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Modul: Textarbete i digitala miljöer 
Del 4: Multimodalitet och lärande 

 

Multimodalt meningsskapande  

Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad 

Den bakgrund som beskrivs i modulens inledande artikel visar på centrala faktorer för för-

ståelsen för undervisningens förutsättningar. Som lärare idag är det viktigt att förhålla sig till 

vetskapen att lärandet och de källor som används för kunskap har förändrats som en följd 

av den medieteknologiska utvecklingen. Trots detta visar forskning att skola och utbildning 

inte hänger med i förändringstakten och att det fortfarande är främst den alfabetiska skrift-

liga texten, ofta tryckt på papper, som värderas högst i arbetet i skolan, som kunskapskälla 

och redovisningsform (Helmersdotter Eriksson & Häggmark, 2011). 

Att kunna ta till sig information och lära sig via läsning av alfabetisk text är givetvis centralt 

även i samhället år 2016. Men för att fungera som samhällsmedborgare räcker det inte att 

behärska grundläggande läsförmåga, utan förmågor att kunna värdera och välja bland in-

formation, kunna leta upp den och bearbeta den på så många fler sätt än som skriven text 

är också nödvändiga. Dagens ständiga informationsflöde tar sig uttryck på olika sätt och 

förmedlas genom en mängd olika kanaler. Utanför skolan har kommunikationsformer för-

ändrats så till den grad att en del forskare beskriver nutiden som en tid, där bild i många fall 

ersätter skriften som kommunikationsform och där skärmen tar över den roll som tryckta 

pappersmedier tidigare hade (jfr Kress 2003).  

I de aktiviteter som människor sysslar med på sin fritid är detta tydligt,  somi sociala medier 

och i dator- och onlinespel, där ungdomar ofta visar ett stort engagemang. Engagemang i 

sociala medier och andra bild- och skärmaktiviteter, liksom i andra aktiviteter på fritiden, 

innebär att ungdomar lär sig mycket och på andra sätt än i skolan. Man kan tala om ett lä-

rande som är informellt på fritiden och formellt i skolan och fundera över skillnaderna i de 

olika sätten att lära, vad de består i och hur de påverkar motivation, lust, och förutsättningar 

för lärande. Till exempel påverkas förutsättningarna för läsning i skolan av ungdomars fri-

tidsläsning; av deras vana att läsa efter intresse, ofta korta digitala texter med möjlighet att 

interagera med skribenten. Skillnaden mellan detta sätt att läsa och läsningen av längre 

tryckta texter i skolan kan, enligt Kress (2010), vara en av förklaringarna till det som ses 

som läsproblem och de resultat som vi ser i nationella och internationella läsundersökning-

ar. Dagens ungdomar har andra och fler erfarenheter av källor och distributionssätt för 

information och kunskap än för bara några år sedan och dessa erfarenheter påverkar även 

deras arbete i skolan. Man kan tala om att fritid och skola erbjuder olika repertoarer och att 

dessa skiljer sig så mycket åt att det orsakar problem i skolan i till exempel mötet med 

längre sakprosatexter i olika ämnen (jfr McCormick, 1994).  

Två centrala företeelser i digitala medier, och som skiljer sig från egenskaper hos tryckt text, 

är interaktivitet och hypertextualitet. Interaktiviteten innebär att läsaren kan svara, kommentera 

och på andra sätt kommunicera sin reaktion, och hypertextualitet betyder att texter är län-



 

 

Gymnasieskolan   

 

Multimodalt meningsskapande Juni 2016 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (9)  

 

 

kade till varandra. Förflyttning till nya texter är möjlig genom att man klickar på länkar och 

symboler för att komma vidare efter sitt eget val (jfr del 5 i denna modul). Kress (2010) 

menar att såväl interaktivitet och hypertextualitet har stor betydelse för hur vi lär oss. Det 

finns forskning som ställer frågor om det också förändrar vårt sätt att tänka och på sikt den 

mänskliga hjärnan. Inom kognitionsforskningen intresserar man sig bland annat för hur 

hjärnan reagerar i mötet med medier av olika slag. Det finns intressanta resultat som visar 

att olika delar av hjärnan aktiveras olika beroende på vad det är för slags text som försöks-

personen läser, men det är svårt att dra slutsatser för skolans arbete eftersom försöken oft-

ast är gjorda i laboratoriemiljöer (jfr Hayles, 2010).  

