga 3) för att kategorisera texten efter vilken 

teckenvärld texten tar sitt ursprung i. Lärarna i hennes studie har en gemensam planering 

som utgår från didaktikens frågeställningar vad och hur, dock är vad i fokus för deras 

planering. 

  
Lärarna i Magnussons (2014) studie menar att det vidgade textbegreppet är viktigt att ta 

del av eftersom det är sådana texter som eleverna möter i sin vardag. En av lärarna i 

studien menar att hen inte jobbar tillräckligt med det vidgade textbegreppet, arbetet med 

det vidgade textbegreppet kan utvecklas ytterligare. Läraren menar att trots hens tankar 

kring det vidgade textbegreppet genomsyras hens undervisning inte av det, utan den 

pappersburna skriften har störst fokus på grund av att hen tror att eleverna har mest nytta 

av denna texttyp. Läraren anser att hen undervisar vad eleverna behöver i samhället. De 

andra lärarna i studien fokuserar på att få eleverna att förstå innehållet i de texter de läser 

och utformar därför uppgifter som tränar eleverna på detta. Lärarna erbjuder eleverna 

undervisning och text i form av film och arbetet med dessa texter fokuserar också på att 

förstå innehållet i texten. Tillsammans fokuserar lärarnas undervisning på att undervisa 

olika texttyper, begreppsundervisning, lässtrategier och metakognition av läsning. 

Lärarna menar att de utövar kompensatorisk undervisning, det vill säga att 

undervisningen innefattas av mer traditionell text, för att de måste erbjuda samt lära 

eleverna angripa traditionella texter eftersom de möter dem alltför sällan i det dagliga 

livet. 

 
Utifrån sina resultat drar Magnusson (2014) slutsatsen att med dagens nya teknik 

förändras basen för elever samt lärare att tolka information. De utsätts för en ny sorts 

textverklighet som ger utmaningar att hantera. Dagens elever och ungdomar möter inte 

enbart verbalskrivna texter utan mer vanligt är multimodala texter. Vidare menar hon att 

skärmen som medium blir en vardag för eleverna samt att bilden är mer i fokus än texten. 

Magnusson relaterar i sin forskning till New London Group (1996) som framhåller att 

texterna eleverna möter i samhället ställer andra krav på skolan och utformningen av 

undervisningen. Magnusson (2014) menar att det sker lärande utanför skolan som måste 

tas i bruk in i undervisningen. 
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2.1.3 Meningsskapande i digitala portföljer 

Hurtig (2007) har i sin avhandling Jag vågar visa att jag kan undersökt elevers 

meningsskapande i digitala portföljer tillsammans med pedagoger i grundskolans årskurs 

2–6. Hurtig (2007) definierar digitala portföljer som en lagringsenhet där eleven kan lagra 

filer av olika slag exempelvis text, bild, grafik, ljud, video och animationer. Filerna kan 

sedan användas för att visa elevernas utveckling av förmågor och kunskaper över tid. 

Hurtig (2007) undersöker vad eleverna erbjuds och vad som görs tillgängligt i elevernas 

arbete med meningsskapande. Hurtig (2007) undersöker även hur elever använder olika 

uttrycksformer och medium för att skapa mening. Elevernas arbete med att skapa mening 

med digitala portföljer innebär bland annat att lära sig använda de begrepp, verktyg och 

rutiner som ligger till grund för arbete med digitala portföljer (Hurtig, 2007). 

 
I Hurtigs (2007) resultat framgår det att lärarna menar att en av anledningarna till att de 

valt att arbeta med digitala portföljer, är att de ger möjlighet för eleverna att visa sina 

kunskaper och färdigheter genom olika uttrycksformer och medier. Resultatet visar även 

att lärares stöttning spelar stor roll i elevernas möjlighet att skapa mening i arbetet med 

digitala portföljer. Eleverna behöver lära sig att hantera multimodalitet i arbetet med 

digitala portföljer och det kräver att de lär sig begrepp och rutiner som används i arbetet 

med detta. Genom att lärare stöttar sina elever i arbetet med digitala portföljer skapas 

dessa möjligheter. Resultaten i Hurtig (2007) studie visar även att både elever och lärare 

utvecklar nya begrepp och rutiner under arbetet med elevernas digitala portföljer. 

Resultaten visar även att lärare utvecklar begrepp kring bedömning av elevernas 

kunskaper och färdigheter som har med multimodalitet att göra. Den multimodala 

förmågan handlar om att kunna använda och kombinera olika uttrycksformer för att visa 

sina kunskaper. Elevernas val av uttrycksform grundar sig i elevernas intressen, men även 

i vad eleverna anser bäst lämpar sig för att visa sina kunskaper.  

 
Slutsatserna Hurtig (2007) drar utifrån sitt resultat är att elever utvecklar förmågan att 

använda multimodalitet och kommunikativa resurser genom arbetet med olika 

uttrycksformer. Utifrån arbetet med olika uttrycksformer utvecklar eleverna också 

begrepp och arbetssätt som relaterar till multimodalitet. Hurtig (2007) kommer även fram 

till att lärarna arbetar med multimodalitet främst genom att använda multimodala 

arbetssätt i skolarbeten som utgår från elevernas intressen. Arbetssätten utgår även från 
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de tidigare arbeten eleverna placerat i sina digitala portföljer. En annan slutsats Hurtig 

(2007) drar är att elevernas kunskap om användandet av multimodalitet utgår från de 

resurser som läraren erbjuder eleverna att använda i undervisningen. Hurtig (2007) drar 

även slutsatsen att lärare och elever saknar begrepp och rutiner för arbete med 

multimodalitet. För att utveckla begrepp och rutiner krävs det att multimodala arbetssätt 

måste få plats i undervisningen. Om begrepp och rutiner för arbete med multimodalitet 

utvecklas kan lärare använda sig av dessa för att samtala om, reflektera över och bedöma 

de multimodala framställningarna eleverna skapar. 

2.2 Teoretiska perspektiv 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i spänningsfältet mellan socialsemiotisk teoribildning, 

socialsemiotisk multimodal teoribildning och sociokulturellt perspektiv på lärande och 

undervisningspraktiken vi valt att observera. Vi har valt att utgå från det sociokulturella 

perspektivet då det fokuserar på hur lärande sker i sociala kontexter och skolan är i högsta 

grad en social kontext. Eftersom vi i vår studie valt att fokusera på hur lärare använder 

sig av multimodala texter i sin undervisning har vi valt att utgå från den sociosemiotiska 

och socialsemiotiska multimodala teoribildningen. Dessa teorier fokuserar på sociala 

kontexter där semiotiska resurser och modaliteter används för meningsskapande vilket är 

det vi avser att undersöka. 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet grundas i Vygotskijs (2001) teorier om att människor lär 

sig genom interaktion i olika sociala sammanhang. Inom detta perspektiv ses elever som 

kulturella deltagare i en viss social kontext (Vygotskij, 2001). Det sociokulturella 

perspektivet är, utifrån vår uppfattning, en bra utgångspunkt för att undersöka något inom 

skolans värld eftersom skolan är en social kontext. Vygotskij (2001) menar att språket i 

både tal och skrift är centralt för människans lärande och tänkande liksom att det sker i 

ett socialt sammanhang. Inom den sociokulturella teorin ses lärande och kommunikation 

som socialt situerat och därmed beroende av den kontext i vilken det sker (Säljö 2005). 

2.2.2 Socialsemiotisk teoribildning 

Semiotik är läran om tecken. Det som skiljer semiotik från socialsemiotik är att 

semiotiken fokuserar på teckens innebörd och betydelse, medans socialsemiotiken 
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fokuserar på de sociala konventionerna och situationerna där tecken används för att skapa 

betydelse (Danielsson & Selander, 2014). Att meningsskapande är socialt situerat är en 

gemensam utgångspunkt för sociokulturell och socialsemiotisk teori som handlar om hur 

tecken skapar mening i en social kontext. Exempelvis i undervisningsmiljö där färger har 

olika meningspotential beroende på om det används inom ämnet bild eller svenska. 

Teorin är socialt orienterad då socio- pekar på att något sker i samspel, medan -semiotik 

handlar om teckenlära. Meningsskapandet ses utifrån socialsemiotisk teori som socialt 

motiverad och grundar sig i människans behov av att skapa mening tillsammans med 

andra. Socialsemiotisk teoribildning bidrar till förståelsen för hur olika tecken, var för sig 

eller tillsammans, skapar mening genom texter av olika slag. Björkvall (2019) tar avstamp 

i bland annat den socialsemiotiska teorin i sin forskning där han diskuterar begreppet text 

med fokus på dess semiotiska utformning. Den semiotiska utformningens fokus ligger på 

textens kommunikationsformer och hur dess semiotiska resurser samspelar för att skapa 

mening och kommunicera ett budskap. Inom socialsemiotik ses mening som något som 

finns och skapas ständigt och överallt i kommunikativa sammanhang, vilket utgör en 

viktig grund inom multimodal teoribildning (Kress, 2010). 

2.2.3 Socialsemiotisk multimodal teoribildning 

Den socialsemiotiska multimodala teoribildningen har utvecklats ur lingvistiska och 

socialsemiotiska teorier (Kress & van Leeuwen, 2006). Med hjälp av den 

socialsemiotiska multimodala toeribildningen kan elevers texter och hur lärare uppfattar 

dem utifrån de resurser som tas i bruk analyseras. Inom det multimodala perspektivet är 

utgångspunkten att mening skapas med hjälp av olika semiotiska resurser och utifrån 

vilken potential till att skapa mening resurserna har (Selander & Kress, 2010). Inom detta 

perspektiv ses semiotiska resurser som fulla meningspotentialer, det vill säga att de kan 

skapa betydelse på egen hand. Inom multimodal teoribildning läggs stor vikt vid 

semiotiska resurser och tecken som används för meningsskapande inom en social kontext, 

alltså resursernas potential till att skapa mening i kontexter där kommunikation sker 

(Kress, 2011). Lindstrand (2006) menar att multimodal teoribildning kan ses som en teori 

om kommunikation och kommunikationens villkor, det vill säga att teorin kan användas 

för att analysera hur kommunikationen sker och kommunikationens innehåll.  
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2.3 Centrala begrepp 
Multimodalitet och multimodal text 

Människor använder olika semiotiska resurser för att kommunicera med varandra när de 

skapar olika framställningar. Resurserna kan även benämnas som teckensystem. Att 

kombinera olika teckensystem är ett sätt att kommunicera, exempelvis genom tal och 

skrift, bilder, gester, ljud och färger. När flera resurser kombineras definieras 

kommunikationen som multimodal (Kress & Van Leeuwen, 2001). 

