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Sammanfattning:  
 
Vi lever idag i ett samhälle som omger oss av olika budskap. Tv, radio och tidningar förser oss 
med ett konstant flöde av information oavsett vi vill det eller ej. Denna information är i grund 
och botten texter av olika slag. I skolans värld förknippas begreppet text fortfarande oftast 
med skriven text i en lärobok. Men behöver det vara så? I denna forskningskonsumerande 
uppsats har jag tittat närmare på tre olika begrepp som alla behandlar arbete med text inom 
undervisning på ett annat sätt än det traditionella. Syftet var att få en inblick i hur arbetet med 
dessa begrepp kan ske med hjälp av teori och även granska olika studier som genomförts för 
att se om de teoretiska aspekterna avspeglas i det praktiska genomförandet. Resultatet visar 
att arbetet i skolan mycket väl kan anpassas efter begreppens riktlinjer, men att det oftast är 
ett ansträngande arbete för läraren som kräver en utökad pedagogisk kunskap som idag inte 
lärs ut i lärarutbildningen. Finns inte kunskapen om hur arbetet ska genomföras kan ökade 
klyftor skapas mellan lärare och elev eftersom de besitter olika textuella repertoarer. Fungerar 
dock arbetet med de olika möjligheterna begreppen erbjuder kan undervisningen bli fylld av 
olika textvärldar där eleverna skapar en mening baserade på sina egna tolkningar och 
erfarenheter. 
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Inledning 
När tillfälle ges passar jag på att jobba som lärarvikarie. Det är en spännande 

sysselsättning och ett alldeles ypperligt tillfälle för mig att finslipa mina praktiska 

kunskaper inför min kommande yrkeskarriär. Inte allt för sällan försöker jag stanna upp 

under en arbetsdag och betrakta klassrummet. Vad gör eleverna? Har man tur sitter 

majoriteten och faktiskt gör det som jag sagt åt dem, men det är mer regel än undantag att 

några av dem sitter och stirrar ner i knät. Facebook. Instagram. Twitter. Inte ens i 

klassrummet kan jag undslippa dessa sociala medier som ständigt omger mig på min 

fritid. Det är tydligt att eleverna föredrar dessa typer av texter framför de jag vill att de 

ska läsa. För det är just det de faktiskt är, texter, bara i ett annat format.  

Vi lever idag i ett samhälle där tekniska hjälpmedel och prylar har tagit stor plats och är 

inkluderade i mycket av det vi gör. Vi är omgivna av datorer och mobiltelefoner vilket 

gör att det mycket information finns lättillgänglig vart vi än vänder oss. En naturlig del av 

teknikens frammarsch är därför att den även inkluderas mer och mer i skolans 

verksamhet. Kanske inte i form av surf på smartphones, men det finns väl andra sätt?  

Tanken bakom detta examensarbete är något jag funderat kring länge och dess syfte är 

något som jag anser berör många av dagens skolor. Hur kan vi utvidga det traditionella 

sättet att arbeta med text? För att möta elevers intressen och samtidigt sträva efter att 

uppnå kursmål inom ämnet svenska kan olika metoder användas. I denna uppsats har jag 

valt ut tre begrepp som kan vara en hjälp på traven i processen att skapa givande lektioner 

som ser på text på ett annorlunda sätt än en traditionell undervisning som sker med hjälp 

av böcker. Kanske kan det bidra till att fler lärare vågar testa en ny typ av undervisning 

och nya vägar för att nå fram till texten.  
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Bakgrund 
Barn och ungas läs- och skrivinlärning har under tidens gång förändrats. Under 

medeltiden fanns det knappt någon läs- eller skrivkunnighet att tala om. Det muntliga 

språket var i fokus. Vidare utvecklades skolan till en latintalande institution där 

undervisning så som läroböcker var på latin. Läsa och skriva på svenska lärdes in i 

hemmen, utanför skoltid. Först under 1800-talet fick latinet backa tillbaka och ersattes 

med modersmålet svenska, menar bland annat litteraturprofessor Jan Thavenius (1999, s. 

11-12). Även om läs- och skrivkunnighet varit hög under en relativt lång tid i Sverige 

ställs idag högre då många företag kräver att man besitter dessa kunskaper för att till fullo 

kunna delta i olika arbetsprocesser. Dessa processer inkluderar även mer och mer så 

kallade sociala medier av olika slag, och det är viktigt att kunna bemästra såväl den 

traditionella läskunnigheten som en ny, modernare lästeknik för just sådana medier.  

