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Sammanfattning 
Denna studie handlar om hur lärare uttrycker sig att arbeta med multimodala uttryckssätt, och 

syftet är att undersöka vilka multilitteracitets-orienterade aktiviteter de tillfrågade lärarna 

säger sig erbjuda elever i svenskundervisningen. Vidare kommer de hinder som står i vägen 

för lärare att genomföra sin undervisning att beskrivas, samt vad som möjliggör deras 

praktiska tillämpning i mötet med digitala redskap och verktyg. För att infria syftet har 

intervjuer utförts på två olika skolor, där verksamma språklärare intervjuades om de 

multimodala redskap de använder och hur de säger sig arbeta meningsskapande i 

svenskämnet. För analys av empirin har praktikarkitekturteorin använts med multimodalhjulet 

som komplement. Resultatet av studien visar att alla intervjuade lärare använder sig av 

framförallt datorer i samband med undervisningen. Förutom sina jobbdatorer använder de sig 

av böcker med hård pärm, projektor och projektorduk, samt av tavlan, vilket möjliggör ett 

brett utbud av lektionsaktiviteter. De aktiviteter som de för denna studie intervjuade lärare 

erbjuder är undervisning via film, bilder, skrift, och ljud samt muntlig kommunikation som 

för samman skolan med elevernas egna erfarenheter. Avslutningsvis diskuteras resultatet med 

förankring till tidigare forskning, följt av en metoddiskussion, där valet av metod diskuteras 

och utvärderas. 
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INLEDNING  
Samspelet mellan språk och andra uttrycksformer är, och har alltid varit, en del av vardagen. 

Då skolan är en del av ungdomars vardag, har deras vardag även kommit att speglas i 

klassrummet. Detta samspel pekar på att människor är multimodala varelser som har behov av 

att uttrycka sina känslor och tankar, både genom talat språk eller med andra uttryckssätt. 

Många gånger kopplas också det fysiska och det mentala samman, vilket märks i det 

teckensystem människan har utvecklat i takt med digitaliseringens utveckling (Säljö 2014 ss. 

203, 299-300). Ett konkret exempel på ett sådant teckensystem är emojis: emojis är tecken 

och figurer som människan har börjat använda när hon kommunicerar och figurerna ses i det 

närmaste som ett digitalt pidginspråk. 

 

Redan i 1842 års folkskolestadga nämns det att skolan ska spegla samhällets utveckling och 

att de som verkar inom skolans ramar ska arbeta för att utbilda framtida arbetskraft och 

förbereda dem för det kommande tekniska arbetslivet (Lundgren & Säljö 2017, ss. 60-64). 

Trots att vårt samhälle inte står för riktigt samma sorts urbaniserade och industrialiserade 

utmaningar som på 1800-talet, möter vi en likväl en typ av teknisk utveckling; nämligen 

digitaliseringen på en internationell nivå. Informationsöverföring mellan avsändare och 

mottagare sker, precis som förut, genom musik, bild, språk, gestaltning och dans, men den 

stora skillnaden idag ligger i de plattformar som används för detta. I takt med den 

teknologiska utvecklingen kan människan kommunicera på fler sätt än vad som tidigare var 

möjligt, till följd av att kommunikation sker via olika kanaler på sociala medier, varav flera 

riktar sig åt, och används av, barn och ungdomar.  

  

Vart vi än går får vi intryck från olika multimodala former som breddar våra sinnesintryck. 

Det är inte längre endast TV-skärmar eller radioapparater som förmedlar multimodala uttryck, 

utan via digitala redskap som datorer och smarttelefoner skapas fler teckenvärldar som 

ständigt uppdateras med nya, innovativa lösningar för att förmedla budskap. I läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer finns det beskrivet att ett av målen skolan ska ansvara för är 

att varje elev ska få kunskap om skilda uttrycksformer. Samuelsson (2014, s. 87) poängterar 

att det finns politiskt tydlig målmedvetenhet om att elever ska få utveckla en digital 

kompetens i skolan, men att detta inte är något som de aktuella styrdokumenten nämner. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) (2011, s. 9) beskriver 

skolans uppdrag och allmänna mål med att “eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra”. I 

en ny revidering förordar Skolverket att den digitala kompetensen ska få en mer framträdande 

roll: “Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 

även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att kunna se möjligheter och förstå risker samt att kunna värdera information” 

(Utbildningsdepartementet 2017, s. 3). Tack vare den digitala teknik som finns i dagens 

skolor, får elever möjligheter att arbeta mer interaktivt och förbereda sig för att möta ett mer 

digitalt arbetsliv. I denna studie undersöks de olika multilitterära uttryckssätt som eleverna 

erbjuds via användandet av multimodala redskap och vi kommer att titta närmare på vad som 

möjliggör och eventuellt hindrar dessa erbjudanden. 

 

SYFTE 
Syftet med den här studien är att undersöka vad de tillfrågade lärarna säger sig erbjuda för 

multilitteracitets-orienterade aktiviteter i svenskundervisningen för årskurs 7-9. 
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Frågeställningarna vi utgår från är:  

 Vilka multilitteracitets-orienterade aktiviteter erbjuds i klassrummet?  

 Vad möjliggör dessa erbjudanden att bli genomförda i de tillfrågade lärarnas 

klassrum? 

 Vad hindrar dessa erbjudanden att att bli genomförda i de tillfrågade lärarnas 

klassrum? 
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BAKGRUND 
Det finns många olika sätt för lärande att infinna sig: lärare kan erbjuda elever aktiviteter som 

rör tillverkning planscher, påverka inlärning med hjälp av flanosagor eller låtit eleverna arbeta 

med papier maché. Inlärningsmaterialet behöver således inte vara begränsat till enbart böcker 

eller till det traditionella klassrummet: lärande av läsning kan även ske på reklamskyltar och 

graffitimålningar; eller på digitala redskap som mobiltelefoner och datorer (Fast 2011, ss. 144, 

183; Kress & Selander 2010, s. 30). Läsning i en pappersbunden bok med tryckt skrift är bara 

ett exempel på att skapa mening i den språkliga teckenvärlden, medan ljud och rörelser är 

exempel på andra teckenvärldar (Magnusson 2011, ss. 27-28). Att se en film på två människor 

som interagerar är således en kombination av olika teckenvärldar där verbalspråklig design 

möter ljud- och rörelsedesign (se figur 1). Att producera text på en bildskärm, exempelvis på 

en surfplatta, leder till att nya teckenvärldar öppnas jämfört med om eleven endast skulle 

skriva med papper och penna. Digitala texter som elever producerar kallar Magnusson (2011, 

s. 26) för ”texter som ofta är en kombination av skrift, bild och ljud och som ofta förmedlas 

digitalt genom till exempel datorer och mobiler”. Produktionen och användningen av dessa 

multilitterära texter är också särskilt framträdande hos ungdomar eftersom de är de största 

konsumenterna av digitala texter (s. 17). 

 
Figur 1. Multimodalhjulet. Figuren föreställer de meningsskapande resurser som ligger till grund för 

de olika meningsskapande teckenvärldarna, vilka ingår i ett integrerat multimodalt meningsskapande 

där lärande sker. Ur Magnusson (2014, s. 28). 
  

I takt med att skriftspråket interagerar med och påverkas av de multimodaliteter som används 

i det dagliga samhället, ställs det flera krav på mottagaren att kunna avkoda såväl auditiv och 

visuell information som skriftlig information (Gustavsson & Schmidt 2011). Likaväl som 

läsare behöver behärska längre texter även i framtiden, visar Magnussons (2011, ss. 17-18) 

avhandling ett behov för lärare att anamma ett arbetssätt i undervisningen som välkomnar 
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andra teckenvärldar. Även Cope och Kalantzis (2009) artikel visar på liknande resultat; att ett 

stort undervisningfokus på multilitteracitet och förmågan att läsa och skapa multilitterära 

texter är essentiellt för dagens elever därför att samhället idag är så pass varierat vad gäller 

kommunikation. I sin artikel beskriver Cope och Kalantzis begreppet multilitteracitet och på 

vilka sätt som multilitteracitet ter sig i undervisningspraktiken. Baserad på att lärande är 

situerat applicerade Cope och Kalantzis sin multilitteracitetspedagogik utefter olika modes 

som för lärandetillfället användes. Liknande modes använder sig också Magnusson (2014, s. 

28) sig av i multimodalitetshjulet (se figur 1). Utifrån analysen av de olika designerna, fann 

Cope och Kalantzis (2009) att den skriftliga designen var den mest förekommande designen i 

klassrummet; detta då den användes antingen separat, sammankopplad med de andra 

designerna, eller att den förändrades och började likna en annan design, exempelvis den 

muntliga designen.  

I Cope och Kalantizs (2009) artikel presenteras tidigare studier, där multilitteracitet har 

implementerats i undervisningen runt om i världen, bland annat i engelskundervisningen och i 

SO-ämnena. I Sydafrika har lärare erbjudit elever att producera individuella texter som 

fokuserar på mångfald och mänskliga rättigheter, med redskap som inbegriper global 

litteratur. Andra elever fick först arbeta med Minceka-tygtillverkning, för att sedan skriva 

texter om sig själva som “nya sydafrikaner” där historien skulle återberättas i både dåtid, nutid 

och framtid. Lärare i Malaysia använde multilitteracitet i informations- och 

kommunikationsteknik; deras elever skulle få en variation bland digitala redskap för att 

inlärningen i deras sociala liv och som framtida medborgare och arbetstagare skulle bli 

meningsfullt. 

  

Begreppet multilitteracitet myntades för första gången 1996 av The New London Group, 

vilken består av forskarna Cazden, Cope, Gee, Fairclough och Kalantzis, och det beskrivs som 

förmågan att kunna producera, värdera och tolka olika texter med hjälp av olika 

meningsskapande element (The New London Group 1996). De menade att begreppet 

multilitteracitet (eng. multiliteracy) närmar sig inte bara den traditionella, språkliga skriften 

utan även berör det visuella numeriska, verbala och auditiva. Begreppet grundades när de ville 

byta ut ordet ”vad” till ”hur” i inlärning- och undervisningssammanhang. De ansåg att stor 

vikt skulle läggas på hur vi människor lär oss saker och ting, snarare än ”vad” eller ”att” vi lär 

oss. Det meningsfulla lärandet i undervisningen delar de upp i lingvistik-, visuell-, auditiv-, 

gester- samt rumslig mening och tillsammans med de multimodala mönster som uppstår 

knyter de an de fem elementen, eller modes, med varandra. 