 
Följande citat redogör för hur multimodalitet skapar mening i ett givet sammanhang: 

 

Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till 
hands för att tolka världen och skapa mening. En meningsfull värld skapas 
genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. Föremål, gester, ord och 
symboler betyder inte något i sig. De får sin betydelse av det sociala 
sammanhang där de har skapats och där de används. Dessa tecken handlar inte 
om avbildning, utan utgör representationer av hur något framstår som just 
meningsfullt. (Selander & Kress, 2010, s. 26) 

  

När vi kombinerar två eller flera olika modaliteter som bidrar till meningsskapande kallar 

vi det för multimodalt textskapande eller meningsskapande. Kress (2003) beskriver att 

när olika modaliteter kombineras för meningsskapande blir meningsskapandet 

multimodalt. Vi utgår i denna uppsats från att begreppet multimodalitet är när vi väljer 

att uttrycka oss med flera olika uttrycksformer. 

 
Multimodala texter består av olika modaliteter eller semiotiska modaliteter som ord, i 

kombination med till exempel teckningar, fotografier, grafer eller olika former av 

symboler (Danielsson & Selander, 2017). Vi utgår i denna uppsats från att begreppet 

multimodal text är en text som innefattar flera olika semiotiska resurser som på ett 

ändamålsenligt sätt skapar betydelse i ett specifikt sammanhang. En multimodal text 

kommunicerar budskap genom att flera uttrycksformer kombineras. 
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Semiotiska resurser och modaliteter 

Björkvall (2019) definierar begreppet semiotisk resurs som meningsskapande material 

som används för kommunikation. Danielsson & Selander (2014) ser semiotiska resurser 

som det vi använder för att organisera vår förståelse av omvärlden och för att 

kommunicera mellan människor eller inför individen själv. Vi utgår i denna uppsats från 

att semiotiska resurser ses som byggstenarna i en text. Byggstenarna organiseras sedan 

för att skapa mening. 

  
Björkvall (2019) definierar begreppet modalitet som en organiserad uppsättning av 

semiotiska resurser. Vi definierar begreppet som olika sätt att uttrycka sig på. Modaliteter 

är en definition på olika sätt att uttrycka sig med exempelvis alfabetiska tecken, ljud, 

form, bild osv. I varje modalitet finns en uppsättning av semiotiska eller 

meningsskapande resurser. Var och en av dessa semiotiska resurser har olika 

betydelsepotential, det vill säga att de erbjuder olika betydelser beroende på sammanhang 

och situation (Lindh, 2019). 

  
Danielsson och Selander (2014) menar att när vi använder semiotiska resurser på ett 

systematiskt sätt bildar de semiotiska modaliteter. Exempel på semiotiska modaliteter kan 

vara ord, teckningar, fotografier, grafer eller olika former av symboler (Danielsson & 

Selander, 2014). Vår definition av begreppet är att när vi sätter samman flera semiotiska 

resurser, exempelvis bokstäver till ord, skapar de en semiotisk modalitet. Den semiotiska 

modaliteten blir då i sig själv ett uttryckssätt som sedan kan kombineras med andra 

uttryckssätt och forma en multimodal text. 

 
Affordance 

Selander & Kress (2017) definierar begreppet affordance som vilka olika 

meningserbjudande som semiotiska resurser har, vilken meningspotential dessa resurser 

har och hur de kan användas. Olika semiotiska resursers har olika meningspotential, som 

begränsar eller möjliggör att uttrycka mening i ett visst sammanhang (Danielsson & 

Selander, 2014). Exempelvis kan en bild förtydliga en texts budskap, men den kan även 

begränsa textens budskap. Bilder i matteboken kan för vissa elever förstärka uppgiften 

eller talet men för andra utgör bilden ett störande inslag och utifrån olika tolkningar av 

bilder kan budskapet förstärkas alternativt begränsas. Utifrån Selander & Kress (2017) 
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och Danielsson & Selander (2014) kan begreppet affordance tolkas som vilka 

meningserbjudande en specifik semiotisk resurs möjliggör. Vi utgår i denna uppsats från 

att en text kan få olika konsekvenser beroende på vilka resurser som används vid 

textskapandet. Exempelvis kan en bild förstärka en texts budskap eller förtydliga dess 

innehåll. 

 
Design 

Design handlar om att forma idéer, begrepp och mönster som i sin tur skapar mening, det 

vill säga kommunicerar något. Begreppet syftar till de aktiviteter vi utför i relation till 

intresset att skapa någonting nytt eller reproducera något som redan har skapats (Selander 

& Kress, 2017). Vi utgår i denna uppsats från att begreppet design avser hur en text är 

utformad. Det innebär att en text kan analyseras utifrån hur den är designad, det vill säga 

att vi kan analysera en text på olika nivåer. Vi talar inte bara om att designa skriven text 

utan även material, färg och form. Dessa resurser kan samspela på en mängd olika sätt 

och skapa mening beroende på hur de är designade. Selander och Kress (2010) förtydligar 

designbegreppets nivåer utifrån den meningsskapande processen. Den första nivån är 

available design som kan ses som planeringsstadiet för processen. Den andra nivån är 

design vilket kan ses som det faktiska meningsskapandet. Den tredje och sista nivån är 

redesign vilket utgår från det färdiga meningsskapandet. Det färdiga meningsskapandet 

kan användas som resurs för ett nytt meningsskapande.  

 
Literacy 

Säljö (2005) är en av dem som beskriver begreppet literacy som något mer än bara att 

kunna läsa och skriva. Säljö (2005) menar att literacy inte bara handlar om att avkoda 

ord, utan även om att kunna göra associationer, dra slutsatser, göra kopplingar till andra 

kontexter samt att kunna förhålla sig kritiskt till en text. Vi utgår i denna uppsats från, i 

likhet med Säljö (2005), att begreppet literacy ses som flera förmågor som kombineras 

för att kunna möta och skapa en text. 

 
Literacy ses idag som en sammansatt och komplex kompetens som innebär att skapa 

mening i ett större perspektiv. Utifrån ett socialt synsätt kan literacy ses som en samling 

förmågor såsom att kunna tolka, producera och engagera sig i olika texter som finns i 

sociala kontexter (Jacquet & Danielsson, 2018). Det är inte tillräckligt att enbart kunna 
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tolka en text eller en bild, elever måste träna upp förmågan att kunna använda tolkningen 

för att sätta texten och bilden i ett större sammanhang där text och bild samspelar. 

Grunden till att literacybegreppet har vidgats är att ord, texter och bokstäver aldrig 

uppträder isolerat, de är en del av ett större socialt och kulturellt sammanhang. 

Sammanhanget påverkar hur vi läser, skriver och uppfattar texter. Internetbaserad literacy 

blir mer multimodal när skrifttecken kombineras med andra semiotiska resurser och 

modaliteter för att skapa mening. (Godhe & Hashemi 2019) 

 
Lärande 

Utifrån det sociokulturella perspektivet innebär lärande att tillägna sig erfarenheter men 

också om att delta i utvecklingen av dem (Säljö, 2005). Utifrån ett multimodalt perspektiv 

ses lärande som ett resultat av meningsskapande och innebär en ny förståelse av världen 

genom tillägnandet av nya kunskaper. Kress (2010) menar att vi skapar kunskap samtidigt 

som vi utvecklar våra resurser för meningsskapande. Lärande kan enligt Selander & Kress 

(2017) ses som en ökad förmåga att tillgodogöra sig kunskaper och värden på ett 

meningsfullt sätt. Magnusson (2014) menar däremot att lärande och meningsskapande är 

samma sak och att meningsskapande sker då vi reagerar på olika meningserbjudanden 

(affordance). Magnusson (2014) tolkar därmed meningsskapande som en pågående 

process, medveten och omedveten, som innefattar lärande, kunskap och information. 

Forskare använder sig av olika definitioner vilket kan leda till svårigheter att förstå 

begreppets användning i ett specifikt sammanhang. Vi utgår i denna uppsats från att 

lärande är förmågan att ta till sig kunskaper, både medvetet och omedvetet.  

  
Medium 

Jewitt (2005) definierar medium som det sätt på vilket texten förpackas och sprids. 

Medium kan exempelvis vara en bok, dator, papperstidning eller ipad. Diskursen kring 

begreppet medium innefattar diskussioner kring om definitionen ska bygga på 

användning, vara en teknik, fysisk kanal eller modalitet (Magnusson 2014). Vi utgår i 

denna uppsats från att medium är det sätt på vilket texten förpackas, alltså hur den 

medieras exempelvis på papper, dator, ipad, telefon eller en bok. 
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Text 

I följande citat presenteras Danielsson & Selanders (2014) definition av begreppet: 

  

Dess vardagliga betydelse är: skrivna ord på papper eller skärm. Begreppet text 
har en mer vidgad syn som innefattar resurser för meningsskapande t.ex. 
bilder, talat språk och gester mm. Texten ska ha ett avgränsat budskap som kan 
förstås i ett specifikt sammanhang. (Danielsson & Selander, 2014, s.17) 

 

Det finns olika definitioner på vad en text är Björkvall (2009) definierar begreppet text 

med att den utmärks av att ha en början och ett slut samt att den får sin mening i ett 

specifikt sammanhang. Inom multimodal teoribildning diskuteras begreppet text utifrån 

att en text får betydelse genom kontexten och att olika teckenvärldar tillsammans bidrar 

till att skapa betydelse (Kress, 2010). Begreppet text behöver inte enbart avse skriftligt 

verbalspråk, utan även illustrationer och bilder (Björkvall 2019). Begreppet text är svårt 

att definiera då det definieras olika beroende på vilka perspektiv och teorier som 

aktualiseras. Det finns en vardaglig uppfattning om att text endast är ord skrivna på ett 

papper eller en skärm. Danielsson & Selander (2014) menar att text nu kan innefattas av 

resurser som bilder, talat språk eller gester. Det vidgade textbegreppet innefattar alltså en 

syn på text som en kombination av olika uttrycksformer, både skriftligt verbalspråk, 

illustrationer och gester. Dessa typer av texter kallas multimodala texter. Varje enskild 

resurs som används för att uttrycka mening kan enligt Danielsson & Selander (2014) i sig 

själv ses som text då den kommunicerar ett avgränsat budskap som kan förstås i ett 

specifikt sammanhang. Vi tolkar det vidgade textbegreppet som en vidgad syn på text och 

textskapande som kan involvera olika/flera resurser. 
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3.  Metod, urval och etiska överväganden 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gjort vårt urval och vilka metoder vi 

har använt för att samla in vår empiri. Vi redogör för vilken teori våra analyser grundar 

sig på samt beskriver hur vår studie genomförts. Vi kommer även redogöra för vilka 

etiska övervägande som legat till grund för vår studie. 

3.1 Urval 
Vårt val av lärare grundar sig i det som Bryman (2011) kallar tillfällighets- eller 

bekvämlighetsurval vilket menas med personer som råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. Vårt val av skolor till denna studie grundar sig i att vi är bekanta med skolorna 

vi kommer genomföra vår studie på. Denscombe (2018) menar att deltagare i studier 

reagerar olika beroende på hur de uppfattar personen sedan tidigare. Den ena skolan vi 

valt har Pontus arbetat på innan påbörjad utbildning, vilket gör att han är bekant på skolan. 