Traditionellt förknippas undervisning i svenskämnet med läroboksbaserad 

informationsutlärning, läsning i skönlitterära böcker och skapandet av olika skrivna 

texter. Till följd av att det i Sverige sker så kallade ”rullande läroplansreformer”, vilket 

innebär att det lite då och då kommer nya, uppdaterade läroplaner i olika ämnen, ändras 

även undervisningen (Thavenius, 1999, s. 9). Läroplanerna och kursmål har omfattat rena 

kunskapskrav, men i dagens samhälle och i och med den nya gymnasieskolan 2011 har 

innehållet och kraven ändrats. Nu förutsätter man att lärare såväl som elev ska besitta 

kunskaper så som förmågan att använda tekniska hjälpmedel. Inom beskrivningen av 

ämnet svenska går det att läsa att ”undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

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

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv ” (Skolverket, 2011, s. 160). Vidare står det nu även uttalat 

i kursplanerna för Sv1, Sv2 och Sv3 att elever vid muntlig framställning måste använda 

sig av ett presentationstekniskt hjälpmedel av något slag. Detta är ett krav för att uppnå 

betyget E och därmed även de andra betygsstegen (Skolverket, 2011, s. 162, 169, 176). 

Det som bedöms är främst elevens säkerhet då dessa används, inte om användningen 

faktiskt bidrar till något. 
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Min övertygelse är att i dagens och framtidens skola kommer det bli allt vanligare att 

inkludera ett arbetssätt som har en bredare syn på läs- och skrivinlärning, bland annat 

genom att använda datorer och läsplattor. De kunskaper jag under lärarutbildningen 

tillägnat mig behandlar inte detta faktum speciellt mycket och jag känner mig därför 

ganska vilsen. Jag vill veta HUR jag kan arbeta med begrepp som behandlar ett sådant 

arbetssätt. Det är viktigt att veta hur olika verktyg kan användas på ett pedagogiskt 

fruktbart sätt. Bland annat Thavenius (1999, s. 27) påpekar vikten av en god pedagogisk 

förmåga genom att se tillbaka i skolans historia där han menar att ”svenskämnets historia 

handlar bland annat mycket om hur lärare försökt utnyttja de möjligheter som finns men 

också om hur undervisningen hamnat i stelbent formalism och ofruktbart plugg”. 

Ett examensarbete som detta är därför ett bra tillfälle att få ökad kunskap inom området 

och har lett till att jag inför mitt kommande yrkesutövande känner mig bättre förberedd. 

Att skriva ett arbete om allt som ryms inom svenskämnet och olika pedagogiska 

undervisningsmodeller är inte genomförbart i en uppsats som denna. Begränsningar och 

urval måste ske och jag har därför valt ut tre begrepp jag vill veta mer om och utformat 

följande syfte och frågeställningar: 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda begreppen multimodalitet, literacy och det vidgade 

textbegreppet genom att se på vilken teoretisk grund de har samt sätta teorin i relation till 

praktisk forskning och dess resultat. 

För att genomföra detta har jag tagit hjälp av följande frågeställningar:  

-vilken teoretisk grund finns för de olika begreppen? 

-hur kan det praktiska arbetet med begreppen se ut? 

-hur stämmer teorin och praktikens didaktiska effekter överens? 

-vad finns det för likheter/skillnader mellan begreppen? 
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Tillvägagångssätt och genomförande 

I följande avsnitt redogör jag för hur arbetsprocessen genomförts. Uppsatsen är 

forskningskonsumerande och är indelad i tre huvuddelar. Den första delen bygger på de 

teorier som finns utvecklade kring begreppen multimodalitet, literacy och det vidgade 

textbegreppet. I del två har forskningsstudier inom respektive begrepp granskats. 

Granskningen av teori och praktik leder fram till en avslutande del där en jämförande 

diskussion sker för att se hur väl teori och praktik överensstämmer med varandra.  

Urval 

När jag skrivit denna uppsats har jag genomgående gjort urval av olika slag. Först och 

främst valde jag ut de tre begrepp som ligger till grund för uppsatsen. Dessa valdes ut för 

att de har liknande egenskaper samt ofta förekommer i anknytning till varandra. Jag valde 

att inte fokusera på begrepp med bredare innebörd så som till exempel IKT utan välja 

begrepp som redan är spetsinriktade, på så sätt blev de även mer lättdefinierade och 

greppbara för denna uppsats. 

Vidare urval har gjorts när jag valde de texter och teorier som ligger till grund för 

uppsatsens teoretiska del. Här valde jag att först läsa in mig områdesmässigt kring de tre 

begreppen för att se vilka namn som ofta dyker upp och har en bakgrund inom 

begreppen. Detta för att försäkra mig om att de texter uppsatsen grundar sig på har stark 

reabilitet. Ett urval skedde även gällande de forskningsstudier som redovisas. De som 

valdes ut var de som innehöll de aspekter som jag kunde koppla till den tidigare teorin. 