  

Traditionellt sett har litteracitet i pedagogiken inneburit undervisning och inlärning med hjälp 

av böcker, där det konservativa och standardiserade språket har varit centralt (The New 

London Group 1996). I takt med att mediesamhället ständigt förnyas och digitaliseras samt att 

den kulturella mångfalden ökar, har det till slut blivit nödvändigt att begreppet litteracitet 

skulle utökas till multilitteracitet. Vårt sätt att kommunicera med vårt språk och orden därtill 

är ständigt under progression och med nya kommunikationsformer i olika medier, ändrar det 

vårt sätt att använda språket. Vidare beskriver The New London Group begreppet 

multilitteracitet som en term som beskriver olika lokala och globala skillnader i människors 

levnadssätt. I takt med att människor flyttar runt och arbetar utomlands har det blivit ett högre 

krav på hur vi interagerar med varandra genom olika kommunikationssätt, olika sätt att 

uttrycka sig på i exempelvis engelska, samt varierande sätt att nå varandra över samhälleliga, 

kulturella och nationella gränser. 
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Forskning visar att en kombination av olika teckenvärldar som integrerar olika designer kan 

användas som meningsskapande resurser för att utveckla lärande hos elever (Magnusson 

2014, s. 41; Putman & Walker 2010). Forskning visar att kombinationen av exempelvis 

rumslig design med ljudeffekter och skriftlig design resulterar i att undervisningen 

överensstämmer mer med ett nutida meningsskapande, eftersom fler designer och sinnen då 

kommer till användning (Cope & Kalantzis 2009; Magnusson 2014, ss. 41-42). I en studie av 

Putman och Walker (2010) erbjöds elever att besöka informella lärandemiljöer, såsom 

konstmuseum och kulturella parker i naturen. Eleverna, som var mellan sex och tolv år gamla, 

visade tydliga tecken på att de blev mer motiverade till läsning om de först befann sig i 

informella lärandemiljöer och kulturella områden för att inledningsvis få titta och känna på 

olika objekt, och därefter få läsa om dem i klassrummet. Resultatet från Putman och Walkers 

studie visar att lärare erbjuder elever att besöka informella lärandemiljöer och att barn och 

ungdomars lärande expanderas om de får möjlighet att aktivera flera sinnen vid inlärningen. 

Liknande resultat framkommer hos Magnusson (2011, s. 30; 2014, s. 40), nämligen att om 

flera teckenvärldar aktiveras så skapas också ett större intresse mellan avsändare och 

mottagare; inlärningen blir meningsfull. 

  

Nagle och Stooke (2016) fann i sin fallstudie att användandet av multimodala uttryck är 

viktigt när elever ska producera egna texter. I deras studie framkommer det att elevernas 

önskan om att undervisningen speglar vad de ansåg skapade mening ofta tog avstamp i deras 

egna identiteter: identiteter som ofta skapas utanför skolan och/eller online. Genom sin fritid 

har elever blivit bekanta med flera olika teckenvärldar och de förväntar sig att kunna 

implementera dem i skolarbetet (Nagle & Stooke 2016). Resultatet från deras studie visar att 

när lärare erbjuder elever att använda kopplingar och färdigheter som de behärskar vid olika 

sorters framställningar, skapas en så kallad identitetstext, vilket bidrar till att skapa mening i 

undervisningen. Vidare pekar tidigare forskning på att olika teckenvärldar har förmågan att 

aktivera olika typer av meningsskapande, men att teckenvärldar som rör den muntliga och 

visuella tillsammans med den rumsliga och taktila ses som tillräckliga vad gäller inlärning 

(Magnusson 2014, ss. 40-41; Putman & Walker 2010). 

  

Det Rogers och Schofield (2014) upptäckte genom sina observationer var att lärares intressen 

för att erbjuda olika sorters aktiviteter begränsades av läroplaners utformande. Ofta var många 

av lärarnas praktiker restriktiva och uteslöt olika former av multilitteracitet som verkar 

meningsskapande för eleverna. Liknande resultat har framkommit även i annan forskning:  

Resultatet av en studie om multimodala uttryckssätt genomförd av Jocius (2013) visar att de 

observerade och intervjuade eleverna vid en högstadieskola i USA valde bort multimodala 

verktyg vid redovisningar, trots visat intresse för dessa. Eleverna i studien använde sig 

visserligen av datorer medan de skrev, men de valde sedan att skriva ut sina papper vid 

redovisningstillfället och läste högt ur dessa. Jocius studie visar att det fanns en önskan hos 

eleverna att använda sig av fler uttrycksformer, som redskapen Powerpoint och iMovie, men 

att kunskaper om dessa redskap saknades hos läraren och som konsekvens erbjöds inte 

eleverna att arbeta med dem. Resultatet visar således att elever hade en nyfikenhet på en 

kombination av olika textvärldar och uttrycksformer, men att lärarnas eget intresse till dessa 

uttryckssätt påverkar elevernas tillgång dem (Jocius 2013). 

  

Hur lärares kunskaper om digitala verktyg påverkar elevers uttryckssätt har undersökts i flera 

tidigare studier och resultaten har visat att både lärares och elevers kunskaper om 

multilitteracitet och multimodalitet brister (Hepworth & Merchant 2002; Jocius 2013). Inte 

sällan beror detta på att pedagogernas kunskapsbrister hindrar elevers önskan om att använda 

fler multimodala verktyg. Förmågan att kunna söka information och omvandla det till fakta 
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för att lösa problem är en viktig faktor för att kunna leva och verka i dagens samhälle och 

torde därför vara en essentiell del av barnens undervisning. Av observationer och intervjuer 

genomförda av Hepworth och Merchant (2002) visade det sig dock att elever inte var 

utbildade nog om informationssökning, vilket till stor del berodde på lärarnas okunskaper om 

ämnet. De fann även att elevernas uppfattningar av och förförståelse inför begreppet “vidgat 

textbegrepp” inte kunde likställas med lärarnas, något som även Cope och Kalantzis (2009) 

beskriver i sin artikel, där inte multilitteracitet fanns med som ett inkluderande synsätt i 

undervisningen. 

  

Lärare uppmärksammar sällan barns erfarenheter och de språkliga resurser de bär med sig; 

resurser som formar deras förmåga till inlärning. Detta resultat visar sig i Gustavsson och 

Schmidts (2011) studie och de fann att när elevers tidigare erfarenheter av multilitteracitet inte 

tas tillvara på i skolan, bidrar det till att ”[l]ivet i skolan blir ett och allt utanför ett annat” 

(Gustavsson & Schmidt 2011). I deras studie framkom det att en bristfällig undervisning om 

multilitteracitet och multimodalitet beror på ett maktförhållande mellan vuxna och barn, där 

vuxenvärlden uttrycker en skepsis mot de multilitterära uttryck som barn och ungdomar är 

förankrade i och önskar använda. Den lösning de kom fram till var att låta eleverna få mer 

inflytande i undervisningen. I studier genomförda av Jocius (2013) och Putman och Walker 

(2010) visar resultat att om eleverna själva får möjligheten att välja redovisningssätt, så 

fördjupas deras kunskaper tack vare den starka känslan för meningsskapandet. 

 

Vad som nämns ovan i Putman och Walkers (2010) studie, är att elevinflytande är ett sätt för 

eleverna att öka chanserna för utvecklade kunskaper i ett ämne. I de fall där lärare gav 

eleverna möjligheter att påverka lektionsinnehållet skapades en känsla för att inlärningen blev 

både trygg och personlig. Även Jewitts (2008) artikel visar hur viktigt det är att 

undervisningen utgår från elevernas erfarenheter, framförallt vid arbetet med multimodala 

redskap och multilitteracitet. I sin artikel presenterar hon en studie som genomfördes i både 

Delhi, Johannesburg och London. Resultatet visade att erbjudandet av aktiviteter skiljer sig åt 

beroende på olika kulturer, både geografiskt men även inom skolans egna kulturer och 

traditionella arbetssätt. Gemensamt för de olika städerna där studien genomfördes var dock att 

multilitterära texter var en central del i klassrummet, som Jewitt (2008, s. 251) beskriver: ”a 

text in motion”, där eleverna erbjöds att använda sina egna erfarenheter i undervisningen. I 

Johannesburg observerades elever på fritiden och resultatet visar att mycket av deras 

multilitterära värld inte uppvisades i klassrummet; såsom olika ungdomsspråk, kulturer, 

musik samt deras egna uppträdanden. Genom att lärarna lät eleverna närma sig sina egna 

erfarenhetsvärldar, resulterade det i att eleverna på högstadiet i Johannesburg fick ett större 

engagemang till att producera olika texttyper som knöt an till deras egna liv. 

  

I Jewitts (2008) artikel presenteras även ett resultat av en studie i England, där syftet var att 

observera hur tre olika lärare på en högstadieskola arbetade med sin klassrumsmiljö. Den 

förste läraren valde att täcka väggarna i sitt klassrum med planscher på olika nutida, kända 

skådespelare och musikartister. Den andre läraren valde att dekorera sitt klassrum med bilder 

på kända dikter och konstutställningar. Den tredje läraren hade noggrant utvalda citat från 

läroplanen, tillsammans med betygsatta inlämningar som kunde kopplas till betygskraven. 

Gemensamt för eleverna i de tre olika klassrummet var att de fick skilda relationer till vad 

läroplanen och kursplanen för engelskämnet innebär, eftersom deras syn på vad de lärde sig 

påverkades av klassrummets rumsliga design. 

  

Nagle och Stooke (2016) visar i sin studie exempel på hur lärare arbetar stöttande för eleverna 

i deras arbete med multilitteracitet. Utifrån deras observation framkommer det att en lärare 
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ifrågasatte sin elevs val av bild som representation för rebelliska idéer. Eleven hade låtit en 

bild på Che Guevara symbolisera en typ av politisk konflikt som vanligtvis inte 

sammankopplas med honom, och läraren ville därför diskutera bildens relevans för arbetet. 

Genom aktiviteten muntlig diskussionen visade läraren uppskattning för elevens förmåga till 

breddade textkopplingar när hen bad eleven förklara sitt tänkande angående bildvalet, 

dessutom förmedlade läraren ett kritiskt förhållningssätt gentemot digital teknologi för att 

”help students to understand that technologies are not neutral tools” (Nagle & Stooke 2016). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lärare erbjuder flera olika aktiviteter i 

undervisningen som underlättar för elevers inlärning, men att lärarnas kunskaper om hur 

digitala verktyg används bidrar till att eleverna sällan erbjuds att använda dessa. Vidare 

belyser flera tidigare studier vikten av begreppet multilitteracitet och hur det används i 

undervisningen av såväl lärare som elever, samt att undervisning som lärarna kopplar till 

elevernas egna erfarenhetsvärldar verkar som meningsskapande. 
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TEORETISK RAM 
För denna uppsats har vi valt praktikarkitekturteorin och multimodal teoribildning som 

kompletterande teori. Kemmis, Mahon, Francisco och Lloyd (2017, ss. 4-20) förklarar att en 

praktik bygger på konventioner mellan vad människor säger (sayings), handlingar (doings) 

samt hur människor interagerar med varandra och med samhällsstrukturer (relatings). 

Faktorerna är inte självständiga vid ett utförande, utan de samspelar ständigt med varandra. 

Trots detta samspel kan konflikter uppstå, vilket beror på interaktionen mellan faktorerna 

snarare än att det är en faktor som brustit (s. 8). I praktikarkitekturteorin är det den 

kringliggande kontexten, som exempelvis plats och tid, som påverkar olika sociala fenomen. 