Den andra skolan har Lotta genomfört verksamhetsförlagd utbildning på vid ett flertal 

tillfälle vilket gör att hon är bekant på skolan.  

  
Vi tog på varsitt håll kontakt med skolornas rektorer och frågade om vi kunde genomföra 

våra observationer där. Vi var varmt välkomna och rektorerna förmedlade kontakten med 

de lärare som undervisade i ämnet svenska på mellanstadiet på respektive skola. Därefter 

fick vi kontakt med lärarna och fick tillgång till schema för att tillsammans kunna planera 

våra observationer och intervjuer. Respondenterna i vår studie har alla varit verksamma 

lärare under olika lång tid och har olika typer av utbildningar. Då respondenternas kön, 

ålder, utbildning och erfarenheter som lärare skiljer sig åt och har stor spridning kan 

sannolikheten för att samla in betydelsefull information öka (Repstad, 2007). Då vår 

studie sker under en begränsad tid, resulterar det i ett litet urval av lärare. Eftersom vi valt 

att observera och intervjua fyra lärare är vi medvetna om att vårt resultat kommer ha en 

låg generaliserbarhet då empirin är mycket begränsad (Repstad, 2007). 

3.1.1 Skolorna 

Skola 1 ligger belägen i en by med drygt 8000 invånare. Hela kommunen har knappt 20 

000 invånare och har låg socioekonomisk bakgrund. Skolan är en F-9 skola med knappt 

600 elever. F-6 är en-parallelliga med undantag för årskurs fyra som är två-parallelliga. 

Högstadiet 7–9 har fyra-parallelliga klasser på cirka 25 elever i var. Mellanstadiet ligger 
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i samma byggnad som högstadiet och F-3 ligger i en annan byggnad på skolgården. 

Mellanstadiet där vi har valt att göra vår undersökning har 80 elever där två svensklärare 

täcker all svenskundervisning. 

  
Skola 2 ligger belägen i en by med drygt 900 invånare. Skolan är en F-6 skola med drygt 

200 elever. Alla klasser är en-parallelliga på mellan 20–30 elever och inom samma 

skolbyggnad. Skolan ligger i utkanten av samma kommun som skola 1 och på gränsen 

till en större kommun. 

3.1.2 Lärarna 

Anna har arbetat på skola 1 i snart ett år. Hon har en utbildning som ämneslärare i svenska, 

religion och historia årskurs 4–9. Hon har även läst extra kurser i svenska som andraspråk 

(sva). Anna har undervisat alla stadier tidigare utom mellanstadiet och årskurs fyra vilket 

är första gången. Då hon gick sin utbildning arbetade hon samtidigt som lärare och har 

därmed varit verksam i sammanlagt 20 år. På skola 1 undervisar Anna i svenska och SO 

båda i årskurs fyra. 

 
Malin har arbetat på skola 1 i snart 1,5 år och började sin anställning där direkt efter sin 

examen. Hennes utbildning är ämneslärare i årskurs 7–9 med behörighet från årskurs fyra 

upptill årskurs nio. Malin är behörig i svenska, historia och religion. Hon är mentor för 

årskurs 5 tillsammans med en kollega och utöver det undervisar hon i SO i årskurs fem 

och svenska i årskurs fem och sex. Malin har arbetat som lärare i 7,5 år och har även 

arbetat som vikarie innan och under sin utbildning. 

 
Daniel har arbetat som lärare i 13 år och under alla dessa år har han arbetat på skola 2. 

Han är utbildad ämneslärare inom SO med behörighet för årskurs 4–9 samt gymnasiet 

och även utbildad i svenska och har behörighet att undervisa i årskurs 4–9. Daniel har 

undervisat i svenska och SO i årskurs 4–9 under sina år som lärare men har till 

övervägande del av tiden undervisat i årskurs 4–6. 

  
Petra har arbetat som lärare under två års tid och dessa två åren har hon arbetat på skola 

2. Hennes utbildning är grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–
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6. Hon har behörighet i svenska, matematik, engelska och NO i årskurs 4–6. Petra har 

arbetet i alla årskurserna på mellanstadiet i alla de ämnen som hennes behörighet täcker. 

3.2 Val av metod 
I den forskning vi tagit del av har metoder som intervjuer, observationer samt enkäter för 

att undersöka den didaktiska användningen av multimodala texter använts. Vårt val blev 

därför att genomföra observationer av lärare vid undervisningstillfälle för att se lärarens 

didaktiska val med egna ögon. Genom att komplettera observationerna med 

halvstrukturerade intervjuer såg vi möjligheten att öka reliabiliteten, det vill säga 

tillförlitligheten i vår insamlade empiri. Valet av att genomföra halvstrukturerade 

intervjuer grundar sig i att vi ville få syn på hur lärare arbetat med multimodala texter i 

sin undervisning över tid samt hur de motiverar sina didaktiska val. Syftet med vår studie 

är att synliggöra den didaktiska användningen av multimodala texter. Med utgångspunkt 

i vårt syfte valde vi att observera vilka medium, modaliteter och semiotiska resurser 

läraren använder sig av i sin undervisning och hur dessa val motiveras. Bryman (2011) 

menar att framskrivning av forskningsfrågorna är viktig. Forskningsfrågorna har varit 

vägledande för oss dels i framskrivning av intervjufrågorna, observationsschemat dels 

under litteraturinsamlingen till vår forskningsbakgrund.  

3.2.1 Observationer 

Vi valde att genomföra observationer under våren 2020 under fyra dagars undervisning 

på mellanstadiet för att komma åt den faktiska undervisningen. Genom observationer kan 

vi synliggöra hur lärarna arbetar i svenskundervisningen med multimodala texter. I 

samband med våra observationer diskuterade vi respektive undervisningstillfälle med 

läraren. Diskussionerna har skett innan, under och efter lektionerna. När eleverna 

arbetade enskilt under lektionerna vi observerade förde läraren en dialog med oss där de 

gav oss ett större perspektiv av undervisningen. I dialogerna berättade lärarna varför 

undervisningssituationerna såg ut som de gjorde.  

 
När vi bestämde oss för att genomföra observationer insåg vi att vi skulle behöva anteckna 

vad vi observerade. Möjligheterna för att kunna analysera våra observationer ökar genom 

att göra ett observationsschema att fylla i under lektionerna (se Bilaga 4). Bryman (2011) 

menar att det är viktigt att ha ett observationsschema eller en mall att fylla i vid 
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observationstillfället. En förutsättning för att hitta en bra struktur för ett sådant schema 

var att ha våra frågeställningar och vårt syfte framför oss, för att som Bryman (2011) 

menar att tydligt hålla fokus vid utformandet. Vi började söka i tidigare forskning där vi 

såg att forskare använt sig av observationsscheman. Vi tog därför inspiration från Lindh 

(2019) där hon använde sig av ett observationsschema vi upplevde som enkelt att använda 

sig av. Vårt observationsschema utformade vi till att kunna markera med kryss, det gjorde 

vi för att minimera att anteckna för mycket.  För att komma fram till vad som skulle finnas 

med i observationsschemat utgick vi från vår forskningsfråga: Vad erbjuds eleverna för 

medium, modaliteter och semiotiska resurser vid mötet och skapandet av multimodala 

texter? Vi valde att göra en kolumn i observationsschemat där vi kunde anteckna 

kommentarer och hur undervisningssituationen såg ut. Den kolumn av 

observationsschemat som kallades övrigt/kommentarer utformades med utgångspunkt i 

vår forskningsfråga: Hur organiseras undervisningen vid arbetet med multimodala 

texter? När vi påbörjade våra observationer insåg vi att vi kunde komplettera vårt 

observationsschema genom att lägga till fler medium, modaliteter och semiotiska 

resurser. Kompletteringarna gjordes under observationerna.  

3.2.2 Intervjuer 

Vi valde att komplettera våra observationer med intervjuer för att få syn på hur lärare 

tidigare och över tid arbetat multimodalt i sin undervisning. Vi ville få syn på 

användandet av resurser och vilka didaktiska val som låg till grund för det som eleverna 

erbjöds och användes av lärare. Vi förklarade för lärarna att vi har ett objektivt 

förhållningssätt till studien som görs och resultaten som genereras. Ejvegård (2009) 

menar att intervjuare måste eftersträva neutral och objektiv attityd inför och under 

intervjun. Vi som intervjuare ska inte kommentera respondenternas svar eller visa 

gillande eller ogillande till svaren. 

 
Vi ville att våra intervjuer skulle vara halvstrukturerade och fungera mer som ett samtal 

än som en intervju där en fråga ställs och ett svar ges. Vi valde att strukturera frågor som 

skulle ligga till grund för intervjun. Frågorna sammanställde vi i en intervjuguide (se 

bilaga 1) där vi kunde anteckna lärarnas svar på frågorna vi ställde. Intervjufrågorna 

utformades med utgångspunkt i vår forskningsfråga: Hur motiverar lärare arbetet med 

multimodala texter i undervisningen? Inspiration till intervjufrågorna tog vi i de 
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didaktiska grundfrågorna: Vad ska undervisningen handla om? Varför ska det undervisas 

om innehållet? Hur ska undervisningen genomföras? Genom att utgå från dessa frågor 

kan vi synliggöra den didaktiska användningen av multimodala texter i undervisningen 

(Nilholm, 2016). Utifrån frågorna kunde vi få syn på hur lärare har arbetat multimodalt 

över tid samt vilka didaktiska val som ligger till grund för arbetet.  

3.3 Utgångspunkt för analys 
Då vi valt att fokusera på det multimodala perspektivet med fokus på hur lärare använder 

multimodala texter i undervisningen, har vi valt att analysera våra observationer och 

intervjuer utifrån detta perspektiv. Multimodal teoribildning fokuserar bland annat på de 

semiotiska resurser och modaliteter som används för meningsskapande inom en social 

kontext, alltså resursernas potential att skapa mening i kontexter där kommunikation sker 

(Kress, 2011). Anledningen till att vi utgår från denna teori är att vi anser att 

undervisningen är kommunikativ och vi tittar på vad lärare använder när de låter elever 

möta och skapa texter i undervisningen. Vi ser precis som Lindstrand (2006) att 

multimodal teoribildning kan ses som en teori om kommunikation och 

kommunikationens villkor, det vill säga att teorin kan användas för att analysera hur 

kommunikationen sker och kommunikationens innehåll. Vi utgår från teorin vid 

sammanställningen av våra observationer och intervjuer genom att analysera vilka och 

hur medium, modaliteter, semiotiska resurser och multimodala arbetssätt används i 

undervisningen.  