I inledningen till Gy 2011 erkänns och synliggörs de medieteknologiska förändringarnas 

betydelse i formuleringar om skolans uppdrag, till exempel som att eleverna ska kunna ”ori-

entera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt” 

(s. 7) och under skolans ansvar skrivs bland annat att eleven efter genomgången utbildning 

kan ”[…] använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (s. 10).  

En möjlighet att förhålla sig till de tidigare beskrivna förändringarna är att resonera kring 

kommunikation med hjälp av multimodal teoribildning.1 Ett sådant resonemang kan utmana 

diskussionen och i förlängningen lärares didaktiska val kring vad, hur, varför och vem i 

undervisningen. Syftet med det som nu följer är ett ge en inblick i en teoretisk beskrivning 

av de förändringar och förutsättningar som hittills tagits upp, för att kunna utmana begrepp 

och förgivettaganden kring lärande, kunskap och vad skolan kan vara.   

Multimodalitet – ett sätt att tala om nutida meningsskapande och 

lärande 

Genom människans historia har medierande redskap använts i kommunikation mellan männi-

skor. Roger Säljö (2005) menar att dessa redskap har fungerat som ett slags externa minnessy-

stem, EMS, som i olika grad har kunnat lagra mänsklig erfarenhet. Med skriften, som enligt 

Säljö är ett sådant externt minnessystem, inleddes en utveckling av ett begreppsligt och ar-

gumentativt lärande som, i motsats till utantillärande, betonar förståelse, analys och förkla-

ring. Utvecklingen av nya sätt att kommunicera och digitala tekniker befäster denna utveckl-

ing genom att traditionella medier som böcker och tidningar kompletteras med Tv-mediet, 

                                                      

 

 

 

1 Tongivande forskare inom teoribildningen om multimodalitet är bland andra Gunther Kress och 
Theo van Leuween. I till exempel Multimodality, a social semiotic approach to contemporary communication 
(Kress 2010) och i The Routledge handbook of multimodal analysis (Jewitt 2014), presenteras idébakgrund 
och aktuell teori. 
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datorer, mobiltelefoner etcetera. Med den moderna tekniken ökar möjligheterna att bygga 

upp externa minnessystem som i grunden alla handlar om mänsklig kommunikation.  

I skolundervisningen idag finns stora möjligheter att upptäcka, utveckla och kommunicera 

kunskap. I undervisningen i främmande språk kan elever från olika delar av världen kom-

municera med varandra i realtid och ta hjälp av direktöversättningstjänster, i historieunder-

visningen kan elever och lärare med lätthet plocka fram och studera en dagstidnings rappor-

tering under Londonblitzen, i kemiundervisningen kan interaktiva experiment med farliga 

vätskor genomföras och i yrkesutbildningarna kan verklighetsnära simuleringar användas, 

till exempel av olika vårdcase och el- och byggkonstruktioner. Trots att detta är reella möj-

ligheter är det som tidigare nämnts fortfarande så att det är den traditionella pappersburna 

texten i tryckta läromedel som dominerar som kunskapskälla i nutidens skola (Helmersdot-

ter Eriksson & Häggmark, 2011). 

Teckenvärldar 

I västvärlden har den skriftliga texten traditionellt beaktats som en mer tillförlitlig och högre 

värderad kunskapskälla än, till exempel, den muntliga berättelsen, filmisk framställning eller 

serieberättande. Som en konsekvens har läsning blivit det sätt genom vilket man skaffar sig 

kunskap och bildning i skolan. Detta synsätt, som skulle kunna illustreras med tankefiguren 

av en pyramid där den skriftliga texten, kanske i form av en Nobelpristagares poesi eller en 

avhandling i teoretisk fysik, befinner sig på toppen, blir ställt på ända i en multimodal tolk-

ningsram. I ett resonemang utifrån denna ram används ett antal centrala begrepp vilka pre-

senteras i det följande. 

Istället för att tala om texter kan man tala om meningserbjudanden som erbjuder olika typer av 

multimodalt meningsskapande (lärande). Multimodal är sammansatt av multi, i betydelsen flertal, 

och modal, efter det engelska mode som på svenska kan översättas med teckensystem eller teck-

envärld. Multimodal refererar alltså till flera teckenvärldars sätt att skapa betydelse och där de 

olika teckenvärldarna ses som likvärdiga och inte hierarkiskt ordnade, utan tvärtom, i ett 

ickehierarkiskt förhållande till varandra. Som tankefigur kan detta åskådliggöras i multimodal-

hjulet, se figur 1.  