 Jag har försökt hålla teoridelen i en sammanfattande ton som presenterar kontentan av de 

tre begreppen. Detta för att undvika utsvävningar. Även om det finns många olika 

intressanta aspekter inom de tre begreppen kan inte allt behandlas i en uppsats av denna 

storlek. I forskningsdelen har jag även där försökt hålla mig kort genom att presentera de 

stora dragen i studierna. Detta för att de på ett smidigt sätt ska bli greppbara för läsaren. 

I första hand har texter med gymnasiet som utgångspunkt eftersökts. Dock är mycket av 

den forskning som hittills genomförts inriktad på de yngre åldrarna. Detta har lett till att 

teorier och forskning fått sållas bort, men även att den applicerats på äldre elever i 
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diskussionsdelen. Jag har valt ut texter där jag anser det som behandlas möjligt att koppla 

till undervisning i gymnasiet. Svensk forskning och teoribildning har varit det primära 

målet. Efterhand upptäckte jag dock att mycket av den ledande forskningen skett utanför 

Sveriges gränser. På grund av detta har språkundervisning varit det viktiga i sökningen 

efter resultat då jag utgått från att till exempel undervisning i engelska i engelskspråkiga 

länder kan likställas med svenskundervisning i Sverige, en så kallad 

förstaspråksinlärning. 

Mycket av det material jag hittat är inriktat på de lägre åldrarna i skolan så som förskola. 

Eftersom jag utbildar mig till gymnasielärare är den målgruppen mer intressant för mig 

vilket har gjort urvalsprocessen något snävare, men jag anser att det teoretiska underlaget 

är tillräckligt för att ge en inblick i begreppen och dess innebörd. Själva grundtankarna 

inom begreppen och studierna som genomförts kan appliceras även på äldre elever. 

Granskning av teorier och forskning 

Genomgående under arbetet med att granska de teoretiska texterna samt 

forskningsprojekten har frågor utformats innan läsning. Detta gjordes för att säkerställa 

att texterna granskades på lika sätt oavsett författare och ursprungsland samt för att få 

fram resultat som senare kan jämföras lättare med varandra. Frågorna användes till 

största del under just sovringen bland texterna och har inte inkluderats på något särskilt 

sätt i redovisningen av teori eller de utvalda studierna. Detta på grund av att jag inte anser 

det nödvändigt att dela in dessa avsnitt med hjälp av underrubriker då de är hanterbara 

som de är på grund av sitt omfång. 

Sökord 

Sökorden som använts har utformats med de tre begreppen i åtanke. Sökningar har skett 

både på svenska samt engelska. Både de svenska samt engelska begreppen anses 

vedertagna och har varit tillförlitliga i sökningarna. Dessa sökord har använts för att hitta 

relevant teorilitteratur samt forskningsartiklar: 

 

 



 9 

Sv:         Eng:  

Mulitmodalitet       Multimodality  

(Svårt att finna vedertagen översättning.    Literacy 

Läs- & skrivkunnighet föreslås. 

Även Litteracitet.) 

Det vidgade textbegreppet  

Multimodalitet & forskning      Multimodality & Research 

Literacy & forskning      Literacy & Research 

Vidgat textbegrepp & forskning 

Sökningarna för att finna litteratur till den teoretiska delen har till största del skett via 

bibliotekets hemsida. Sökorden har lett fram till litteratur men också till författare och 

forskare. Dessa namn har sedan använts i vidare sökningar för att finna ytterligare 

litteratur. För att finna material till redovisning av forskningsstudier har sökningar med 

tidigare redovisade sökord genomförts i olika databaser, samt genom att studera 

referenslistor i relevanta texter för att få tips. 
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Centrala begrepp 
De tre begrepp som behandlas i denna uppsats är lika varandra, men också olika. Nedan 

kommer jag redogöra för vad varje begrepp innebär genom att presentera vad litteraturen 

säger om varje begrepp, dess ursprung och effekter.  

Det har varit en svårighet att finna teoretiska skrifter kring begreppen. De flesta böcker 

som skrivits inom ämnet erbjuder olika praktiska tips och modeller för hur man kan 

arbeta i klassrummet och designa sin undervisning. Eftersom det inte är direkt praktiska 

anvisningar jag vill redovisa i teoridelen har urvalet blivit något begränsat på grund av 

utbudet inom litteraturen, men jag har ändå fått fram tillräckligt för att kunna uppnå 

uppsatsens syfte samt besvara dess frågeställningar.  