 
När vi analyserat våra observationsscheman har vi genomfört en innehållsanalys med 

utgångspunkt i de didaktiska grundfrågorna vad och hur. Utifrån dessa frågor har vi sedan 

kategoriserat våra resultat för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi använde oss av 

ett observationsschema vid varje lektion vi observerade, således har vi sammanställt 26 

stycken observationsscheman. Vid sammanställningen av våra observationsscheman så 

tittade vi på vilka medium, modaliteter och semiotiska resurser som vi hade markerat med 

kryss i våra dokument (se figur 1). Vår intention med användandet av 

observationsschemat var att kunna urskilja vilka medium, modaliteter och semiotiska 

resurser som lärare använde, inte använde samt vilka läraren använde mest frekvent. 

Utifrån vilka medium lärarna har att tillgå på respektive skola kunde vi urskilja vad de 

faktiskt använder sig av och kunde se hur användningen skiljde sig åt på skolorna. Vi har 
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även analyserat i vilka undervisningssammanhang som de olika mediumen, modaliteterna 

och semiotiska resurserna har använts. För att analysera i vilka 

undervisningssammanhang som medium, modaliteter och semiotiska resurser används 

utgick vi från anteckningarna vi gjorde i observationsschemat (se figur 1). I anslutning 

till observationerna diskuterade vi lektionerna vi observerat med lärarna där vi kunde få 

fram ytterligare information kring lärarnas val av medium, modaliteter och semiotiska 

resurser. Genom att sammanställa diskussionerna i förhållande till lektionerna kunde vi 

få en djupare förståelse för hur lärarna organiserat sin undervisning.  

 

 

Figur 1: Ifyllt observationsschema. 

 
När vi analyserat våra intervjuguider har vi utgått från den didaktiska grundfrågan varför. 

Utifrån denna fråga har vi sedan kategoriserat våra resultat för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Vi använde oss av en intervjuguide för varje lärare vi intervjuade, 

således har vi analyserat fyra intervjuguider. Vi började med att sammanställa vad läraren 

använde för medium, modaliteter och semiotiska resurser i sin undervisning, både under 

observationerna och tidigare. Vi kunde, med utgångspunkt i lärarens svar, analysera hur 

läraren motiverade valen av medium, modaliteter och semiotiska resurser i sin 

undervisning. Utifrån våra analyser kategoriserade vi lärarnas svar utifrån: vilka medium, 

modaliteter och semiotiska resurser de använder, deras arbete med multimodala 

arbetssätt, deras syn på multimodala arbetssätt kopplat till våra styrdokument och 
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kompensatorisk undervisning med den traditionella texten. Kategoriseringen hjälpte oss 

att få en överblick av våra resultat och vi kunde genom kategorierna urskilja den 

information som vi ansåg vara väsentlig för vår studie.  

3.4 Etiska överväganden 
Denscombe (2018) menar för att deltagarnas intressen ska skyddas måste vi se till att de 

inte lider någon fysisk, psykisk eller personlig skada av vår forskning. Vi var noga med 

att följa den lagstiftning som råder, vi kan varken ställa oss över eller utanför lagen. 

(Denscombe 2018) 

 
Utifrån informationskravet skickade vi ut informationsbrev (se Bilaga 2) samt muntlig 

information till rektorerna och de berörda lärarna som skulle delta i vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2018). Här tog vi avstamp i Brymans (2011) tips på färdigheter för att 

formulera brevet på bästa sätt. Där förklarades syftet med vår studie och hur vi skulle 

genomföra den. Vi klargjorde för deltagarna att deltagandet var frivilligt och de kunde 

närsomhelst avbryta. Då vi genomförde observationer samt halvstrukturerade intervjuer 

med lärare innebar det att läraren skulle komma att stå i fokus i vår studie, därför blev vi 

tvungna att utgå från samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2018). Vi inhämtade samtycke 

från lärarna muntligt. Vi klargjorde för deltagarna i studien att vi skulle komma att 

tillämpa konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär enligt vetenskapsrådet 

(2018) att utomstående inte ska kunna identifiera deltagarnas bidrag till studien samt att 

de inte får tillgång till materialet som studien bygger på. Vi har därför valt att anonymisera 

skolorna i vår studie med hjälp av siffror och lärarna med andra namn. Vårt 

forskningsmaterial har lagrats så att endast vi har haft tillgång till materialet. När vi 

presenterat materialet för vår handledare har lärarna och skolorna varit anonymiserade. 

Vi kommer i vår studie utgå från nyttjandekravet vilket innebär att resultaten för studien 

inte kommer nyttjas till andra syften än de ändamål som vår forskning avser 

(Vetenskapsrådet, 2018).  
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4.  Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar vi resultaten från våra observationer och intervjuer. Analysen 

av resultaten är integrerad i presentationen av resultaten. När vi analyserat resultaten från 

våra observationer och intervjuer har vi utgått från vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Analyserna utgår även från multimodal teoribildning som fokuserar bland annat på de 

semiotiska resurserna som används. Lärarna utgår från olika planeringar vilket innebär 

att deras lektioners innehåll inte kommer vara utformade likadant. Vi är medvetna om att 

detta kan komma att påverka vårt resultat och reliabiliteten för vår studie.  

4.1 Observationer Skola 1 
Innan, under och efter lektionerna vi observerade hade vi möjlighet att diskutera 

lektionernas innehåll med läraren. I diskussionerna fick vi fram motiveringar till varför 

lärarna valde att undervisa som de gjorde. Lärarna förtydligade vad de avsåg med sin 

undervisning och varför de valde att använda det material som de gjorde. Genom 

diskussionerna kunde vi få en bättre förståelse för hur undervisningen var organiserad.  

4.1.1 Anna 

Utifrån våra observationer kunde vi se att läraren hade planerat ett tydligt område för 

lektionerna hon skulle undervisa i under observationstiden. Undervisningen skulle 

komma att innefatta mycket diskussioner, vilket Anna menade fångar eleverna och får in 

deras perspektiv och intresse. På tavlan i klassrummet var där hela tiden ett schema gjort 

med bildstöd. Anna sa att hon alltid använder sig av bildstöd för att tydliggöra begrepp, 

klassrumsklimat och arbetssätt. Hon menade att hon arbetar med bildstöd för att 

tydliggöra hur eleverna ska arbeta och för att de ska få en bättre förståelse för begrepp 

inom arbetsområdet. Vi tolkar det som att bildstödet läraren använder sig av fungerar som 

en stöttning för eleverna i undervisningen. Exempel på bildstöd Anna använde sig av var 

hur eleverna skulle jobba, om det var enskilt eller i par, om det skulle vara tyst eller 

eleverna fick småprata. Bildstödet innefattade även lektionens mål, arbetsuppgifter och 

utvärdering som satt uppe på tavlan och fylldes i före, under och efter lektionerna. 

 
Det arbetsområde som klassen arbetar med under observationstiden är ett avslut på ett 

längre område i skrivning av kapitelbok. Uppgiften heter Huset och går ut på att eleverna 

får höra en liten berättelse som exempelvis är spännande, vilket ska inspirera dem till att 
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kunna skriva ett spännande kapitel. I berättelsen de får höra finns strukturen för hur de 

ska kunna skriva detta kapitel. Därefter börjar eleverna skapa och skriva sitt kapitel. De 

skriver på sin dator för att sedan kunna skicka sin färdiga text till läraren. Anna får texten, 

läser, rättar stavfel och färgmarkerar delar som ska redigeras i dokumentet. Dokumentet 

skickas sedan tillbaka till eleven och de rättar eventuella fel. Därefter ska eleverna skriva 

sitt kapitel i sin skrivbok som är speciellt avsedd till detta ändamål. För att träna sin 

handstil ska eleverna skriva för hand. De ska sedan rita en passande bild till texten och 

färglägga med färgpennor. Under observationstiden var eleverna i slutskedet med 

kapitelboken. De skulle titta igenom varje sida och se till att allt såg bra ut och att de var 

klara med allt. Anna gick därefter igenom hur fram- och baksida skulle göras för att 

slutföra uppgiften och att det skulle kännas som en riktigt bok för eleverna. De fick välja 

färgat alternativt vitt papper och tänka ut ett passande motiv. Anna underströk att det 

skulle var ett motiv som stämde överens med bokens innehåll och som såg till att fånga 

läsarens intresse. I slutskedet av arbetsområdet skulle eleverna skriva en recension på 

baksidan av boken. Anna visade eleverna hur recensionen skulle se ut och poängterade 

hur viktigt det var att texten fångar läsarens intresse. Vid detta moment skulle eleverna 

skriva texten för hand och sedan klistra den på baksidan av sin bok som även den var fint 

ritad. 

4.1.2 Malin 

Under observationstiden har Malin arbetat med ett häfte som har scannats in och lagts på 

den digitala plattform som de arbetar med på skolan. Malin berättar att anledningen till 

att hon scannat in häftet är förberedelser för fjärrundervisning, men även för att spara på 

pappersutskrifter. Det häfte som både årskurs fem och årskurs sex arbetat med är en 

fördjupning av ljud och stavning av det svenska språket. Malin säger att hon utifrån sin 

undervisning sett att ljud och stavning i svenska är en bristande kunskap hos eleverna. Vi 

kan utifrån våra observationer se att i undervisningen av dessa ljud arbetar Malin en hel 

del med gester, ljud och att skriva på tavlan för att eleverna ska lära sig hur dessa används. 

  
Den ena klassen var också i slutskedet av deras arbete med att skriva deckare. De har 

skrivit varsin deckare på datorn, ett projekt som de arbetar med under en begränsad tid. 

Avslutningsvis ska eleverna göra en kamratbedömning med hjälp av metoden two stars 

and one wish. Eleverna får en mall för metoden med rader att skriva på, information med 
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vad som är bra och vad som önskas samt bilder i form av stjärnor och en gåva. När 

eleverna är klara med sin kamratbedömning ska de läsa sin bänkbok som är i bokform, ej 

på datorn. Malin säger att hon vill förmedla känslan av att sitta och bläddra i en bok 

istället för att scrolla på en skärm, därför är bänkboken i bokform. Vi observerar att 

eleverna kan välja bok utifrån sin läsförmåga och intresse. Vi tolkar att följden av detta 

blir tyvärr att eleverna inte kan lyssna på berättelserna som anpassning.  