Således påverkas utföranden av mer än enbart enskilda individers handlingar; de påverkar av 

omkringliggande arrangemang. Nedan följer en förklaring av de olika arrangemangen utifrån 

Kemmis et al. (2017, ss. 4-20): 

 

De första kallas för de kulturella-diskursiva arrangemangen och de påverkar sayings, det vill 

säga språkliga variationer, i en praktik. De kulturella-diskursiva arrangemangen påverkar 

ämnesspråk och diskussioner i klassrummet. De andra kallas de materiella-ekonomiska 

arrangemangen och påverkar dessa människors utföranden gällande hur, när och vad som är 

möjligt att genomföra. I skolan kan detta komma att speglas i scheman, lärartäthet, digitala 

redskap men även material vad gäller möblemang och skolmiljön. De sista arrangemangen 

påverkas av sociala konstruktioner och relationer mellan individen, samhället och 

organisationer. De kallas för de social-politiska arrangemangen och i ett klassrum kan detta 

yttra sig i lärarens praktik vad gäller dess relation till sina elever. Lärarens praktik kan bero på 

bland annat kollegiets sammansättning eller skolkulturen; till exempel huruvida huvudmannen 

förordar ett särskilt sorts utövande. (Se figur 2 för en illustration av de tre olika 

arrangemangen och deras påverkan på sayings, doings och relatings.) 

 

 
Figur 2. Arrangemangen mellan sayings, doings och relatings. I figuren ges exempel på hur de 

kulturella-diskursiva arrangemangen påverkar språket, samt hur de materiella-ekonomiska 

arrangemangen möjliggör eller hindrar handlingar och aktiviteter. Figuren redogör också för de 

social-politiska arrangemangen mellan sayings och doings. Ur Kemmis et al. (2017, s. 11). 
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Praktikarkitekturteorin kan användas både som en teoretisk och en analytisk resurs. Som en 

teoretisk resurs används teorin för att förklara förhållandena mellan sociala relationer och 

arrangemang, medan den som analysverktyg av empiri kan användas för identifikation av 

möjliggörande och hindrande av aktiviteter (Kemmis et al. 2017, s. 19). I denna studie har vi 

använt praktikarkitekturteorin i första hand som ett analysverktyg. 

 

Multimodal teoribildning härstammar från ett sociokulturellt perspektiv, och liksom det pekar 

även multimodal teoribildning på interaktion som meningsskapande aktivitet. Multimodalitet 

beskrivs som en förlängning av människans språkanvändning och syftar till att kunna skapa 

mening i kommunikativa situationer (Sjölund 2016 se Jewitt 2009, ss. 1-2). Olika modaliteter 

såsom bild, tal och skrift, ses som olika semiotiska resurser som används för att koppla 

samman symboler och tecken till en mening. När sedan en eller flera människor förstår 

samma kod, börjar kommunikation att uppstå. Det multimodala har sedan till syfte att dels 

bidra med nya och utvecklande sätt att använda nya koder, dels att se språket i en bredare 

kommunikativ kontext och verka meningsskapande (Sjölund 2016 se Jewitt 2009, ss. 1-2, 23). 

Kress förklarar att synen enligt multimodala teorier nämligen är mer än själva språkandet: 

Interaktionen ligger i hur symboler och tecken skapas snarare än används (Kress 2010, s. 54).  

 

Olika kulturer väljer de sätt och material som anses mest lämpade för kommunikation och 

meningsskapande vid varierande sammanhang, vare sig det handlar om ljud, lera eller tidigare 

nämnda emojis (Kress 2010, s. 82). Dock har västvärldens inflytande kommit att leda till en 

premiering av skrift framför andra kommunikationsmedel, vilket må verka utestängande för 

människor som värdesätter andra sätt att kommunicera: ”What may be done by speech in one 

culture may be handled by gesture in another” (Kress 2010, s. 83). Bilder, film, musik och 

skrift är bara ett fåtal exempel på modaliteter som används vid kommunikation, men 

kulturella och sociala faktorer kan påverka betydelsen av dessa. Detta förklaras enligt 

multimodal teoribildning med att meningsskapande kommer i lika många former som det 

finns sätt att kommunicera på (s. 79). Multimodal teoribildning erkänner olika sorters 

uttryckssätt och verkar därför inkluderande vad gäller kommunikation och inlärning, eftersom 

målet är meningsskapande aktiviteter där multimodaliteter samspelar. Inlärning sker i 

aktiviteter som är meningsskapande för eleven och för att uppnå detta kombineras flera 

teckenvärldar, som exempelvis visuell, auditiv och skriftlig design. För att i denna studie 

kunna synliggöra olika teckenvärldar i lärares praktik har multimodalhjulet (se figur 1) 

använts som analysverktyg av empirin. Genom att analysera de aktiviteter som de intervjuade 

lärarna erbjuder sina elever, har vi kunnat synliggöra de meningsskapande teckenvärldar som 

används vid lärandetillfället. 
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METOD 

Widerberg (2002, ss. 65-66) likställer valet av metod vid en studie som en tradition; vid 

kvalitativ forskning används intervju och vid kvantitativ används enkäter. Valet av metod ska 

dock alltid noggrant övervägas, då olika metoder ger olika svar. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka multilitteracitets-orienterade aktiviteter lärare säger sig erbjuda i 

svenskundervisningen, och för uppfyllandet av syftet lämpar sig semistrukturerade 

forskningsintervjuer, närmare bestämt respondentintervju. Respondentintervju beskriver 

Holme och Solvang (1997, s. 104) som ett redskap där informanterna själva är delaktiga eller 

har kunskap i det fenomen som ska studeras, exempelvis att den som blir intervjuad är en 

svensklärare om syftet berör svensklärares arbete. I en kvalitativ forskningsmetod är inte 

representativitet eller statistisk generalisering en central del i en forskningsstudie, och därför 

kommer fokus i denna studie inte att ligga på en större mängd av svar från informanter (s. 

101). Genom att fokuset för denna studie har legat på utförligare svar från en utvald grupp 

lärare, förväntades svaren därför vara av större variation men ändå relevanta för syftet med 

undersökningen. 

Tack vare intervjuer får intervjuaren ta del av de intervjuades subjektiva kunskap och 

förståelse om ett ämne, i detta fall gällande de aktiviteter som lärare säger sig erbjuda sina 

elever beträffande multilitteracitet i undervisningen. Dessutom möjliggör intervjuer 

tillförlitliga svar som skiljer sig från varandra, eftersom respondenternas erfarenheter och 

personliga åsikter påverkar och nyanserar svaren på frågorna (Davidsson, Dimenäs & 

Kihlström 2007, s. 49; Holme & Solvang 1997, s. 104). Med hjälp av kvalitativa intervjuer får 

intervjuaren fler chanser att ställa frågor som kan leda till mer utdragna berättelser och 

djupare åsikter, än vad som är möjligt vid andra undersökningsformer som exempelvis 

enkätundersökningar (Elverius & Rasmussen 2014; Holme & Solvang 1997, s. 100). 

Dessutom möjliggör intervjumetoden tillfällen för intervjuaren att ställa nyanserade 

följdfrågor vilket i sin tur ger en djupare förståelse om ämnet. Genom samtal kommer 

intervjuaren åt lärarnas egna erfarenheter, vilket styrker och verifierar deras åsikter och 

genom att följdfrågor ställs förtydligas deras tankar mer ingående (Davidsson, Dimenäs & 

Kihlström 2007, ss. 48-50; Holme & Solvang 1997, s. 101). Dock är det inte ovanligt att 

informanten stöter på en viss problematik under samtalet: den intervjuade ska under 

intervjusamtalet kunna argumentera för sina åsikter och sätta ord på känslor och tankar. Om 

intervjuaren bemöter respondenternas åsikter på ett allvarsamt sätt, kan ett meningsfullt och 

gynnsamt samtal uppnås, menar Holme och Solvang (s. 105), vilket var den stora drivkraften 

bakom intervjuerna för denna studie. 

Valet av intervju som metod gav en förhoppning om att kunna erbjuda ett samtalsklimat som 

inbjöd till spontanitet och diskussion. Även om frågeställningar och frågorna inför 

intervjuerna i denna studie (se bilaga 1) var bestämda på förhand, uteslöt det inte att 

följdfrågor ställdes. Följdfrågorna öppnade snarare upp för mer nyanserade och utvecklade 

svar, vilka som med fördel har använts i resultatavsnittet. Holme och Solvang (1997, s. 99-

101) menar att intervjufrågor kan omformuleras och att ordningsföljden kan kastas om, vilket 

gör kvalitativ intervju till ett flexibelt redskap som ger informanterna vissa möjligheter att 

styra samtalet för mer trovärdighet. En kvalitativ forskningsmetod med intervju som redskap 

anser Holme och Solvang (1997, ss. 100-105) är en krävande situation både för de som ställer 

frågorna och för informanten. För att få fram relevant och nyanserad data måste de som 

intervjuar dels kunna både kunna förstå och följa upp eventuella problemområden, dels vara 

uppmärksam på hur den som blir intervjuad styr samtalet. De frågeställningar och 

intervjufrågor (se bilaga 1) som fanns med som underlag vid intervjuerna fungerade som 
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tematiska ramar, för att syftet inte skulle hamna i bakgrunden. Vidare fungerade 

intervjusamtalen för denna studies syfte som ett sätt att utsortera relevant information som 

besvarade denna studies frågeställningar (ss. 80-99).  

 

Urval 

Urvalet till denna kvalitativa studie har baserats på Holme och Solvangs (1997, s. 104) 

antagande om att urvalet ska fungera som en medveten strategi för att uppnå studiens syfte 

och besvara dess frågeställningar. Vidare menar de att informationsinnehållet ökar om 

intervjupersoner som har goda kunskaper om de företeelser som ska undersökas används. Ett 

kriterium för urvalet var därför att de intervjuade skulle vara legitimerade ämneslärare med 

svenska i sin ämneskombination och att de alla skulle vara verksamma på högstadiet. För 

tydlighetens skull namnges alla intervjuade lärare med fingerade namn för att bevara 

anonymitet. I resultatet benämns lärarna därför som Sonny, Erik, Anna och Torsten. Anna 

undervisar för innevarande läsår inte i svenskämnet utan i tyska och engelska, så de 

tillvägagångssätt hon beskriver i intervjun faller inom ramen för ämnena engelska och tyska. 

 

För att ta reda på lärares arbetssätt kring multilitteracitet i undervisningen skickades 

intervjuförfrågningar till sex verksamma lärare. Av sex tilltänkta intervjuer var det dock två 

intervjuer som inte genomfördes, då dessa respondenter tillslut valde att inte delta av för oss 

okänd anledning. Totalt blev fyra svensklärare intervjuade för denna studie. 

 

Genomförande 

I följande avsnitt beskrivs undersökningens genomförandet av intervjuer, val av analysmetod 

samt genomförandet av intervjuerna. 