 

 

Gymnasieskolan   

 

Multimodalt meningsskapande Juni 2016 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 4 (9)  

 

 

 

 

Figur 1. Multimodalhjulet efter NLG (2000), vidareutvecklat i Kalantzis & Cope (2012) och Magnusson (2014).  

Figuren är en modell av hur det i de olika teckenvärldarna kan skapas betydelse med speci-

fika resurser. I modellen syns resurserna som tårtbitar knutna till respektive teckenvärld. I 

skrivandet laboreras till exempel med stil i ordval och genre och skribenten kan fundera 

över alternativa dispositionsmöjligheter. I ett visuellt meningsskapande aktualiseras val av 

färger och nyanser och möjligheter att laborera med till exempel för- och bakgrund. Resur-

serna, som är i ständig utveckling, ska ses som exempel som inte utesluter att andra resurser 

tas i bruk och är viktiga. Vid närmare eftertanke är det uppenbart att så gott som allt me-

ningsskapande är multimodalt, det vill säga det sker genom flera teckenvärldar. Till och med 

en skriftlig framställning, där den dominerande teckenvärlden är den alfabetiska texten 

tryckt på papper, är beroende av sidans layout, alltså hur den visuellt är ordnad. 

De betydelser som till exempel skapas i ett klassrum påverkas av hur de olika teckenvärl-

darnas resurser används. Just möjligheten att skapa betydelse är det som bestämmer vad 

som ska räknas som en teckenvärld. Med hjälp av termer från grammatik kan man precisera 
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vad betydelse kan innebära. I systemisk funktionell grammatiktalar man om betydelse som ideat-

ionell (vad meningserbjudandet säger om världen), interpersonell (hur meningserbjudandet 

skapar relation till mottagaren) och textuell (hur meningserbjudandet är ordnat). 2  Möjlighet-

en att skapa betydelse på dessa tre olika sätt innebär en teckenvärld med full betydelsepot-

ential (Kress, 2010).  

Olika betydelse 

Att resonera om olika meningserbjudandens sätt att skapa ideationell, interpersonell och 

textuell betydelse kan vara en fruktbar väg att tillsammans med elever undersöka de kun-

skapskällor som används i undervisningen. Genom att lärare utforskar vad som är speciellt 

för kunskapskommunikationen i det egna ämnet och hur olika framställningar skapar bety-

delser kan en genomgång som det som nu följer vara användbar som en ingång till en mul-

timodal tolkningsram för meningsskapandet i skolan. Exemplet nedan är tagit från en läro-

bok i naturkunskap för gymnasiets studieförberedande program. Genom att studera sidan 

från läromedlet Naturkunskap 1b från Sanoma Utbildning (Lundegård, Broman, Viklund & 

Backlund, 2011) kan man tala om hur betydelse skapas på olika plan både genom den 

skrivna texten, valet av bilder (visuella representationer) och layout. 

 

                                                      

 

 

 

2 Se Holmberg & Karlsson (2006) för en introduktion. 
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Bild 2: sid. 74 i Naturkunskap 1b (2011). 

På sidan används både skriven, alfabetisk text och bild (visuella representationer) för att ge 

information i ämnet för avsnittet ”Den levande jorden” i bokens tredje kapitel ”En värld att 

vårda”. Sidan inleds av rubriken som ställer en fråga i ett formellt typsnitt. I analysen av den 

textuella betydelsen, det vill säga hur informationen är ordnad (layout), kan man bland an-

nat lägga märke till att ordningen bygger på det traditionella västerländska sättet att läsa med 

början längst uppe till vänster. Dock är illustrationerna i form av fotot av trädet och den 

stiliserade bilden av fotosyntesen relativt dominerande och styr den skriftliga textens ut-

formning. Placeringen och storleken på illustrationerna utmanar den traditionella läsvägen i 

faktaböcker och ger större valmöjlighet för läsaren. De visuella representationerna på sidan 

är i sig olika. Medan den stiliserade framställningen med den tecknade förstoringen av bla-

dets uppbyggnad fördjupar den skriftliga texten genom att de delar som nämns i skrift fy-
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siskt får sina placeringar, får fotot av trädet istället funktionen av att genom en illustration 

förmedla en naturlig anknytning till träd i vårt dagliga liv. Utan bildtexten som ger en kopp-

ling till fotosyntesen finns ingen innehållslig koppling mellan text och foto. 