  
Utifrån våra observationer kan vi se att det som förekommer i Malins undervisning är 

diskussioner och elevaktivitet och då speciellt i den ena klassen. Under diskussionerna 

förstärker hon verbalspråket med gester och ibland med ord på tavlan. Malin berättar att 

hon använder sig av diskussioner för att engagera eleverna och skapa ett klassrumsklimat 

där alla elever vågar uttrycka sin åsikt. Diskussionerna används, enligt henne, även som 

förberedelse för när eleverna kommer att göra muntliga presentationer. Normalt sett är 

det en mobilfri skola men vid ett tillfälle gör Malin ett undantag då en av eleverna blivit 

storebror och önskar visa bilder från sin telefon. Lärarna på skola 1 har inte möjlighet att 

använda mediumet mobiltelefon i sin undervisning då det är en mobilfri skola. Malin 

berättar att hon önskar att hon kunde använda sig av mobiltelefoner i sin undervisning 

eftersom eleverna kan använda sig av andra funktioner där än på datorn. Vi kan i våra 

observationer se att Malin visar en serie för sina elever. Malin berättar att någon lektion 

i veckan brukar hennes elever få titta på serien som visas på activeboarden så alla tittar 

samtidigt. Malin förklarar att hon visar serien för att möta eleverna utifrån deras vardag, 

då serien handlar om elever på mellanstadiet. Malin menar att eftersom en del av eleverna 

i klasserna har ett annat modersmål än svenska ger serien eleverna möjlighet att lyssna 

till det svenska språket i en kontext de känner igen. Våra observationer visar att förutom 

att använda activeboarden till att visa filmklipp och serier använder Malin inte alla 

funktioner som finns att tillgå. Activeboarden kan användas på samma vis som en stor 

skärm där läraren kan arbeta direkt i ett dokument eller läroböcker tillsammans med 

eleverna, vilket Malin inte gör. Malin berättar att hon har önskat kompetensutveckling 

för att kunna använda funktionerna activeboarden har.  
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4.2 Observationer Skola 2 

4.2.1 Daniel 

Utifrån våra observationer och samtal med Daniel kan vi se att han ofta arbetar tematiskt, 

det vill säga att hans undervisning har ett övergripande tema och han försöker 

ämnesintegrera svenska och SO. Vi kan se att en konsekvens av det tematiska arbetet är 

att eleverna sällan har lektioner som enbart berör ämnet svenska. Svensklektionerna 

Daniel undervisar fokuserar och anpassas istället utifrån det område som eleverna arbetar 

med i SO. Genom att arbeta tematiskt menar Daniel att han kan ge eleverna en kontext 

att använda de kunskaper de tilltagit sig under svensklektionerna. Daniel berättar att han 

grundar det tematiska arbetet i att eleverna får testa på att skapa olika typer av texter för 

att förbereda dem för framtiden. Daniel menar att han vill ge eleverna kunskaper i hur 

texter kan skrivas i olika genre då eleverna kommer möta dessa texttyper i sin framtida 

utbildning.  

 
I ett arbetsområde Daniel undervisade skulle eleverna titta på en kort film som illustrerade 

en berättelse de tidigare har läst i klassen. Berättelsen handlade om en pojke som gjorde 

en äventyrsresa och eleverna läste och recenserade berättelsen. Den korta filmen tittar 

eleverna på tillsammans i helklass, Daniel använder sig av medium dator och canon, en 

typ av projektor, för att visa filmen. Därefter diskuterar eleverna muntligt filmens innehåll 

och jämför innehållet mellan filmen och den skrivna berättelsen de tidigare läst. Daniel 

berättar att hans val grundar sig i att när eleverna läser berättelsen så tolkar de den på ett 

vis medan när de ser filmen tolkas den på ett annat. Genom detta arbetet menar Daniel att 

eleverna kan bli medvetna om hur en texts utformning kan påverka läsarens tolkning av 

den. Det är en del av undervisningen där Daniel menar att eleverna ska lära sig skapa en 

”proffsig” text.  

  
Arbetsområdet fortsätter med att eleverna vid ett tillfälle lyssnar på ett kapitel ur en 

ljudbok och får under tiden möjlighet att rita en bild som passar till den kapitlet de lyssnar 

på, de får rita på antingen papper eller på sin ipad. Daniel berättar att han valde att låta 

eleverna lyssna på texten för att kunna möta fler elever utifrån deras kunskaper och behov. 

Bilderna eleverna ritade kopplades till det de arbetat med tidigare i området, för att visa 

på hur olika texter kan tolkas. Därefter diskuterar Daniel och eleverna innehållet i kapitlet 
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och eleverna får frågor de ska besvara i mindre grupper. Daniel säger att han väljer att 

låta eleverna arbeta i mindre grupper för att de ska fungera som läranderesurser för 

varandra. Svaren på frågorna ska eleverna skriva ner på sina ipads i ett program där svaren 

från alla grupper summeras. Daniel visar sedan klassens svar på de olika frågorna på 

tavlan, detta sker med hjälp av dator och canon. Daniel berättar att han väljer att arbeta 

på detta vis då elevernas svar blir anonyma och de kan diskutera svaren utan att någon 

pekas ut. Han menar att de olika svaren kan även hjälpa eleverna att förstå texten de 

lyssnade på. Vi tolkar det som att svaren fungerar på så vis också som en typ av stöd för 

eleverna. Daniel säger att han arbetar på detta vis eftersom han vill att eleverna ska kunna 

utvecklas utifrån sina behov och kunskaper, vi tolkar det som att han vill möta eleverna i 

deras utvecklingszon. Daniel menar att han låter eleverna fungera som läranderesurser 

för varandra och ta del av gruppernas svar för att de ska inspireras av varandra och 

utvecklas med hjälp av detta.  

  
Med utgångspunkt i det tematiska arbetet arbetar eleverna under ett tillfälle med symboler 

från olika religioner och ska skriva ner symbolernas betydelser i ett dokument eleverna 

delar med varandra på sin ipad. Eleverna ska även skriva ner likheter och skillnader 

mellan de olika religionerna i dokumentet. Daniel har tilldelat eleverna dokumenten som 

de delar med varandra. I dokumenten har han lagt in bilder på de olika symbolerna istället 

för att eleverna själva ska hitta dessa utifrån deras namn. Han berättar att han väljer även 

att använda bilder som stöd för eleverna som kan ha språkliga svagheter. Daniel väljer att 

låta eleverna dela dokumentet med varandra, han förklarar att de ska lära sig att arbeta 

med delade dokument. Daniel berättar att det är ett arbetssätt som han ser stor vinning i 

att använda vid grupparbeten. Han ser även delade dokument som en tillgång om eleverna 

måste arbeta hemifrån eller om skolan skulle behöva bedriva distansundervisning. 

 
Eleverna ska skanna in en QR-kod med sin ipad eller telefon som leder till en text de ska 

läsa för att sedan svara på frågor kopplade texten. Eleverna ska läsa en text högt för 

varandra i mindre grupper. Daniel berättar att han tilldelar eleverna texter med hjälp av 

QR-koder för att snabbt och smidigt ge eleverna texterna. Han berättar att han i sin 

framtida undervisning kommer tilldela eleverna uppgifter med hjälp av QR-koder, därför 

väljer han att introducera detta sätt redan nu. Efter att ha läst texten har eleverna ett mindre 

boksamtal i grupperna, gruppens tankar lyfter de sedan i ett större boksamtal som de har 
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i helklass. Efter att eleverna har läst texten och haft boksamtal har Daniel en genomgång 

där han använder sig av powerpoint för att presentera nästa uppgift. Daniel menar att han 

väljer att använda sig av en powerpoint för att komplettera sina muntliga instruktioner. 

Uppgiften går ut på att eleverna ska skriva en fortsättning till texten de precis har 

läst/lyssnat på, de skriver fortsättningen på sina ipads eller med hjälp av penna och 

papper. Daniel låter eleverna själva välja hur de vill framställa sin text, beroende på vilket 

eleverna anser passar dem bäst. 

4.2.2 Petra 

Petra har under observationstiden fokuserat på att arbeta med ordklasser tillsammans med 

eleverna. Hon har genomgång av de olika ordklasserna på whiteboardtavlan. Här 

använder Petra sig av olika färger, hon berättar att hon gör det för att eleverna inte ska 

blanda ihop ordklasserna. Hon anser att detta även är ett bra sätt att arbeta på för de elever 

som har inlärningssvårigheter. Efter genomgången får eleverna en text på papper där de 

ska stryka under ordklasserna i olika färger. De får först läsa texten antingen enskilt, i par 

eller i triader. Eleverna väljer själva utifrån vad som passar dem bäst. Eleverna ska 

avslutningsvis, på sin ipad, söka upp synonymer till de adjektiv som de hittat i texten för 

att få en bättre förståelse för vad de betyder. Synonymerna antecknade sedan eleverna på 

sin ipad och skickade till Petra. Inför lektionen som följde efter denna skrev Petra upp 

alla synonymerna på tavlan. Eleverna kom under lektionen in till en whiteboardtavla som 

var full med olika ord. Elevernas uppgift var att kategorisera orden utifrån vilken ordklass 

de tillhör. Kategoriseringen sker genom att eleverna skriver ner orden i en tabell på sin 

ipad eller på ett papper. 

 
Under observationstiden fick eleverna arbeta med att skriva en kort dikt. Eleverna får 

möjlighet att söka efter inspiration till sin dikt och får då söka i böcker, på sina 

mobiltelefoner eller ipad. Efter att ha sökt inspiration ska eleverna börja skriva, dikterna 

skriver eleverna antingen på sina mobiltelefoner, ipad eller på ett papper. Avslutningsvis 

ska eleverna läsa upp sina dikter högt för sina klasskamrater, eleverna har möjlighet att 

spela in sig själva när de läser dikten och kan sedan spela upp detta för sina klasskamrater 

istället för att läsa högt. Till skillnad från den andra skolan så är denna skola inte mobilfri. 

Petra låter eleverna använda sig av sina mobiltelefoner i undervisningen eftersom det är 

ett verktyg som Petra menar att eleverna är väl bekanta med. Mobiltelefonerna får 
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eleverna även använda när de ska lyssna på texter som Petra tilldelar dem. Petra använder 

sig av digitala texter, hon berättar att hon använder digitala texter då eleverna kan både 

lyssna och läsa samtidigt. Genom att både lyssna och läsa samtidigt menar Petra att 

eleverna får lära sig både visuellt och auditivt. 

4.3 Intervjuer Skola 1 
Inför intervjuerna diskuterade vi begreppen multimodal text, medium, modalitet och 

semiotiska resurser med lärarna. Utifrån diskussionerna blev vi medvetna om att tre av 

lärarna inte hade förståelse för begreppens innebörd. Diskussionens syfte var att vi och 

lärarna skulle ha samma utgångspunkt för intervjuerna.  

4.3.1 Anna 

Vi inledde intervjun med att fråga Anna om vilka modaliteter och semiotiska resurser hon 

använder och varför dessa används. Anna menar att hon använder flera olika modaliteter 

och semiotiska resurser i sin undervisning då elever lär sig på olika sätt. Hon anser att 

eleverna behöver variation i sin undervisning för att få prova olika inlärningssätt och hitta 

det som passa dem bäst. Att elever lär på olika sätt understryker Anna och det är därför 

viktigt att hon låter eleverna möta olika modaliteter och resurser för inlärningen. 

 

Anna: Vissa elever lär bäst visuellt andra auditivt, därför varierar jag min 
undervisning. 