 

Pilotstudie 

För att svaren skulle bli så tillförlitliga som möjliga, utfördes en pilotstudie på en verksam, 

legitimerad lärare i Västra Götaland. Syftet med pilotintervjun var undersöka om frågorna 

dels var någorlunda lätta att besvara, dels om intervjufrågorna var relevanta för att besvara 

studiens syfte. Holme och Solvang (1997, s. 80) menar att den kvalitativa forskningsmetoden 

är flexibel och förändringsbar, vilket vi upplever har varit till studiens fördel. Pilotstudien 

fungerade som en bra ”första stadie-intervju” då vi fick pröva vårt instrument innan det skulle 

genomföras på de slutgiltiga informanterna. I vår pilotstudie kunde vi kontrollera att samtalet 

löpte på och utformades enligt våra förhoppningar; att frågorna skulle vara besvarbara och 

inte uppfattas som krångliga eller diffusa. Frågorna upplevdes av informanten emellertid 

varken som svårbesvarade eller enkla, utan öppnade upp för reflektioner och vidare 

diskussion. Efter genomförd pilotstudie reviderades frågorna och tydliggjordes inför de 

kommande intervjuerna, vilket gjordes genom att de frågor som gav liknande svar raderades 

för att undvika återupprepningar för informanterna. 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna skedde ute på de aktuella skolorna i samband med informanternas arbetstid och 

de pågick mellan trettio och fyrtio minuter. För att upprätthålla god forskningsetisk princip 

inleddes varje intervju med information om individsskyddskraven från Vetenskapsrådet 

(2002) gällande intervjuades rättigheter i intervjusammanhang. Därefter fick lärarna svara på 
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introducerande frågor som rörde deras arbetssituation på respektive arbetsplats, som ett sätt att 

underlätta för dem i intervjusituationen. 

 

För oss som intervjuare var viktigt att skapa ett bekvämt samtalsklimat där de intervjuade 

kände sig bekväma och säkra i frågorna. Intervjufrågorna konstruerades och bearbetades på 

ett sådant sätt att det ska ges plats för långa och reflekterande svar, därför ställdes öppna 

frågor till lärarna. Intervjuerna avslutades med att fråga dem om de hade något ytterligare att 

tillägga, vilket gav dem möjligheter till vidare reflektioner eller möjlighet att själva återknyta 

till något de tidigare nämnt. 

 

Samtalen spelades in med hjälp av en inspelningstjänst på våra mobiltelefoner vid 

intervjutillfället. För att snabbt kunna skriva ned eventuella reflektionstankar eller följdfrågor 

användes även penna och anteckningsblock, vilket lärarna även blev informerade om i det 

inledande samtalet. Två av intervjuerna skulle genomföras via mailkorrespondens, men 

eftersom mailkorrespondens utesluter möjligheten att ställa följdfrågor bearbetades och 

konkretiserades frågorna för att bli tydligare. Dock återkom aldrig informanterna med några 

svar på våra mail, så dessa räknas som bortfall.  

 

Forskningsetik 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002, ss. 6-14) forskningsetiska principer har vi tagit hänsyn till de 

etiska frågor och principer som finns beskrivna där. Målet med studien har varit att undersöka 

ett ämne som har relevans i dagens mediala och digitala samhälle utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv, samt att studien under hela arbetets gång har hållit hög kvalité. Därför faller denna 

studie under forskningskravet som belyser vikten av studier för samhällets utveckling. 

Forskningskravet syftar också till att kunskaper och metoder kontinuerligt fördjupas och 

förbättras, av vilken denna studies syfte är att kunskapen kring hur lärare säger sig jobba med 

multimodalitet i skolan synliggörs för att sedan utvecklas ytterligare. 

 

Vetenskapsrådets individskyddskrav har också tagits i hänsyn i denna studie, då syftet med 

studien inte har varit att studera lärarnas privata livsförhållanden, varken heller har de 

intervjuade utsätts för psykisk eller fysisk skada eller kränkning. Vetenskapsrådets (2002, 

ss.12-13) informationskrav innefattar att informanterna i studien ska få kännedom om 

studiens syfte och vad den kommer att handla om. Denna information har vi låtit 

informanterna ta del vid tillfrågandet av medverkan i intervjun, vilket skedde genom en 

muntlig överenskommelse och beskrivning av deras rättigheter, där ingen skriftlig information 

i form av missivbrev skickades ut. Vidare förtydligades nyttjandekravet för informanterna; att 

deras svar endast kommer att användas i studien och att de inspelade intervjusamtalen och 

transkriberingen sedan skulle komma att raderas efter studien sammanställning. Innan 

intervjuerna genomfördes blev lärarna informerade om samtyckeskravet, vilket innefattar att 

de själva fick bestämma om de ville delta samt att de när som helst under samtalet fick 

avbryta sin medverkan. Slutligen beskrevs även konfidentialitetskravet för deltagarna, där de 

fick kännedom om att deras identitet skulle komma att undanhållas genom att de fick fiktiva 

namn (ss. 12-13). 

 

Reliabilitet och validitet 

Syftet är att undersöka vilka multilitteracitets-orienterade aktiviteter de tillfrågade lärarna 

säger sig erbjuda elever i svenskundervisningen. För att besvara syftets tillhörande 
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frågeställningar krävdes det att de frågor som ställdes vid intervjuerna var av relevans för 

undersökningen, samt att urvalet skulle representera populationen, det vill säga svensklärare. 

För att en studie ska ha hög reliabilitet krävs det att de undersökningar som görs genomförs 

under liknande former, så därför har undersökningsmaterialet för denna studie bestått av 

samma material och samma frågeformulär har använts vid intervjuerna (Thurén 2007, ss. 26-

27). För att stärka studiens reliabilitet och validitet är det därför viktigt att granska 

undersökningsmetodens, i detta fall intervjufrågornas, relevans och korrekthet för studien. För 

att testa frågornas relevans för studien genomfördes en pilotstudie på en verksam lärare i 

ämnet svenska i årskurs 7-9. Syftet med pilotstudien var att undersöka om utomstående kunde 

förstå studiens syfte, om frågorna ansågs vara relevanta, samt huruvida det fungerade som 

diskussionsunderlag för aktuella informanter. Pilotstudien synliggjorde endast lärarens tal om 

hur de arbetar med multilitteracitets-orienterade aktiviteter, inte vad hen faktiskt gör i 

undervisningen, och följaktligen togs det hänsyn till detta vid genomförandet av de slutliga 

intervjuerna för att studiens validitetet skulle stärkas. 

 

Efter att intervjuerna genomförande transkriberades samtalen för att öka reliabiliteten på 

lärarnas svar. För att öka reliabiliteten på vår studie spelades intervjusamtalen in på två 

separata mobiltelefoner, detta för att undvika eventuella tekniska problem. Transkriberingen 

har sedan nedtecknats ordagrant, med tillhörande skiljetecken som uttrycker konstpauser eller 

som markör när lärarna tänkt, för att efterlikna det inspelade intervjusamtalet i dess 

sanningsenliga form (Kvale & Brinkmann 2014, s. 227). Däremot fördes inga anteckningar 

om informanternas kroppsspråk, gester eller miner. I transkriberingen för den här studien 

återfinns anteckningar som uttrycker skratt eller utrop men ett beskrivande av tonlägen, såsom 

ironi eller liknande, har inte antecknats. 

 

Analys och bearbetning 

För analys av empirin har vi använt oss av en kombination av praktikarkitekturteorin och 

multimodalhjulet som analysverktyg. Med inspiration från Mahon et al. (2017, ss. 7-15) 

utformades en tabell där citaten från intervjuerna placerades för ett tydliggörande av lärarnas 

resonemang och arbete med multilitteracitet-orienterade aktiviteter. Utifrån kodningsschemat 

(se bilaga 2) synliggjordes de idéer som lärarna ger uttryck för (sayings), vilka aktiviteter de 

erbjuder eleverna (doings) och till sist relationen mellan lärare och elev samt kopplingar till 

styrdokumenten (relatings). I analysen av datan utgick vi sedan från multimodalhjulet för 

identifikation av de multilitteracitets-orienterade aktiviteter som de intervjuade erbjuder sina 

elever.  

 

Genom att vi utgick från multimodalhjulet kunde vi efterhand identifiera de meningsskapande 

teckenvärldar som används, till exempel auditiv, rumslig och skriftlig design. I vårt 

resultatavsnitt har vi låtit designerna forma rubriker och presenterat empirin i citat och 

redogjort för arrangemangen sayings, doings och relatings i enlighet med 

praktikarkitekturteorin. Dessa arrangemang används för att synliggöra det läraren säger att 

hen gör, samt relationerna mellan lärare och elev samt styrdokument. 
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RESULTAT 
Syftet med den här studien är att undersöka vad lärare säger sig erbjuda för multilitteracitets-

orienterade aktiviteter för eleverna i svenskundervisningen. I följande avsnitt presenteras 

studiens resultat med anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet är 

presenterat utifrån multimodalhjulets designer, och har sedan kategoriserats i underrubriker 

utifrån dessa designer. Intervjucitat från lärarna finns med för studien reliabilitet samt för att 

styrka resultatet. Flera lärarcitat faller under flera rubriker eftersom flera olika resurser, eller 

modaliteter, används för att skapa mening i respektive teckenvärld. En teckenvärld utgår från 

designerna visuell, skriftlig, muntlig, auditiv, taktil och rumslig samt rörelsedesign, där olika 

resurser som gester, ljudeffekter, färger, uppträdanden eller arkitektur bidrar till respektive 

design att fungera meningsskapande vid lärande. Ett citat kan således kopplas till flera olika 

designer, vilket vi också kommer att redogöra för. 

 

Vad gäller begreppen sayings, doings och relatings används de i resultatet för att redogöra för 

de arrangemang som möjliggör eller hindrar de aktiviteter som genomförs på lektionstid, 

enligt informanternas egna utsagor. Sayings ger uttryck för de antaganden de intervjuade 

lärarna gör, doings markerar det lärarna genomför eller har genomfört på lektionstid och 

relatings pekar på orsaker till genomföranden. De tre olika begreppen ingår i 

praktikarkitekturteorin och har använts vid analysen av empirin (se bilaga 2 för tabell). 

 

Visuell design 

I teckenvärlden visuell design innefattas resurserna perspektiv, vinkel, färg, för- och bakgrund 

(se figur 1) och är även en av de mest förekommande designerna i de aktiviteter som de 

intervjuade lärarna erbjuder. Resultatet visar att flera av de intervjuade lärarna använder sig 

av den visuella designen när de introducerar nya områden för eleverna. När nya områden ska 

introduceras för eleverna, berättar Anna, verksam lärare i engelska och tyska, hur hon går till 

väga vid användandet av visuell design i introduktioner till ett nytt område:  

 
Jo, först börjar vi med att titta på en film. Där det var en kvinna som berättade på ett lite lättsamt sätt när 

det regnar och så där och då fick […] de anteckna, liksom gemensamt på tavlan. […] Sedan efter det så 

jobbade vi med uppgifter och då var det alltifrån att man skulle läsa bildbeskrivningar så, det var ju 

ganska basic så, men till exempel ett moln och så regnade det och då skulle man liksom beskriva ”Hur 

är vädret?”. (Intervju med Anna, 2017-11-28.) 