Sidan förmedlar en bild av trädet som en del av naturens maskineri. I den skriftliga texten 

fiktionaliseras fotosyntesens process, det vill säga trädet ”samlar in” koldioxid från luften…, 

”trädets grenar bär på”, ”bladen fångar effektivt” och ”reglerar trädets vattenbalans”. De 

stiliserade bilderna bidrar till denna bild av en mekanisk process – allt detta handlar om den 

ideationella betydelse som skapas. Den interpersonella betydelsen, alltså vilken kontakt som 

skapas mellan läroboken och läsaren, kan hittas i det personliga tilltalet genom den skriftliga 

textens sätt att börja med frågan som sedan besvaras i ett samtal där en gemensam utgångs-

punkt förutsätts: ”att vi, när vi tittar på bladen…”. Den visuella representationen i form av 

fotot av trädet stödjer det personliga tilltalet medan de stiliserade bilderna gör tvärtom.  

En analys av framställningen av ett uppslag på detta vis kan innehålla flera andra moment. 

Till exempel kan en undersökning av hur och om den skriftliga texten och de visuella repre-

sentationerna samspelar visa på vad som kan komma att behöva förklaras i klassrummet.3  

Olika medier 

Meningserbjudanden kan förutom att de är framställda genom olika teckenvärldar också ha 

olika materialitet, det vill säga förmedlas på olika sätt (jfr Björkvall, 2009). Uppslaget i exemp-

let är förmedlat som tryckt på papper men läsningen av denna text kanske förmedlas digitalt 

på skärm? I multimodal teoribildning blir även hur ett meningserbjudande förpackas och 

förmedlas, alltså vilket medium som används, viktigt för den betydelse som skapas. Genom 

den medieteknologiska utvecklingens snabba takt, som gjort att andra medier än den tryckta 

boken blivit mer tillgängliga och lättare att utnyttja för meningsskapande, har digital pro-

duktion, distribution och konsumtion av meningserbjudanden blivit enklare. 

En multimodal tolkningsram innefattar en inkluderande syn på de olika mediealternativ 

som finns, i likhet med den ekologiska syn som presenteras i modulens del 1 (jfr Elmfeldt 

& Erixon, 2007). Det kan till exempel vara medium som radio, bok, mp3-spelare, dator, 

papperstidning eller webbtidning. Medan teckenvärld handlar om vilka resurser som an-

vänds, till exempel tal, skrift eller rörelse, handlar medium om förpackning och spridning. 

Som modell för tanken kan det verka klargörande men samtidigt kan det vara svårt att av-

göra vad som är ett medium eller inte: ska en definition bygga på användning, ska det vara 

en fysisk kanal, en teknik eller kan det möjligen inbegripa teckenvärld? Hur ska film betrak-
                                                      

 

 

 

3 I Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (Danielsson & Selander, 2014) presenteras en 
modell över hur man kan arbeta med analys av multimodala texter. 
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tas? Ska Internet räknas som ett medium eller är det endast en distributionskanal för andra 

medier (Jülich, Lundell & Snickars, 2008)?  

Avslutning 

Med en multimodal utgångspunkt för skolans meningsskapande arbete finns det plats för 

lärobokens texter men också för andra meningserbjudanden genom andra teckenvärldar 

och olika medier. Den skriftliga texten i historieboken är en form av meningserbjudande, 

medan YouTube-klippet, annonsens manipulerade foto, arkitekturen i bostadsområdet och 

flödet på Instagram är andra. I nutiden utmanas skolans hittillsvarande dominerande 

undervisningstraditioner och det är nödvändigt att skolan förhåller sig till det. Istället för att 

anta ett förhållningssätt som kan beskrivas som en förfalls- och restaureringsdiskurs, där 

man identifierar elevers brister och identifierar lösningar i modeller som ”back to basics”, 

förordas i denna modul ett förhållningssätt som kan beskrivas som en didaktisk utmanings-

diskurs: här uppfattas lärandet som något som pågår i ett spänningsfält mellan eleven och 

undervisningens innehåll, hela tiden socialt och kulturellt situerat (Krogh 2000). Multimodal 

teoribildning erbjuder en väg att synliggöra, möta och använda förutsättningar och villkor 

för nutida meningsskapande i skolan.  
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