 

Annas utbildning innefattar svenska som andraspråk (sva) därför menar hon att hon har 

för vana att använda sig av bildstöd i undervisningen, speciellt vid introduktion av nya 

begrepp, vilket är vanligt i just sva-undervisning. Anna berättar att hon arbetar med 

bildstöd för att stötta alla sina elever, inte bara de som har annat modersmål än svenska. 

Anna förklarar att när hon undervisade i sva saknade hon att kunna skriva ut det som 

skrevs på tavlan under genomgång, den funktionen finns på dagens activeboard. 

 

Anna: Jag tycker att det är en jättebra funktion på activeboarden, nu kan jag 
bedriva den undervisning jag saknade då.  
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Utifrån våra observationer kunde vi se att på skola 1 fanns tillgång till activeboards i varje 

klassrum och de går att använda att skriva på och att visa film med mera. Anna berättar 

att hon tyvärr har haft tekniska problem, vilket innebär att under observationstiden har 

hon inte kunnat använda activeboarden med alla tekniska funktioner som finns att nyttja. 

Eleverna har varsin dator vilket Anna menar ger dem makt över lärandet och ansvar vilket 

hon ser positivt på. Eftersom eleverna har varsin dator kan de själva välja i vilken 

utsträckning de vill använde de hjälpmedel som finns där berättar Anna. Hon menar att 

eleverna får då själva ta ansvar för sin inlärning och kan utmana sig själva med hjälp av 

datorns funktioner. Anna understryker att det är positivt att låta eleverna vara en del av 

sitt lärande.  

 
Vi fortsatte intervjun med att samtala om hur Anna arbetar multimodalt. Elevers kunskap 

om olika program och hantering av datorn anser hon vara bristfällig, vilket hon menar har 

lett till att hon arbetar mer traditionellt än vad hon tidigare gjort. Anna har en bakgrund 

som innefattar undervisning på gymnasiet och berättar att hon är van vid att eleverna har 

en bredare kompetens och kunskap i program som word och powerpoint. Trots att Annas 

elever är uppväxta med en digital multimodal vardag med datorer, mobiltelefoner och 

ipads är hon förvånad över deras bristande kunskaper i programmen. Anna tror att det 

kan bero på att eleverna inte använder sig av dessa program, de spelar istället spel och 

använder sig av sociala medier. Den bristande kunskapen leder till att Anna menar att stor 

del av undervisningen behöver läggas på att utveckla elevernas kompetenser i dessa 

program. I mötet med lärandet för eleverna anser Anna att hennes kunskaper om 

multimodala texter är god och att hennes mål är att arbeta mer multimodalt men att göra 

det varsamt. 

 

Anna: Jag vill gärna arbeta multimodalt, dock har jag valt att ta det lugnt och 
gå varsamt fram då jag är relativt ny på skolan. Det är en massa nytt att lära 
sig på en ny arbetsplats, lärare arbetar också utifrån en digital plattform vilket 
tar tid att lära sig.  

 

Anna menar att eftersom hon är relativt ny på skolan och att tiden är knapp har hon 

utformat undervisningen hon känner sig trygg i, för att sen testa fler olika arbetssätt i sin 

undervisning. Hon menar att hennes undervisning flera gånger varje vecka genomsyras 
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av ett multimodalt arbetssätt men i olika utsträckning. I intervjun diskuterade vi hur Anna 

ser på kopplingen mellan multimodala texter och styrdokumenten. Att multimodala 

arbetssätt och texter är något som styrdokumenten uttrycker anser Anna stämmer och att 

undervisningen planeras i linje med styrdokumenten. 

 

Anna: Jag tycker absolut att man kan tolka ett multimodalt arbetssätt utifrån 
styrdokumenten, sen är det upp till varje lärare hur man utformar 
undervisningen.  

 

Eleverna får bland annat i läxa att titta på ett filmklipp hemma. Anna väljer att ge eleverna 

den här typen av läxa istället för att läsa, eftersom hon vill att läxan ska ses som någonting 

roligt. Genom att använda sig av film menar Anna att hon kan möta fler elever utifrån 

deras behov och förutsättningar. Att läxan blir en anpassning för de som har svårigheter 

att läsa verbalskriven text uttrycker Anna är något hon försöker tänka på i sin 

undervisning. Hennes resonemang kring att eleverna får titta på filmklipp är att läxan inte 

känns lika svår, vilket gör att hon anar att alla elever kommer att göra sin läxa. Anna 

menar även att genom att visa filmklipp kan hon anpassa sin undervisning till elevernas 

intresse och samhällets digitala multimodala utveckling.  

 
Vi avslutade intervjun med att diskutera huruvida Annas undervisning är 

kompensatoriskt. Den kompensatoriska undervisningen handlar om i vilken utsträckning 

läraren väljer att använda sig av traditionella texter istället för multimodala. Det avser om 

lärare kompenserar för att eleverna inte får möta traditionella texter i sin vardag och måste 

därför använda denna texttyp i undervisningen. Anna anser att hennes undervisning inte 

är kompensatorisk. 

 

Anna: Nej jag anser inte att jag jobbar kompensatoriskt eller att jag får 
kompensera min undervisning på grund av samhällets digitala multimodala 
utveckling. Däremot stödjer jag min undervisning på forskning jag läst som 
visar att läsa på skärm inte ger samma goda effekter på olika plan som att läsa 
på papper eller i bokform, därför låter jag eleverna läsa både på skärm och från 
fysiska böcker.  
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På grund av tidsbrist menar Anna att hon inte arbetat med skapandet av exempelvis film 

eller podd i sin undervisning, men det är något hon är övertygad om att hon kommer att 

arbeta med framöver. Utifrån diskussionerna vi har haft med Anna om multimodala texter 

har hon blivit inspirerad till att använda sig mer av sådana texter. Anna berättar att hon 

kommer nyttja multimodala texter mer under nästkommande termin. Hon säger att hon 

först vill ge eleverna kompetens till att använda de olika program som finns att använda 

i undervisningen.  

4.3.2 Malin 

Vi inledde intervjun med att fråga om hur Malin arbetar med resurser och hur dessa 

motiveras. Det Malin understryker är att tidspress och att hon är relativt nyanställd på 

skolan gör att hennes undervisning inte är så varierad som den skulle kunna vara. Malin 

har endast arbetat på skolan i knappt 1,5 år och menar att hon fått ta till den 

undervisningsform som hon känner sig tryggast med, vilket är mer traditionell än 

multimodal. Malin anser att hon fått komma in i skolan och allt runtomkring för att sedan 

bygga på och utveckla sin undervisning. Hon menar även att hon vill ge eleverna goda 

förutsättningar inför framtiden genom att undervisa grunderna och då vill hon vara säker 

på att eleverna har tagit till sig av den kunskapen.  

 

Malin: Jag låter eleverna skriva för hand för att de behöver träna upp sin 
handstil och samtidigt arbetar de upp sitt skrivminne och förhoppningsvis 
kommer de lättare ihåg hur ord stavas.  

 

Malin menar att eleverna kommer att behöva kunna skriva för hand i framtiden och deras 

vuxna liv, därför vill hon låta dem utveckla den kunskapen ytterligare. Vi har sett att hon 

även har undervisning då eleverna skriver på sina datorer och då olika texter, exempelvis 

argumenterande text eller faktatext. Malin menar att hon låter eleverna skriva olika typer 

av texter eftersom de kommer möta texter i olika genre. Genom att möta texter i olika 

genre menar hon att eleverna får goda förutsättningar för framtida studier. Malin berättar 

att eleverna får även lära sig att anpassa sitt språk utifrån mottagare och vilket budskap 

de vill förmedla med sin text. Malin menar att eleverna är mer vana vid ett sms-språk, 

vilket inte kommer vara tillräckligt för att klara sig i samhället.  
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Vi fortsatte intervjun med att fråga Malin hur hon ser på multimodala arbetssätt. Vi tolkar 

Malins uppfattning som att hon har ett öppet sinne och menar att hon kommer arbeta mer 

utifrån multimodala arbetssätt framöver, än någon gång i månaden som det blivit i 

nuläget. Malin anser att hon har goda kunskaper i och ser inga hinder i att arbeta mer 

multimodalt nu när hon arbetat in sig på skolan.  

 

Malin: Jag vill jobba mer multimodalt än jag gör nu. Jag känner mig rätt så 
trygg i digitala arbetssätt men eftersom jag är ny på skolan är det mycket annat 
att komma in i, just det multimodala har fått stå till sidan.  

 

Intervjun fortsatte med att vi diskuterade hur Malin såg på kopplingen mellan 

styrdokumenten och multimodala texter. Att styrdokumenten påtalar multimodala 

arbetssätt anser Malin stämmer. De olika uttrycksformerna eleverna ska få möjlighet att 

använda sig av, utifrån hennes tolkning, innefattar bland annat olika modaliteter i 

framställningen av texter.  

 

Malin: Till våren kommer jag att arbeta mer multimodalt än jag gjort hittills, 
min tolkning av styrdokumenten är att multimodala texter ska förekomma i 
undervisningen.  

 

Vi avslutade intervjun med att prata om huruvida Malins undervisning är kompensatorisk 

eller ej. Om undervisningen bör kompenseras eller inte på grund av det multimodala 

samhälle eleverna möter håller Malin till viss del med om. Hon anser att skolan behöver 

kompensera eleverna i grit, detta anser hon kan göras genom att låta eleverna läsa de 

traditionella texterna. Malin definierar grit som elevernas driv och uthållighet när de ska 

läsa längre verbalskrivna texter. Hon understryker att det är grit som dagens ungdomar 

och barn behöver kompenseras med, exempelvis genom långa texter. Malins upplever att 

eleverna inte möter de långa texterna i lika stor utsträckning som de möter kortare texter, 

exempelvis sms. Hon menar att eleverna är vana vid att allt går så fort, de läser inte 

igenom hela texterna. Hon kan se att eleverna snabbt tappar intresset och orkar inte läsa 

längre texter, därför menar hon att eleverna måste tränas i grit. 
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Malin: Jag tycker att det elever idag behöver träna eller kompenseras i är grit, 
de tröttnar ju så fort. Jag låter därför eleverna läsa långa texter i böcker för att 
träna dem i detta.  

 

Vi ser att Malin arbetar med övningar som innefattar att träna handstil och läsa längre 

texter och då gärna i bokform. Malin menar att eleverna behöver bli mer trygga i sin 

stavning och inte förlita sig på autokorrekt som mobiltelefoner eller ipads tillför, utan att 

de faktiskt kan stava. 

4.4 Intervjuer Skola 2 

4.4.1 Daniel 

Vi inledde intervjun med att diskutera Daniels val av resurser i undervisningen och hur 

dessa motiveras. Daniel berättar om hur han i sin undervisning använder sig av många 

olika modaliteter och semiotiska resurser. Daniel menar att anledningen till att han 

använder flera olika modaliteter och semiotiska resurser är att han vill kunna möta fler 

elever utifrån deras utvecklingszon. 