 

I detta citat kan vi med hjälp av multimodalhjulet (figur 1) utläsa att visuell design är den 

mest framträdande designen till stor del genom användandet av modaliteten film, vilket 

förmedlas via rörliga bilder. När Anna berättar om hur hon använder film i undervisningen så 

resonerar hon även kring orsakerna till varför film fungerar som en bra undervisningsmetod: 

”de [får] med sig uttrycken där [..] de skulle hitta synonymer”. Ett av hennes mål med 

undervisningen är att eleverna ska utöka ordförrådet, och visar på att Anna arbetar mot målen 

i LGR11; nämligen att eleverna ska få relevant ämnesspråk. Citatet visar även på att Anna 

tilltalas av att använda sig av en kombination av olika teckenvärldar i sin undervisning och 

hon framhåller flera fördelar med att även arbeta med bilder, framförallt när hon introducerar 

ämnen för elever i årskurs 7: 

 
Och sen även, som en sådan liten warm-up, då när dom kom då, så hade jag bilder, lite klatschigare 

bilder på smartboarden, så körde vi att dom två och två då, fick beskriva dom olika bilderna, alltså så 

“säg så mycket ni kan”. [...] Och speciellt när det är nybörjare, alltså tyskan är ju lite mer nybörjare än 

vad engelskan är på högstadiet, där är det guld värt att ha bilder. (Intervju med Anna, 2017-11-28). 
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Citatet ovan är applicerbart under samtliga tre kolumner i kodningsschemat, sayings, doings 

och relatings, då det redogör för antaganden, genomförande och orsaker till genomförandet 

(se bilaga 2). Orsakerna till varför Anna använder bilder i sin undervisning är dels för att det 

är effektivt att arbeta med bilder som “repetition om det man gjort innan”, dels för att hon vill 

aktivera nya kunskaper hos eleverna genom att låta dem diskutera bilderna. Anna berättar att 

hon använder sig av “klatschigare” bilder (doings), vilket tyder på att hon använder bilder 

som kombinerar flera olika teckenvärldar. I intervjun berättar hon att bilderna som används 

ofta innehåller skriftlig design (till exempel det tyska ordet Sonne), visuell design (olika 

färger) och rumslig design (bild på ett moln med regn) för att hon tror att det underlättar 

inlärningen (sayings). 

Precis som Anna nämner även Sonny att förförståelse och framförallt kontextualisering är en 

anledning till att han använder sig av bilder: “Ofta [för] att de ska koppla och bygga på 

förförståelse och så använda bilder för kontextualisering”. Resultatet visar att de intervjuade 

lärarna ofta använder bilder som komplement till texter eller som fördjupning av text, men de 

uppger att de sällan arbetar med modaliteten bild som om det vore en text. Undantagen är i så 

fall Erik och Anna som använder sig av bilder innan de introducerar en text. Anna beskriver 

bildanvändning med ett exempel från sin undervisning: “Sen fick de titta på olika 

bildbeskrivningar, exempelvis en bild på ett moln med regn över molnet, och så skulle man 

beskriva ‘Hur är vädret?’”. Detta tillvägagångssätt (saying) menar Anna är att föredra om 

eleverna ska utveckla strategier för att muntligt kunna uttrycka det de ser (relatings med 

hänvisning till LGR11): “Jag vill att de ska förstå att det finns flera sätt att säga att det är 

vackert väder, fast att man uttrycker sig på olika sätt”. Bilder, menar Erik, är “otroligt 

förklarande” vid redovisningstillfällen i SO-ämnet och han ser det som “likvärdigt med det de 

skriver”. 

Erik är den informant som ofta uttrycker att han erbjuder aktiviteten film i sin praktik, 

framförallt vid introduktioner: “Då kör jag ju mycket mer Youtube-klipp”. Han menar att han 

gärna använder filmklipp i undervisningen eftersom det finns möjligheter för honom att pausa 

för fördjupningar och förklaringar (doings). Att jobba med film och låta elever få producera 

sina egna filmer är något som även Torsten föredrar. Han menar att genom att arbeta med 

redskap som mobiltelefoner, surfplattor och datorer skapar möjligheter för eleverna att 

uttrycka sig multimodalt, vilket pekar på en relating vad gäller social-politiska arrangemang 

från LGR11. Om eleverna får aktiveras och använda sig av redskap de är vana vid, tycker de 

att undervisningen blir roligare menar Torsten (sayings): “Korta filmer har de gjort, det är ju 

rätt enkelt idag med datorn och sådär. Och många har ju telefoner och så, det är ju enkelt att 

spela in på dem och bara föra över”.   

En annan informant som också arbetar mycket med film är Sonny. Han ser filmen som en 

stöttning och menar på att det är bra att se en film som eleverna har läst (doings). Dock 

föredrar han att arbeta med läsning i diskursiv pappersburen skrift då han anser att läsning 

möjliggör skapandet av inre bilder: “När man läser så skapar man egna bilder av karaktärer 

och scener och sådant”. Han poängterar att det tar mer tid att läsa i en pappersbok eftersom 

läsaren skapar “bilder i sig själv” men det är en aktivitet som han föredrar ändå (sayings). 

Sonny diskuterar huruvida läsning i pappersbok kontra läsning på digitala hjälpmedel var en 

generationsfråga, och utgick från sig själv som exempel: 

 
Jag tänker också tillbaka till när jag pluggade [på högskola], och vi fick mycket texter att läsa på datorn 

och sådär… Jag tyckte nog att det var ganska tufft, jämfört med att ha en bok i handen. Men det tror jag 

är en generationsfråga, en vanesak väldigt mycket. Jag är van att läsa böcker liksom, men jag tror inte 

att det är så stora hinder för eleverna liksom. (Intervju med Sonny, 2017-11-22.) 
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Sonny reflekterar också över meningsskapande aktiviteter knutna till vidgat textbegrepp. I 

citatet nedan framgår hur Sonny gärna drar paralleller till datorspel när de arbetar med 

berättarperspektiv i exempelvis noveller, som ett sätt att knyta an till elevernas vardag: 

Exempelvis när vi arbetar med svenska och berättarperspektiv, då gillar jag ändå att koppla till datorspel 

och så. Första och tredje-person och så... för då har de en förförståelse som de inte riktigt har om jag 

bara hade pratat om det utifrån ett litterärt perspektiv liksom. Men jag skulle kunna involvera datorspel 

och så mer än vad jag gör, men jag gör inte det särskilt mycket. Men jag känner också att de 

konsumerar det så mycket redan som det är liksom, så att det är också min uppgift att göra saker som de 

inte skulle göra själva någonstans. (Intervju med Sonny, 2017-11-22.)  

I citatet ovan går det att läsa att anledningen till att han gör datorspelsreferenser, är att det är 

bekant för eleverna och han anser att de lättare tar in ny information när det kopplar till egna 

erfarenheter. Samtidigt uttrycker han en ovilja mot att arbeta på det sättet, eftersom han vill 

introducera textvärldar som eleverna är mindre bevandrade i. Sonny visar en åsikt om hur han 

tror att elever sällan kommer i kontakt med bokläsning (sayings), så orsaken till att han 

använder sig av pappersburen text är för att “läsa böcker är ju det bästa man kan göra för att 

utveckla ordförrådet”. Genom att använda sig av rollen som lärare påverkar och bestämmer 

Sonny vilka texter eleverna får tillgång till (relatings). 

 

Taktil design  

I den taktila designen innefattas yta, material och temperatur som meningsskapande resurser. 

Dock berörs denna design sällan i våra intervjuer. Anna är den enda respondenten som 

nämner taktil design, dock först efter att ha fått en förfrågan om det: 

 
Sen det här taktila, det jobbar vi inte så mycket med. Det hade säkert varit jättebra, men det är inget vi 

har här. (Intervju med Anna, 2017-11-28.) 
 

Muntlig design 

Muntlig design innefattar det verbala språkets intonation, styrka och genre som 

meningsskapande resurser och är en återkommande design i informanternas svar, framförallt 

när aktiviteter som diskussioner och högläsning erbjuds. Anna säger i intervjun att hon gärna 

vill variera sina undervisningsmetoder för eleverna: “Ibland när de ska redovisa så har jag 

föreslagit att de ska göra som en intervju, exempelvis en talkshow, just för att det ska bli ett 

naturligt samtal.” 

 

Vidare berättar Anna att hon använder sig av undervisningsområden som knyter an till 

verkligheten eftersom hon upplever (sayings) att det engagerar eleverna i diskussioner på ett 

annat sätt än om det vore en “hitte på-text”. Som textunderlag har Anna använt två 

multilitterära texter som genom sin verklighetsanknytning aktiverat hennes elever (doings). 

Dels använde hon filmen Freedom Writers (2007), vilken handlar om utsatta barn i Los 

Angeles som mot alla odds lyckas bra i livet, dels Anne Franks dagbok (1977): “För när de 

[eleverna] blir så här ‘Åh, har detta hänt i verkligen?’, och då blir det helt plötsligt ett större 

engagemang.” 

 

Även Torsten nämner att elevernas vardag bör speglas i undervisningen för att verka 

meningsskapande (sayings). I en av hans elevgrupper läser han högt ur Christina Wahldéns 

ungdomslitterära bok Kort kjol (1999) som handlar om en tjej som utsätts för en 

gruppvåldtäkt efter sin skolavslutning. I samband med detta pratar han gemensamt med 
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klassen om hur ungdomar lägger ut sig själva på sociala medier (doings). Detta kopplade 

sedan Torsten till Me too-rörelsen
1
 som vid tillfället för intervjun var ett aktuellt samtalsämne 

(relatings), vilken han ansåg ligga nära elevernas vardag (sayings):  

  
[...] jag sa att vi kan koppla det till me too, och vi har mest pratat om det lite granna. Den första 
boken handlar om två killar som våldtar en tjej, och hon var ju onykter då. Eller det var de ju allihopa, 

naturligtvis. Men då kom vi in på det här med me too, om vems felet är: Är det tjejens fel att hon var 

onykter, är det tjejens fel att hon var utmanande klädd eller så, och då kom vi in på det att det är ju vi 

killar som ska ändra på oss. (Intervju med Torsten, 2017-11-27.)  

 

Förutom att jobba med aktiviteter som knyter an till vad som är bekant i elevernas vardag, 

berättar Erik att det även förekommer andra former av muntlig inlärning: “[...] ibland kommer 

en bibliotekarie in och presenterar böcker för eleverna, och presenterar författarna, genre och 

sedan får eleverna välja vilken bok de vill läsa”. Vidare säger Erik att det är viktigt att 

diskutera olika perspektiv på böcker, och genom att kunna samtala med elever om exempelvis 

tiden i berättelsen får eleverna mer förståelse i att kunna läsa mellan raderna:  

 
[...] att jobba med hur tiden går i böckerna är ju rätt spännande att ta upp med dem, när man läser högt 

och visa på att ‘nu är det sommar, badar de?’ Sen börjar äpplena falla ner eller så kommer första 

frosten. Så märker man ju att tiden går. (Intervju med Erik, 2017-12-05.)  

 

Citatet visar på både sayings, doings och relatings. Relatings eftersom Erik gör kopplingar 

gällande bland annat tidsaspekter och förmåga att urskilja budskap till LGR11 och 

kunskapskriterierna för årskurs 7-9, och sayings och doings för att han berättar om aktiviteter 

som genomförs på lektionstid. Ytterligare en informant som påtalar vikten om att föra 

diskussioner i klassrummet med sina elever är Torsten, som också hänvisar till 

kunskapskriterier om att kunna anpassa sitt språk efter olika kontexter (relatings): 

  
Vi pratar väldigt mycket om vad svenska är, och svenska är ju kommunikation. Det du har i din skalle 

ska du kunna kommunicera till mig så att jag förstår. Och allt är ju kommunikation, både skriftligt och 

muntligt. Då är det ju viktigt att öva på hur man uttrycker sig, när man är arg uttrycker man sig på ett 

sätt och när man är ledsen uttrycker man ju sig på ett annat sätt. (Intervju med Torsten, 2017-11-27.) 

 

Rörelsedesign 

Rörelsedesign innefattar kropp, känslor, gester och uppträdande som meningsskapande 

resurser. Modaliteter som inbegriper dessa resurser är bland annat olika typer av skådespel på 

film, teater och dans, men då ofta i kombination med någon annan design. En av 

informanterna, Torsten, berättar hur han erbjuder teater och balett i sin undervisningspraktik: 

 
Ja, teater brukar vi gå på men det är ju helt beroende på vad som finns och vad som går och så där. 

Senast var vi på balett och det kan ju svårt ibland men dom blir ju ändå imponerade på hur de agerar 

och hur starka de är och sådär. Det är väldigt bra att komma ut och se sånt där. (Intervju med Torsten, 

2017-11-27) 
 

Torsten poängterar att genom att låta eleverna få medverka och producera sin egen pjäs, så 

skapas ett mer öppet diskussionsklimat i klassrummet (sayings). Förutom att producera egna 

                                                 
1
 Me too är en hashtag som grundades i sociala medier för att uppmärksamma hur vanligt det är med sexuella 

trakasserier mot kvinnor. “Me too” är engelskans ord för “jag också” och syftar till att kvinnor ska kommentera 

om de också är offer för sexuella kränkningar. Hashtagen spreds som en löpeld runt om i världen när 

skådespelerskan Alyssa Milano på sitt Twitter-konto uppmanade kvinnor att svara “me too” om de också hade 

ofredats sexuellt. 
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pjäser har hans elever även fått besöka teatrar och dansföreställningar (doings), och han anser 

att det är väldigt bra för eleverna att komma ut i verkligheten och uppleva riktiga, kulturella 

händelser. Det som möjliggör detta är till stor del socialpolitiska arrangemang då det finns 

uttalat i det centrala innehållet i LGR11 att elever ska få kunskap om texter där flera 

modaliteter kombineras, till exempel teaterföreställningar eller tv-serier (relatings). 

Dessutom beror det också på material-ekonomiska arrangemang då det är något som Torsten 

genomför med stöd från sin arbetsplats (doings). I intervjun berättar Torsten att han tycker det 

är viktigt att undervisningen bidrar till att eleverna får förståelse för olika sorters texter, och 

menar således att kommunikation kan uttryckas på olika sätt (sayings). 

 

Auditiv design 

Den auditiva designen är också en del av lärarnas undervisning, och den innefattas av 

meningsskapande resurser i form av musik, styrka, frekvens och ljudeffekter. Resultatet visar 

att informanterna ofta använder sig av auditiv design vid undervisningen: högläsning, 

ljudklipp, ljudböcker och podcasts är några aktiviteter som lärarna erbjuder. Det framgår dock 

inte i empirin huruvida de modaliteter som inbegriper auditiv design har inslag av musik eller 

andra ljudeffekter. Därför ligger fokus i detta avsnitt snarare på att eleverna lyssnar på 

inspelat material, än på användningen av musik som förstärkning av ett budskap. 

 

Erik berättar att han gärna använder sig av uppspelade podcasts istället för pappersbunden text 

om eleverna ska besvara frågor, eftersom han tror “att det är lite roligare än att bara läsa bok”. 

Erik nämner också att han har börjat använda sig av digitala läromedel, vilket underlättar för 

de elever som vill ha texten uppläst. Även Anna använder sig av auditiv design som 

meningsskapande aktivitet: 

 
[N]är vi jobbar med litteratur brukar vi ha möjlighet att man kan lyssna. De som behöver det liksom... 

Men om vi ska läsa en bok gemensamt, då brukar vi ha att man lyssnar på den. Då lyssnar vi på några 

kapitel tillsammans, några läser dem med en kompis och några läser dem själva. Jag tror det är väldigt 

bra, att man kan lyssna och läsa samtidigt. (Intervju med Anna, 2017-11-28.) 
 

Att lyssna och läsa samtidigt erbjuder både Erik och Torsten som aktiviteter i klassrummet. 

Erik, å sin sida, berättar att han arbetar med läsning och högläsning på ett sätt som knyter an 

till både auditiv och skriftlig design. Resultatet visar att de erbjuder två olika sorters 

aktiviteter vid närmandet av en text nämligen högläsning med enskild läsning. Torsten 

uttrycker att han är öppen för att kunna erbjuda enskilt lyssnande av ljudbok som en aktivitet, 

men menar att det på grund av materiell-ekonomiska arrangemang är ogenomförbart: “Vi 

sitter ju inte på så mysiga stolar i klassrummet heller, då skulle man ha lite mjukare fåtöljer!”. 

 

Rumslig design 

De resurser som används vid rumslig design är geografi, ekosystem och arkitektur. I citatet 

nedan ges exempel på ekosystem och geografi som förstärkande resurser, gällande besöket på 

en solig sandstrand. Andra resurser som förekommer i citatet är uppträdande och kroppsspråk 

vad gäller karaktärens agerande i filmklippet, nämligen att hon stod med ett paraply som 

skydd från regnet: 

 
[V]i säger att det regnade. Då stod hon där med ett paraply och så kom det liksom vatten över henne. Så 

det var mer att hon själv var i den miljön där det var det vädret som man hade då. […] att man faktiskt 

är ute när solen skiner eller att man ligger på en strand eller så. (Intervju med Anna, 2017-11-28.) 
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I citatet ovan beskriver Anna hur hon använder sig av rumslig design när eleverna arbetar med 

väderuttryck som ett sätt att förstärka budskapet för dem genom att sätta olika händelser i ett 

sammanhang. Hon kombinerar olika teckenvärldar för att hon vill aktivera flera sinnen hos 

eleverna vid inlärningen, därför använder hon multimodala material som sätts i en särskild 

kontext (sayings).  

 

Sonny talar om vikten av att låta eleverna komma ut i verkligheten för att göra skolarbetet 

mer praktiskt. Han berättar att han låter eleverna få göra fältstudier runt sjöar som är nära 

skolan, framförallt i SO-ämnena, men att kostnader gör att utflykter sällan genomförs (doings 

vad gäller materiellt-ekonomiska arrangemang). Sonny gör ett antagande om att utflykter som 

bryter mot elevernas vanor verkar motiverande, men att tid och ekonomiska resurser sällan 

finns och därför genomförs fältstudier så sällan, vilket tyder på doings.  

 

I intervjun med Torsten nämner han att han gärna hade arbetat mer med ljudböcker, men att 

skolans utbud av bekväma sittplatser för elever är knapphändiga, och därför gör han sällan det 

(materiell-ekonomiska doings). Han menar att eleverna behöver sitta mer bekvämt eftersom 

att det hade underlättat vid genomförandet av aktiviteten (sayings): “[V]i sitter ju inte på så 

mysiga stolar i klassrummet heller, då skulle man ha lite mjukare fåtöljer.” Han kommer med 

en lösning på problemet genom att kombinera två olika multilitteracitet-orienterade 

aktiviteter, nämligen att “läsa i skolan” och “lyssna på ett kapitel hemma”. 

 

Skriftlig design 

Skriftlig design är den design som tillsammans med den visuella får mest utrymme i en lärares 

praktik. Skriftlig design används vid läsning samt vid produktioner av texter och de resurser 

som används då är disposition, genre samt stil på olika nivåer (anpassning av text för 

mottagare och syfte). 

  

Trots intresset för multimodala verktyg och digitala redskap är lärarna överens om att deras 

elever ibland självmant frågar om de får skriva sina texter på papper med penna istället för att 

skriva digitalt på en dator. Anna säger att “ibland har vi elever som kommer och frågar om de 

får skriva för hand: ‘Måste jag skriva på min iPad?’ liksom”. Även Erik gör ett antagande när 

han betonar elevernas önskan om att få arbeta med vanliga pappersstenciler går emot all 

modern forskning (sayings): 

  
[...] lite att ha en blandning såhär, det är inte alltid skoj att bara skriva på datorn heller. Så ibland är det 
roligt att göra något annat. Sitta med papper och penna och fylla i. ”Kan vi inte få sådana där stenciler” 

kan de ju säga ibland! Det går ju emot all modern forskning, nej, men det är rätt roligt ibland. (Intervju 

med Erik, 2017-12-05) 
  

Att elever skriver för hand med penna och papper anser dock Torsten händer relativt sällan 

och menar vidare att det är på både gott och ont: “[D]et är inte ofta vi skriver för hand idag. 

Det är på gott och ont, det är väldigt skönt för mig för jag kan ju läsa allt som skrivs. En del 

har ju så taskig handstil.” Ytterligare fördelar som både Torsten och Erik nämner med att 

skriva på datorn är att det blir enklare att bearbeta texterna, både för elevernas egen skull när 

de ger varandra kamratrespons men även när de ska rätta och bedöma texterna (sayings). 

  

Flera av respondenterna uppger att vid de tillfällen när datorer inte används i undervisningen 

så beror det ofta på tekniska problem. Torsten menar att teknik är upphov till frustration för 
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att elever “har glömt sitt lösenord [...] men då får man köra pappersvägen” och Erik resonerar 

på samma sätt: 

  
När det fungerar så använder jag projektor och duk, men det fungerar ju inte alltid eftersom vi har så 

fruktansvärt konstiga datorer så det har ju varit totalt katastrof under hösten. Men jag brukar använda 

projektorduk och prata. För då har man ju den uppe den och så när man pausar så har man ju oftast, om 

man har en karta eller Powerpoint-presentation eller faktatext så kan man ju prata lite mer fördjupat om 

det helt enkelt. [...] Sedan brukar jag ju länka i arbetet sedan om vi är på [Google] Classroom. (Intervju 

med Erik, 2017-12-05) 
  

Som komplement till lärplattformen Google Classroom använder sig Erik framförallt av 

projektor och duk just för att datorerna sällan fungerar (doings). På frågan om han använder 

sig av andra appar eller digitala verktyg svarar han nekande, utan det är de tidigare 

programmen och redskapen som han hänvisat till. Respondenterna fick frågan om vad de tror 

att icke-användandet av olika digitala verktyg beror på: och förutom teknikstrul tror de att 

användandet av digitala redskap och läsning på datorer och/eller surfplattor är lite av en 

generationsfråga. De menar att deras elever tillhör den generation som är vana vid fler 

multimodala uttryckssätt. Detta tankesätt går igen hos Torsten som själv tillhör en äldre 

generation (han började arbeta som lärare 1977): “Jag har lite svårt för det där med böcker på 

nätet, jag vill gärna ha den i handen och så. Men det är ju en generation som växer upp, som 

inte är vana vid boken i handen.” Sonny resonerar också kring hans nuvarande elevers studier 

och hans egen studietid: 

  
De är väldigt vana vid att läsa på sina datorer och jag tror att, eh, om man hade haft äldre personer hade 

man sett en mycket större skillnad. Jag tänker också tillbaka till när jag pluggade [på högskola], och vi 

fick mycket texter att läsa på datorn och sådär... Jag tyckte nog att det var ganska tufft, i jämfört med att 

ha en bok i handen. Men det tror jag är en generationsfråga, en vanesak väldigt mycket. (Intervju med 

Sonny, 2017-11-22.) 
  