 

Daniel: Jag vill ha variation på min undervisning för att ge eleverna samma 
förutsättningar, då tror jag att jag kan möta eleverna i deras utvecklingszon.  

 

Vi tolkar det som att Daniel vill variera sin undervisning och därför använder han sig av 

olika modaliteter och medium i undervisningen, exempelvis genom att visa film. Genom 

att låta eleverna titta på en film anser han att de får möta många typer av semiotiska 

resurser och undervisningen riskerar inte att tappa elevernas intresse.  

 

Daniel: Att eleverna får se viss undervisning via film tror jag ger mer än att jag 
står framme vid tavlan och har en genomgång.  

 

Eftersom skolan där Daniel arbetar har en-till-en satsning där varje elev har en egen ipad 

så menar han att det finns stora möjligheter för eleverna att både skapa och möta olika 

typer av multimodala texter. Programmen eller apparna eleverna kan använda sig av 
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menar han innehåller möjligheter till att skapa multimodala texter. Vi kan se att på skolan 

där Daniel arbetar har lärarna tillgång till många olika typer av medium att använda sig 

av i sin undervisning. Daniel säger att mediumen tyvärr inte används till sin fulla 

potential, det finns funktioner hos de olika mediumen som inte används. Han menar att 

funktionerna skulle kunna användas men då krävs det kompetensutveckling för 

användandet.  

 

Daniel: Det finns så många olika verktyg och resurser att tillgå och detta ser 
jag som en stor tillgång men tyvärr används resurserna inte alltid till sitt fullo 
vilket är synd.  

 

Intervjun fortsatte med att vi diskuterade Daniels kunskaper inom multimodala arbetssätt. 

Han anser att hans undervisning är multimodal och ger sina elever, både i sitt egna arbete 

och i mötet med uppgifter, möjlighet att arbeta multimodalt genom att nyttja de medium, 

modaliteter och semiotiska resurser som finns att tillgå. Daniel önskar dock att kunna 

arbeta mer multimodalt, eller snarare med fler multimodala arbetssätt. Han menar att han 

skulle vilja låta eleverna skapa radioprogram eller poddar i undervisningen men ställer 

sig frågande till hur det arbetet ska genomföras.  

 

Daniel: Jag tycker att min undervisning är multimodal och mina elever får 
arbeta multimodal både i sitt egna arbete och i mötet med uppgifter.  

 

Daniel anser att det multimodala arbetssättet han bedriver ger fler elever möjlighet till att 

visa sina förmågor och kunskaper. Han är också väldigt tydlig med att det handlar om att 

låta eleverna förstå när de kan använda sig av olika modaliteter och vilka som lämpar sig 

bäst beroende på kontext. Daniel menar att eleverna vid skapandet av texter måste få lära 

sig hur en ”proffsig” text ser ut och vad som karaktäriserar den.  

 

Daniel: Det handlar ofta om vem som är mottagare av elevernas text och vilket 
budskap de vill förmedla med texten, eleverna behöver lära sig vad som passar 
in och vad som inte gör det.  
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Vi fortsatte intervjun med att diskutera kopplingen mellan multimodala texter och 

styrdokumenten. Daniel har uppfattningen att tolkningen av läroplanen och dess innehåll 

måste anpassas så att lärare kan ligga i fas med samhället och dess utveckling. Han menar 

att vi måste ge eleverna kunskaper som de har nytta av i vårt samhälle.  

 

Daniel: Eleverna måste få möjlighet att utveckla sina förmågor så att de kan 

använda dem i den tid där de faktiskt ska aktualiseras.  

 

Under samtalet om styrdokumenten kom vi in på om Daniel anser att hans undervisning 

är kompensatorisk. Han menar att eleverna behöver få kunskaper om hur de kan 

producera och analysera multimodala texter. Daniel uttrycker att undervisningen som 

bedrivs idag har stora möjligheter för att kunna uppfylla detta och att han i sin 

lärarprofession måste se till att det faktiskt uppfylls. 

 

Daniel: Jag tycker att vi utbildar våra elever för framtiden och då måste vi ge 
våra elever möjlighet att kunna interagera och kommunicera på ett vis som 
fungerar i samhället.  

4.4.2 Petra 

Vi inledde intervjun med att diskutera vilka resurser som Petra använder i sin 

undervisning och hur dessa motiveras. Hon menar att eleverna nästan omedvetet arbetar 

multimodalt då det finns så många olika resurser att använda sig av i undervisningen, om 

inte minst inom den digitala världen. Petra hade en förförståelse för begreppen vi 

introducerade i samband med intervjuerna, därför menar hon att arbetet med multimodala 

texter från hennes sida är medveten medan det sker omedvetet hos eleverna. 

 

Petra: Vi har många olika resurser att tillgå på skolan och jag tycker själv att 
jag nyttjar alla dessa resurser i fler olika kontexter än bara 
svenskundervisningen.  

 

Intervjun fortsatte med att vi samtalade om Petras kompetenser inom multimodala 

arbetssätt. Petra tycker att hennes undervisning är väldigt multimodal och tycker att den 



	

41 

bör vara det då samhällets textutbud idag minst sagt är multimodalt. Vi tolkar det som 

att trots det faktum att Petra har kunskaper inom att arbeta multimodalt är hon väldigt 

ödmjuk för att vilja lära sig mer. Hon anser att kompetenser kan lärare aldrig få för mycket 

av.  

 

Petra: Jag tycker att mina egna kunskaper om multimodalitet är bra men såklart 
vill man utveckla dessa och bli bättre på att använda dem.  

 

Vi fortsatte intervjun med att diskutera kopplingen mellan multimodala texter och 

styrdokumenten. Petra talar för att arbeta multimodalt och menar att det faktiskt möter 

det som vår läroplan menar att vi ska undervisa våra elever om.  

 

Petra: Eftersom läroplanen är skriven som den är, så kan eleverna få arbeta på 
många olika sätt för att möta det centrala innehåll som kursplanen i svenska 
avser att eleverna ska möta i undervisningen.  

 

Petra menar att det som är viktigast när eleverna får arbeta multimodalt är att de får tydliga 

ramar att förhålla sig till, annars riskerar undervisningen att bara bli lek. Hon menar att 

ramarna kan innefattas av att eleverna får ett begränsat urval av modaliteter att använda 

sig av. Petra säger att ramarna även skulle kunna vara att eleverna får tydliga instruktioner 

om hur de ska genomföra uppgifter, så att fokus ligger på själva uppgiften. Petra tycker 

att det är viktigt att eleverna får chansen att testa på olika sätt att framställa och möta 

texter på, då fler elever får möjlighet att utvecklas om detta sker. Vi avslutade intervjun 

med att fråga Petra om hennes undervisning var kompensatorisk. Hon anser att hennes 

undervisning inte är kompensatorisk och talar för vikten av att ligga i fas med den 

utveckling som sker i samhället samt att låta eleverna arbeta utifrån sina intressen.  

 

Petra: Att ligga i fas med hur samhällets utveckling ser ut är för mig en 
självklarhet, då det faktiskt är så elevernas vardag ser ut.  
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4.5 Sammanfattning 
Sammantaget visar resultaten av observationer och intervjuer att det finns skillnad mellan 

vilka medium lärarna använder sig av i olika kontexter. Utifrån att sammanställa vilka 

medium skolorna har tillgång till kan vi se att undervisningen varierar något. Lärarna 

använder sig av de medium som finns att tillgå på skolorna men inte alltid fullt ut, 

exempelvis activeboardens olika funktioner. De fyra lärarna som ingår i vår studie är 

öppna för att utveckla sina kompetenser för att kunna använda mediumen till sin fulla 

potential. Lärarna i studien är väldigt generösa med att låta eleverna använda sig av och 

möta olika modaliteter och semiotiska resurser. Observationerna visar att lärarna 

använder sig mycket av bilder i sin undervisning, både genom bildstöd och genom att låta 

eleverna använda sig av bilder i sina framställningar. Lärarna menar att de använder ett 

stort utbud av modaliteter och semiotiska resurser för att variera sin undervisning och 

möta fler elever utifrån deras förutsättningar och behov. Lärarna grundar också sina val 

av modaliteter och semiotiska resurser i vad undervisningen syftar till och vad som ska 

aktualiseras. Däremot har vi sett att modaliteter som foto inte får lika stort utrymme i 

undervisningen som exempelvis bilder och teckningar. Vi kan även se att lärarna 

använder sig av filmer när eleverna möter text men inte när de skapar. Lärarna använder 

sig till övervägande del av digitala texter när de låter eleverna möta text medan eleverna 

stundtals får producera handskrivna texter. Vi kan även se att modaliteten gest används 

främst vid den muntliga kommunikationen mellan läraren och eleverna under 

genomgångar. Lärarna menar att eleverna behöver lära sig att nyttja både digitala och 

analoga resurser som finns att tillgå i både skolan och samhället. En av lärarna menar att 

vi måste låta eleverna arbeta med analoga resurser för att öva på specifika förmågor, 

exempelvis handstil. I samband med våra intervjuer diskuterade vi de begrepp som vi 

skulle använda oss av och samtala om i intervjun. Vi insåg ganska snabbt att tre av lärarna 

inte hade förståelse för begreppen, därför inledde vi med att förklara dessa. Utifrån 

intervjuerna kunde vi se att lärarna menade att undervisningen ibland, omedvetet, kunde 

bli multimodal då de har många resurser att tillgå och använda sig av. Lärarna anser sig 

ha goda kunskaper inom multimodala arbetssätt men uttrycker detta på olika vis. Vi kunde 

se att en av lärarna arbetade medvetet multimodalt och kunde sätta ord på detta. De andra 

lärarna arbetar multimodalt men kan inte själva redogöra för hur det de gör anses vara 

multimodalt. Alla lärarna är överens om att våra styrdokument talar för den multimodala 

textens förekomst i undervisningen. Ingen av lärarna anser att deras undervisning är 
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kompensatorisk och innefattar mer traditionell än multimodal text. En av lärarna menar 

att eleverna behöver få kunskaper om hur de kan producera och analysera multimodala 

texter, eftersom större delar av samhällets textutbud består av multimodala texter.  
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5.  Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera våra resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi 

kommer även att besvara våra forskningsfrågor och koppla svaren till vårt syfte. 

Avslutningsvis diskuterar vi våra slutsatser i relation till konsekvenser för 

lärarprofessionen och undervisningens praktik.  

5.1 Slutsatser  
I inledningen till vårt arbete problematiserade vi att skolan kan upplevas differentierad 

från samhället eftersom eleverna inte får möta multimodala texter i samma utsträckning 

i skolan som samhället erbjuder. Vår uppfattning var att skolan inte låg i fas med 

samhällets allt växande informationsflöde och textutbud som kan beskrivas som typiskt 

multimodalt. Syftet med denna studie är att synliggöra den didaktiska användningen av 

multimodala texter. För att undersöka detta har vi utgått från våra forskningsfrågor och 

utifrån dessa drar vi våra slutsatser. 