Vidare menar Sonny att hans praktik hade sett annorlunda ut gällande multilitterära aktiviteter 

om det uttryckligen hade formulerats så i LGR11 (doings och relatings). Han menar att 

kunskapskraven och målen som finns i läroplanen rör “en viss typ av text” och att elever ska 

få lära sig vilka typer som är lämpligast beroende på kontext och språkliga normer, där 

chattspråk och emojis inte räknas in. Ytterligare orsaker till bristen på multilitteracitets-

orienterade uttrycksformer hävdar han beror på att han själv inte är “kompetent nog” för att 

låta eleverna arbeta med det. 

  
Jag har ju oftast genomgång om någonting, det kan vara i både svenska och i SO, och man har 

genomgång. Om man nu till exempel skriver novell så går man igenom hur en novell är uppbyggd och 

man kanske läser en novell tillsammans och man tittar på, trycker upp den kartan eller hur novellen nu 

ska vara. Sedan brukar jag ju länka i arbetet sedan om vi är på [Google] Classroom […] så de kan titta 

och liksom hitta den bilden eller ett filmklipp när de jobbar sedan. Så de kan ju använda den och söka 

information. (Intervju med Erik, 2017-12-05.) 
  

När elever ska arbeta med de typer av skriftliga texter som finns uttryckt i LGR11, kan de få 

stöttning från digitala redskap och hjälpmedel, menar Erik. I citat ovan nämner han 

användandet av länkar, som eleverna får använda sig av när de söker och sållar bland 

information (relatings, med koppling till LGR11). Utifrån resultatet går det att läsa att Erik 

förhåller sig till skriftlig design i form av muntliga genomgångar vid introduktioner sin 

undervisning. 
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Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet att flertalet lärare nämner ett frekvent erbjudande av 

främst den visuella designen, följt av den skriftliga och muntliga designen. Samtliga 

informanter är överens om en kombination av flera teckenvärldar blir meningsskapande för 

eleverna, särskilt om det kan kopplas till deras egna erfarenhetsvärldar. Den visuella designen 

används främst som en stöttning men den fungerar även som en självständig 

undervisningsform vid aktiviteterna film och bild. 

 

De designer som enligt resultatet inte är lika vanligt förekommande i undervisningen, är enligt 

informanterna taktil design och rörelsedesign. En anledning till detta är att dessa designer inte 

nämndes av respondenterna, men dessutom har de intervjuade lärarna inte själva reflekterat 

över hur taktil design kan användas i undervisningen. 
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultat, metod och didaktiska konsekvenser. I 

resultatdiskussionen har vi använt oss av tidigare forskning samt teorier för att värdera 

resultatet utifrån dessa. I didaktiska konsekvenser diskuterar vi huruvida empirin kan bidra till 

kompetensutveckling och förståelse för hur lärare kan använda sig av multilitteracitet och 

multimodala verktyg i undervisningen. I avsnittet om metoddiskussionen diskuteras huruvida 

intervju som metod bidragit till att ta reda på studiens syfte. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad lärare säger sig erbjuda för 

multilitteracitets-orienterade aktiviteter i undervisningen. Resultatet visar att de intervjuade 

lärarna framförallt erbjuder aktiviteter som är kopplade till skriftlig, muntlig och visuell 

design. Skriftlig design används framförallt vid producerande av texter samt vid läsning av 

(pappersbunden diskursiv) text. Visuell design i form av bilder och film används av 

respondenterna för att koppla på förförståelser och tydliggöra budskap och muntliga 

genomgångar är en vanlig undervisningsmetod i lärares praktik.  

 

Vad som kom fram i intervjuerna med respondenterna var att elever ofta använder datorer när 

de skriver och att det sällan sker att någon skriver för hand idag. Detta menar vi förslagsvis 

beror på att dagens ungdomar är vana vid att använda datorer eller surfplattor som 

uttryckssätt. De skolor som varit föremål för vår studie följer en-till-en-principen, det vill säga 

att varje elev ska ha en egen dator för att kunna fullfölja sina studier. Detta utesluter dock inte 

helt användandet av mer traditionella arbetssätt som exempelvis pappersbaserade stenciler 

som kräver att eleverna skriver för hand. Dock visar resultatet att lärare ger uttryck för att 

eleverna önskar att få arbeta med fler verktyg än enbart datorer som redskap.  

 

I intervjuerna för denna studie nämndes det att elever önskar att få använda sig av de 

redovisningsmetoder som de är vana vid, något som även stöds av forskning (Jocius 2013). 

Detta visar att elever har intresse och kunskaper om digitala verktyg och vill uttrycka sig på 

ett multimodalt sätt, framför det traditionella muntliga. Barn och ungdomar är stora 

konsumenter av digitala texter och därigenom har de också vant sig vid att använda 

multilitterära uttryckssätt (Magnusson 2011, s. 17). Jocius (2013) menar att det finns en 

nyfikenhet hos eleverna för olika textvärldar och uttrycksformer och hur ofta det kommer till 

uttryck i undervisningssammanhang beror på lärarens eget intresse för detta. Flera av 

informanterna visar ett stort intresse för digital teknologi och de nämner att de ofta arbetar 

med visuella uttryck, gärna efter förslag från eleverna. En del av lärarna ställde sig däremot 

skeptiska till ett interaktivt arbetssätt och ansåg att teknikstrul hindrade ett multilitteracitet-

orienterat arbetssätt, medan andra inte nämnde något om det alls: vilket kan tolkas som en 

övervägande positiv attityd till digitala uttryckssätt.  

 

Lärare vill gärna vara behjälpliga för eleverna genom att dela med sig av sina egna material 

och metoder, men önskar själva förbereda materialet än låta eleverna göra egna utforskningar, 

menar Hepworth och Merchant (2002). Flera av de intervjuade lärarna för denna studie 

berättade att deras vanligaste aktiviteter involverade dator, projektor och duk och de digitala 

redskap som användes var de väl betrodda med och hade kunskap om. Resultatet går att tolka 

som en skepsis till ett utökat multilitterärt arbetssätt om nya program och alternativa 

teckenvärldar. Kanhända att många lärare idag har en tung arbetsbelastning och att sätta sig in 

i något nytt tar fokus från övriga arbetsuppgifter? Orsaken till att andra uttryckssätt får 

komma till uttryck i klassrummet kan bero på att lärare vill ha inblick i elevernas aktiviteter 

som en sorts kontroll. 
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Flera av informanterna föredrar att använda sig av elevernas erfarenheter i undervisningen, 

eftersom de märker av ett större engagemang hos eleverna om de får samtala om sådant som 

har hänt i verkligheten. När eleverna kan koppla ett samband mellan det de läser och det som 

för dem är bekant blir inlärningen också meningsskapande, påtalar Gustavsson och Schmidt 

(2011). När eleverna får välja att knyta undervisningen till meningsskapande aktiviteter, är det 

oftast aktiviteter från deras egna identiteter och erfarenhetsvärldar som kommer till uttryck. 

Det de olika teckenvärldarna gör är att hjälpa människor att förmedla kommunikation, och 

innehållet tolkas sedan av mottagarens egna erfarenheter (Magnusson 2011, s. 30). I resultatet 

presenteras det att flera olika designer vanligtvis kombineras vid en aktivitet, och när fler 

teckenvärldar kombineras aktiveras också fler sinnen, vilket leder till en meningsskapande 

inlärning (Magnusson 2011, s. 30; 2014, s. 40). De intervjuade lärarna ger uttryck för att deras 

elever sällan kommer i kontakt med böcker, och därför används pappersbaserad text. 

Dessutom uppger de att eleverna tycker det är roligt att skriva för hand eftersom de vanligtvis 

använder datorer, vilket är ytterligare anledningar till pappersbundna texter. Däremot visar 

forskning att elever känner igen sig i flera olika sorters teckenvärldar och att den diskursiva 

pappersburna skriften bara är en av flera meningsskapande teckenvärldar för dem (Magnusson 

2014, s. 238). En av de intervjuade uppgav att han gärna erbjuder aktiviteter i informella 

lärandemiljöer utanför skolan, som bland annat teater och balett. Att använda sig av 

informella lärmiljöer skulle kunna ingå i en lärares praktik, eftersom det ökar elevers 

motivation att prestera bättre (Putman & Walker 2010).  

 

I det centrala innehållet för svenskämnet går det att läsa att elever ska få arbeta “med olika 

slags texter och skilda medier” (LGR11 2011). Således finns multilitteracitet uttryckt i 

läroplanen, men det står inte specificerat vilka slags texter det rör sig om. Begreppet 

multilitteracitet beskrivs desto mer ingående i den finska läroplanen Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen 2016 (Utbildningsstyrelsen 

2014).  Utbildningsstyrelsen argumenterar för hur viktigt det är att elever ges möjligheter till 

att få träna sin läskunnighet i olika lärmiljöer samt att de ska få använda olika digitala verktyg 

som ska främja deras inlärning (s. 21). Elever som har kompetens i multilitteracitet får dels 

kunskaper att kunna tolka sin omvärld och genom detta skapa sig en egen bild av samhällets 

kulturella mångfald, och dels att de med hjälp av olika strategier får kunskaper att producera 

och granska information på ett kritiskt sätt. Förhoppningen är att eleverna lär sig om sin egen 

studieteknik genom att de själva provar och upptäcker vilket sätt de lär sig bäst på. Lärarnas 

funktion blir, enligt Hepworth och Merchant (2002), att lära eleverna att använda sig av 

digitala redskap för att kritiskt kunna värdera och söka information. Samtliga informanter 

reflekterade över sina arbetsinsatser och menade att de skulle kunna tänka annorlunda vad 

gäller läsning, men att de ändå inte gör några aktiva försök att ändra sin praktik. Huruvida 

detta beror på bristande kompetens eller om det inte står formulerat i läroplanen vilka sorters 

texter elever ska arbeta med, diskuterades dock enbart av en respondent. 

 

Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att utforska vilka multilitteracitets-orienterade aktiviteter lärare 

säger sig erbjuda i undervisningen, var en kvalitativ forskningsmetod med intervju som 

redskap en lämplig metod för oss. Syftets tillhörande frågeställningar som rör möjliggörande 

och hindrande har avgränsats i den mån att de hinder och möjligheter som är presenterade i 

den här studien endast innefattar några få aspekter av dem som finns att undersöka. Vi har 

varit medvetna om att företeelserna ”hindrande” och ”möjliggörande” innefattar många fler 

aspekter än de vi har valt att undersöka, och för denna studies syfte har de därför behövts 

avgränsas. Andra sätt att uppnå syftet hade kunnat vara med observationer och 
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kompletterande intervjuer. Kihlström (2007, ss. 30-41) beskriver observation som ett redskap 

som ett sätt att undersöka ett bekant fenomen men på ett nyanserat sätt som kan verka 

oförväntat. Variationen av de mönster som uppfattas under en observation påverkas enligt 

Kihlström (s. 31) av observatörens egna intressen eller tidigare erfarenheter. Genom 

användning av intervjuer som ett komplement till observationer skapas möjligheter att ställa 

frågor om dels det som identifierades under observationen och dels ifrågasätta det som inte 

synliggjordes.  