 
Det vi kan se är att lärare erbjuder eleverna att använda sig av näst intill samtliga medium, 

modaliteter och semiotiska resurser som finns att tillgå på respektive skola, både digitala 

och analoga. De digitala resurser som lärarna inte använder sig av beror på, som lärarna 

uttrycker, “att tekniken strular” eller att de saknar de kompetenser som behövs för 

användandet. Borgfeldt (2017) uttrycker i sin studie att exempelvis en bild kan ge en 

bättre/mer självklar beskrivning än text. En av lärarna i vår studie menar att bilder absolut 

bör användas i undervisningen eftersom de fungerar bra som stöd, vilket hen erfarar 

utifrån sin tid som sva-lärare. Borgfeldt (2017) uttrycker i sin studie att olika resurser har 

olika möjligheter eller begränsningar. Vår studie fokuserar inte på vilka möjligheter eller 

begränsningar resurser har, utan snarare vilka resurser som nyttjas i undervisningen. 

Däremot uttrycker lärarna i vår studie att de ser stora möjligheter med användandet av 

olika medium, modaliteter och semiotiska resurser i sin undervisning. Lärarna menar att 

möjligheterna innefattar att de kan variera sin undervisning och möta fler elever utifrån 

deras utvecklingszon, behov och förutsättningar.  

 
Vi kan i vår studie se att tre av lärarna arbetar omedvetet med multimodala texter i sin 

undervisning. Utifrån våra diskussioner med lärarna, vilket skedde i samband med 

studiens början, kunde vi ana att lärarna inte var bekanta med de begrepp vi använde för 
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att uttrycka multimodala texter och arbetssätt. En av lärarna som ingick i studien upplevde 

vi hade en förförståelse för begreppets innebörd. Vi antar att lärarens förförståelse 

grundar sig i att hen har läst vid samma lärosäte som vi och att hen i sin utbildning har 

stött på detta begrepp. Vi drar därför slutsatsen att lärare arbetar multimodalt men saknar 

ett metaspråk för multimodala arbetssätt. Hurtig (2007) anser att elevernas utveckling av 

förmågan att hantera multimodalitet i arbetet med digitala portföljer, kräver att de erbjuds 

möjligheter att tillta sig begrepp och handlingar som används i arbetet med detta. Vi håller 

utifrån vår studie med Hurtig och anser också att lärarna bör ha ett metaspråk kring 

multimodala texter och arbetssätt. Hurtig (2007) menar att om begrepp och rutiner för 

arbete med multimodalitet utvecklas kan lärare använda sig av dem för att samtala om, 

reflektera över och bedöma de multimodala framställningarna eleverna skapar. Hurtig 

(2007) drar även slutsatsen att elever saknar begrepp och rutiner för arbete med 

multimodalitet, för att utveckla begrepp och rutiner krävs det att multimodala arbetssätt 

måste få plats i undervisningen. Vi drar slutsatsen att lärare skulle organisera sin 

undervisning utifrån en multimodal syn på text och textskapande om ett metaspråk 

utvecklas hos både lärare och elever då undervisningen blir tydligare. Vi tror också att 

det bli lättare för lärare att bedöma, samtala om och utvecklas inom den multimodala 

undervisningen om ett metaspråk utvecklas och tas i bruk. Alla lärarna anser att de skulle 

kunna arbeta mer multimodalt och talar för att vilja utveckla sina kompetenser. 

 
Utifrån våra resultat drar vi slutsatsen att lärarna anser att multimodala texter borde 

förekomma i undervisningen utifrån deras tolkning av styrdokument. Vi kan se att lärarna 

tycker det är utvecklande för eleverna att möta och testa olika arbetssätt. Magnussons 

(2014) resultat visar att lärarna menar att de utövar kompensatorisk undervisning. De 

menar att de måste erbjuda samt lära eleverna angripa traditionella texter eftersom de 

möter dem alltför sällan i det dagliga livet. Lärarna i hennes studie erfor att eleverna inte 

läser långa verbalskrivna texter på sin fritid. I vår studie menar lärarna att de inte behöver 

kompensera sin undervisning med traditionella texter. Resultaten som Magnusson (2014) 

fick fram i sin studie tror vi kan bero på att eleverna i studien var födda på 90-talet och 

under studien gick de på gymnasiet. Eleverna i vår studie är födda på 00-talet vilket 

innebär att de har växt upp med en helt annan digital multimodal textvärld än eleverna i 

Magnussons studie. Vi tror att lärarna i Magnussons studie undervisade utifrån hur 

samhället såg ut då, vi tror att detta kan vara en avgörande faktor för resultatens skillnad 
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gällande den kompensatoriska undervisningen. Lärarna i vår studie menar att vi måste 

ligga i fas med samhällets utveckling och låta eleverna möta de texter som finns där. 

Magnusson (2014) drar slutsatsen, precis som vi, att med dagens nya teknik förändras 

basen för elever samt lärare att tolka information och vi måste följa denna utveckling.  

5.2 Diskussion 
Alla lärarna i vår studie är överens om att våra styrdokument talar för den multimodala 

textens förekomst i undervisningen. De menar att det är viktigt att få med elevernas 

intresse och samhällets digitala multimodala utveckling i undervisningen. Deras 

uppfattning är att lärares tolkning av läroplanen och dess innehåll måste anpassas så att 

vi kan ligga i fas med samhället och dess utveckling. Vi är beredda att hålla med lärarna 

då vi anser att skolan och samhället bör ligga i fas med varandra. I lärares uppdrag 

innefattas det att överföra kunskaper för att elever ska kunna agera och orientera sig i ett 

samhälle med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt 

(Skolverket, 2019). Vi anser att dagens samhälle och dess växande informationsflöde 

definitivt kan ses som multimodalt. Vi anser även att eleverna måste utveckla 

grundläggande kompetens i hur de ska läsa, skriva och analysera multimodala texter för 

att kunna delta i samhället. Vi kan utifrån våra slutsatser se en stor vinning i att lärare 

utvecklat ett metaspråk att använda sig av vid arbetet med multimodala texter. Kan det 

vara så att inte enbart lärarna behöver utveckla ett metaspråk kring multimodala texter 

och arbetssätt, utan även våra elever? Eftersom skolan har ett demokratiuppdrag som 

innebär att skolan ska vara lika för alla anser vi att det är viktigt att skolan förmedlar de 

kunskaper som eleverna behöver för att utveckla ett metaspråk. Godhe och Hashemi 

(2019) menar att skolan och utbildningen ska se till att eleverna ska utvecklas för att delta 

i samhället, undervisningen måste då ligga i fas med elever, teknik, och samhälle.  

 
De digitala multimodala texterna eleverna får möta idag via spel, sms, forum med mera, 

är uppbyggda av korta verbalskrivna texter som kompletteras med bilder, ljud och 

videoklipp. Texternas uppbyggnad är ofta utformad så att läsaren inte behöver 

koncentrera sig under en längre tid, då de ofta är kortare och kompletteras med bilder till 

skillnad från den traditionella texten. En av lärarna i vår studie menar att vi inte behöver 

kompensera för den traditionella texten men kan använda oss av den för att låta eleverna 

träna grit. Kan det vara så att vi behöver träna elevernas grit eller behöver eleverna i själva 
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verket träna sin koncentrationsförmåga? En annan lärare menar att eleverna behöver få 

kunskaper om hur de kan producera och analysera multimodala texter, eftersom större 

delar av samhällets textutbud består av multimodala texter.  

 
Vi kan genom vår studie se att lärare använder sig av samtliga medium som finns att tillgå 

på respektive skola, men att de inte alltid används till sin fulla potential. Lärarna menade 

att de genom en varierad undervisning kunde möta fler elever utifrån deras förutsättningar 

och behov. Är det verkligen så att genom en varierad undervisning med olika resurser så 

möter lärare fler elever utifrån deras förutsättningar och behov? Eller krävs det att lärarna 

har kompetenser kring hur resurserna ska användas för att möta fler elever utifrån deras 

förutsättningar och behov? Vi anser att med goda kompetenser kring hur olika resurser 

används kan lärare möta fler elever utifrån deras behov och förutsättningar.  

5.3 Metoddiskussion 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning såg vi att metoder som intervjuer, observationer 

samt enkäter för att undersöka den didaktiska användningen av multimodala texter 

använts. Vårt val blev därför att genomföra observationer av lärarens undervisning. Att 

genomföra observationer valde vi för att se lärarens didaktiska val med egna ögon och 

för att öka reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten med vår studie. Vi valde att 

komplettera observationerna med intervjuer för att vi ville få syn på̊ vilka motiv lärare 

anför för användandet av resurser och vilka didaktiska val som ligger till grund för det 

som eleverna erbjuds och används av lärare. Vi ville även få syn på̊ hur lärare tidigare 

och över tid arbetat multimodalt i sin undervisning. Vi anser att metoderna har lämpat sig 

bra i förhållande till vad vi avsåg att undersöka. Genom att komplettera våra observationer 

med halvstrukturerade intervjuer kunde vi synliggöra hur lärare har arbetat med 

multimodala texter över tid och hur de motiverade sin undervisning. Eftersom studien 

sker under en begränsad tid befarade vi att vi inte skulle komma att få tillräckligt med 

empiri för att kunna få ett tillförlitligt resultat. Vår önskan skulle vara att kunna 

genomföra observationerna under en längre period och att kunna observera fler lärare för 

att öka reliabiliteten med vår studie. 
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5.4 Slutord 
Genom vår studie om multimodala texters användning i undervisningen kan vi 

medvetandegöra blivande lärare om behovet av att beakta användandet av multimodala 

texter i undervisningen. Vi ser även att lärare hade kunnat utveckla sina arbetssätt om ett 

metaspråk om multimodalitet utvecklas och tas i bruk. Ett resultat av detta skulle kunna 

bli att skolan och samhället inte upplevs differentierade utan ligger i fas med varandra. 

Vår önskan är att vår studie ska ge lärare, både framtida och nu aktiva, en fördjupad 

kunskap om hur forskning om multimodala texter och undervisningspraktik står i relation 

till varandra. Den forskning vi tagit del av har fokuserat på elever i grundskolans årskurs 

2–6 och gymnasiet. Vi valde att genomföra vår studie med fokus på hur 

mellanstadielärare använder sig av multimodala texter i sin undervisning då det är där vi 

kommer vara verksamma i framtiden. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
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Bilaga 3 - Multimodalhjulet, efter NLG 2000, vidareutvecklat i 
Kalantzis & Cope 2012. (Magnusson, 2014) 
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Bilaga 4 - Observationsschema

 