 

Tack vare våra tidigare erfarenheter av intervjuer och förarbete inför denna studie, 

underlättades insamlandet av empirin. Förarbetet låg i att utforska tidigare studier kring det 

fenomen vi ville undersöka och med detta införskaffades kunskaper och föreställningar om 

ämnet vi skulle intervjua informanterna om. Widerberg (2002, s. 103) menar att förarbetet är 

viktigt för att kunna förhålla sig till det tema som ska studeras och det ledde till att ett genuint 

fokus riktades på lärarnas nyanserade svar, snarare än intervjuerna användes som ett redskap 

för att utforska oss själva i ämnet. Svaren vi fick från lärarna var lärorika och nyanserade och 

de var intressanta att lyssna till. Ämnet i vår studie verkade vara intressant för de intervjuade 

och de lämnade flera synpunkter och reflektioner om ämnet. Vi ville vara uppmärksamma på 

hur samtalet utvecklades och det underlättade att vi genomförde intervjuerna tillsammans i de 

fall samtalet flöt utanför syftets ramar. Den kvalitativa metoden hjälpte oss att belysa lärarnas 

tal om de multilitteracitets-orienterade aktiviteter de erbjuder, vilket resulterade i att få vårt 

syfte med studien besvarat samt erhållit en personlig inblick i skolans värld från lärarnas 

perspektiv. De två intervjuer som skulle ha genomförts via mailkontakt hade kunnat tillföra 

ytterligare empiri till vår studie, vilket hade möjliggjort en större spridning av svar för större 

tillförlitlighet. Dessa intervjuer genomfördes dock inte, utan de svar som redovisas i 

resultatavsnittet baseras enbart på svaren från de semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes vid datainsamlingen. 

 

Under intervjusamtalen fick vi ta del av informanternas subjektiva kunskap och tankar kring 

multilitteracitet i undervisningen. Dock behövde vi ibland förklara begreppen multimodalitet 

och multilitteracitet och ge konkreta exempel på undervisningssituationer för att hjälpa lärarna 

på rätt bana. Eftersom intervjun inte skulle styras av oss, utan av informanterna för att skapa 

ett mer trovärdigt intervjusamtal, var det viktigt att vi formulerade öppna följdfrågor och 

exemplifierade (Holme & Solvang 1997, ss. 99-101). Frågor av sådan karaktär möjliggjorde 

mer utdragna utsagor kring användningen av multilitteracitet i klassrummet och precis som 

Elverius och Rasmussen (2014) nämner, är kvalitativa intervjuer att föredra framför andra 

undersökningsformer när en djupare förståelse av ämnet efterfrågas. Holme och Solvang 

(1997, s. 104) menar att intervjuer ger tillförlitliga svar som märkbart skiljer sig från varandra, 

vilket tydliggjordes vid analysen av intervjuerna då flera av informanterna kopplade till egna 

upplevelser vid besvarandet av frågor. Respondenterna nämnde även personliga åsikter eller 

intressen när de diskuterade olika frågor, exempelvis att “böcker ligger varmt om hjärtat”. 

Detta hävdar Thurén (2014, s. 47) är positivt eftersom tidigare erfarenheter leder till att frågor 

tolkas på ett mer subjektivt sätt, vilket i sin tur bidrar till att de får en stark empati för det som 

diskuteras. Även om vi minns flera av respondenterna som lättsamma vid intervjutillfällena, 

har vi inte antecknat deras emotionella uttryck vid transkriberingen. Dock betonar Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 227) att exakta, ordagranna återgivningar främst krävs om studien 

behandlar en språklig analys och då hade det varit med angeläget att anteckna pauser och 

tonlägen, och detta gäller således inte vår studie. 
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Didaktiska konsekvenser 

Multilitteracitetsperspektivet påtalar en erfarenhetsanknytning ifråga om att elever uppmanas 

att ifrågasätta och använda sin kunskap (Magnusson 2014, s. 239). Detta kan ske genom ett 

erbjudande om en mer praktiskt förlagd undervisning, även inom språkundervisning. 

Därigenom kan eleverna få mer förståelse för olika fenomen och uppleva att teori faktiskt är 

applicerbart på verkligheten.  

 

Barn och ungdomar som växer upp i vårt mediesamhälle idag är vana vid multilitterära 

uttrycksformer och ser dem som en naturlig del av vardagen, och vi anser att då skolan är en 

direkt spegling av samhället, är den reviderade läroplanen välkommen, för att klyftan mellan 

samhälle och skola ska minska vad gäller digital teknologi. Precis som Magnusson (2011, s. 

127) påpekar är det vanligt att elever fortfarande förknippar läsning med traditionellt 

pappersburna texter, och menar att det därför är viktigt att lärare arbetar på ett sätt som leder 

till att nya teckenvärldar öppnas upp för eleverna. Genom att paralleller dras till elevers 

erfarenhetsvärldar kan lärare stötta dem till en större förståelse för egna språkliga förmågor, 

och synliggöra att det finns flera accepterade uttryckssätt i dagens samhälle. Lärare skulle 

kunna applicera boksamtalsfrågor på texter och uttryck som förmedlas i andra teckenvärldar 

(Magnusson 2011, s. 128), på samma sätt som boksamtalen stöttar elever vid läsning.  

 

Resultatet i denna studie visar att de intervjuade lärarna var överens om att elevers 

engagemang ökade när bilder används, och de upplevde att kombinationen av olika 

teckenvärldar bidrog till ett vidgat lärande och blev således meningsskapande för eleverna. 

Att använda bilder och kortare filmer blir därför fördelaktigt, då de gör mer än bara 

underhåller och fängslar; de kan användas för att komplettera våra genomgångar samt tillföra 

ytterligare information. Materialet kan sedan laddas upp så att elever få tillgång till det på 

egen hand och se närhelst de känner ett behov av det, framförallt om det ligger på en portal 

som ständigt är tillgänglig för dem online. För många barn och elever är livet online lika 

verkligt och pågående som det offline, och att då som lärare utesluta dessa erfarenhetsvärldar i 

undervisningen vore att arbeta emot en socialt inkluderande framtid (Jewitt 2008). Detta visar 

även forskning: Genom att uppvisa en positiv attityd gentemot multilitteracitet signalerar 

läraren en acceptans för sina elevers erfarenhetsvärldar, vilket bidrar till ett mer inkluderande 

klassrum för att deras erfarenheter får komma till praktisk användning även inom skolan 

(Jewitt 2008; Nagle & Stooke 2016).  

 

Genom att koppla till verkliga ämnen blir engagemanget hos eleverna större eftersom det 

knyter an till deras egna erfarenheter och vardagsliv. Detta nämnde dessutom nämnde lärarna 

i intervjun, att eleverna föredrog ämnen som ligger dem nära. Om elevers erfarenheter inte 

uppmärksammas av lärare, kan det bli en klyfta mellan skolan och elevernas fritid 

(Gustavsson & Schmidt 2011). Således kan elevinflytande över redovisningssätt vara en 

aspekt som lärare behöver ta hänsyn till: alltså att låta eleverna få komma med förslag 

gällande utförande. Trots att informanterna uppgav att eleverna ofta sa att “läraren 

bestämmer”, så uppgav de att det ändå en önskan hos eleverna att få påverka undervisningen 

och redovisningssätt. Följaktligen kan lärare låta elever få större inflytande över multimodala 

redskap och multilitteracitets-orienterade aktiviteter för att en känsla av mening och trygghet 

ska infinna sig hos dem (Putman & Walker 2010). Detta innebär också att lärare måste vara 

beredda på att stötta elever vid produktion av olika sorters texter, i synnerhet genom att vara 

uppdaterade om multimodala teckenvärldar för att kunna bemöta både elevers behov och 

styrdokumentens krav (Hepworth & Merchant 2002; LGR11 2017a).  

 

En generös syn på multilitterära uttryckssätt skulle kunna verka för ett mer inkluderande 



 

 

26 

 

klassrum som tar hänsyn till olika sorters kulturer, menar Säljö (2014, 299-301). Sålunda är 

multimodal teoribildning en teori som är applicerbar i undervisningspraktiken. Genom att 

erbjuda ett multilitterärt klassrum ges flera möjligheter att verka meningsskapande för elever, 

vilket i sin tur kan öka deras förståelse för skilda ämnen och gynna motivation. För att stötta 

elever på bästa sätt krävs fortbildning för lärare om hur de kan implementera multilitteracitet i 

sin praktik, vilken även resultatet nämner. Lyckligtvis revideras nu LGR11 precis som den 

finska läroplanen tidigare anpassades för en digitaliserad värld, där mål och kunskapskrav om 

multilitteracitet nu framträder mer. Skolverket (2017b) initierar ett arbete med att tydliggöra 

digital kompetens i bland annat ämnesplaner och läroplaner och redan från och med hösten 

2018 ingår programmering som ett ämne i elevers utbildning. Samuelsson (2014, s. 87) menar 

att avsaknaden av begreppet digital kompetens i de aktuella styrdokumenten kan vara en 

anledning till att begreppet bortprioriteras i undervisningen, vilket även nämns av en av våra 

informanter. Det är dock vår förhoppning och uppfattning att med hänvisning och tydligare 

krav från läroplanen, kommer lärandet om digitala kompetenser att implementeras mer i 

undervisningen. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 När blev du utexaminerad lärare? 
 Hur kommer det sig att du blev lärare? 
 Hur länge har du arbetat som lärare på [den här skolan]? 
 Berätta om din senaste svensklektion!  

o Vad gjorde ni?  
o Vad använde ni för material? (Ha multimodalhjulet i bakhuvudet för att kunna 

exemplifiera.)  
 Vilka multimodala verktyg brukar du vanligtvis använda dig av i din undervisning? 

Exemplifiera gärna! 
o Brukar eleverna arbeta med liknande verktyg? 

 Hur arbetar du med elevinflytande? 

o Hur arbetar du med elevinflytande när det kommer till utförande? 

o […] digitala verktyg? 

o Märker du någon skillnad hos eleverna vad gäller förvärvad kunskap? 

 När du arbetar med läsning och skrivning, vilka specifika textkompetenser vill du 

utveckla hos eleverna?  
o Brukar du jobba med andra textvärldar?  

 Bilder - hur arbetar du då? 

 Film, teater (gestaltning). 

 Skyltar. 

 Emojis. 

o [Följdfråga om läraren har nämnt något] 

 Känner du några begränsningar i dina val av multimodala redskap? Eller material?  
o Organisatoriskt,  
o ekonomiskt,  
o kollegialt…  

 Utifrån dina tidigare erfarenheter: 
o Hur stor relevans har materialet för meningsskapandet, inlärningen, hos 

eleverna?  
o När det kommer till läsning, vilket material föredrar du att arbeta med? 
o … vilket material föredrar eleverna att arbeta med? 

 Har du något du vill tillägga? 
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BILAGA 2 

Tabell - kodningsschema 

 

Sayings Doings Relatings Meningsskapande 
teckenvärldar 

   
Muntlig design 

   
Skriftlig design 

   
Visuell design 

   
Rumslig design 

   
Taktil design 

   
Rörelsedesign 

   
Auditiv design 
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