Multimodalitet 

Selander & Kress, som båda är framstående forskare inom ämnet, (2010, s. 26) menar att 

begreppet multimodalitet grundar sig i användandet av de olika typer av resurser som 

finns att tillgå i undervisningssituationer och världen utanför. Med hjälp av dessa resurser 

skapas en mening hos eleverna och den meningen är avgörande för deras tolkningar av 

till exempel en text eller situation. Ytterligare en definition presenteras av Anders 

Björkvall, docent vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms 

universitet som menar att ”multimodala texter kan t.ex. bestå av skrift och bild, tal och 

musik (som i radioreklam), rörliga bilder och musik (som i musikvideor), eller rörliga 

bilder, tal och ibland musik (i film)” (2009, s. 8). Multimodalitet är alltså ett begrepp med 

vid innebörd och många arbetsmöjligheter. 

Vidare påpekar Selander & Kress att till exempel begreppet litteratur inte har samma 

innebörd nu som förr i tiden. Då var litteraturen det huvudsakliga mediet för att berätta en 

historia. I dag har den egenskapen kanske inte tagits över, men kompletterats av andra 

medier så som radio, tv och internet. I vardagen möts vi av olika typer av berättande 

genom till exempel att se på nyheterna eller spela ett dataspel (s. 27). Utvecklingen som 

lett fram till att använda olika medier för att styrka sitt berättande och den retoriska 

förmågan menar de vidare är något som inte uppkommit just i våra dagar. Tvärt om, det 

är ett sätt som använts ända sedan de gamla grekerna. I antikens Grekland användes ofta 
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kroppen i sig som ett hjälpmedel, främst genom gester för att visa för åhörarna att något 

viktigt skulle sägas. Tecken på hjälpmedel som användes för att förhöja intresset för den 

kunskap som förmedlades kan även ses i medeltidens bibelstudier då man använde sig av 

rekvisita av olika slag för att förstärka det som sades (s. 30). 

Inom skolan har dock det traditionellt varit så att den kunskap som ska läras ut har 

förmedlats genom skriftlig kommunikation. Läroböcker är ett tydligt exempel på detta. 

Denna traditionella syn menar dock Selander & Kress är utmanad av ett multimodalt 

synsätt, främst på grund av tre orsaker: 

-i flera olika sammanhang där den kunskap vi lär oss i skolan ska användas är inte längre 

enbart teoretisk. Den förutsätter en annan typ av kompetens som inte kan förverkas enbart 

genom skriven text utan måste förvärvas i praktiken 

-en större efterfrågan av vetande och kunnande. Tidigare har det enbart varit det 

akademiska vetandet som varit eftertraktat, men nu efterfrågas en kombination av olika 

typer av kunskaper. 

-många elever är aktiva i teknikens värld utanför skolan, exempelvis inom olika 

communities och forum på nätet där de själva har chansen att dela med sig av kunskap 

eller lära sig ny inom det område de är intresserade. Kommunikationen är därför mycket 

mer global då dessa forum når ut i världen till personer med liknande intressen (s. 29). 

Precis som det sista exemplet antyder så sker mer och mer av vår skriftliga 

kommunikation via datorn, och det tar undervisning ur ett multimodalt perspektiv vara 

på. På en datorskärm finns möjligheten att se flera olika textvärldar på en och samma 

gång, inte bara en, vilket det är om det är en tryckt sida i en bok. De visuella intrycken 

blir på så sätt fler. Läsningen förändras markant, likaså förmågan att producera egen text. 

Faktorer så som rättstavning och välskrivning faller bort och ersätts av ett automatiserat 

program för att underlätta processen (s. 31). 

I viss mån kan undervisningen i dagens svenskämne sägas vara multimodal, om än till 

liten del. Många textböcker innehåller idag bilder, vilka kan sägas vara del av att skapa 

en multimodal text med olika tolkningsmöjligheter och bidrar på så sätt till en 
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förhoppningsvis ökad förståelse hos eleverna (Björkvall, 2009, s. 6). Bilderna verkar då 

som en resurs för att skapa mening hos eleverna. En mening som skapas genom deras 

tolkningar.  

Literacy 

Begreppet literacy saknar en egentlig svensk översättning. Elmfeldt & Erixon (2007, s. 

113-114), universitetslektor och professor i pedagogik, berättar följande om begreppets 

namn:  

”Begreppets stam är latinets littera som betyder bokstav och man har försökt försvenska literacy 

till litteracitet. Det är en översättning som påtagligt vetter mot vad som i den massmediala 

skoldebatten och i den utbildnings politiska vardagen betonas som det grundläggande för alla barn 

att lära sig i skolan: att lära sig läsa och skriva (och räkna)” 

Literacy är dock ett vidare begrepp än så. Ovanstående beskrivning är korrekt, men 

avslöjar enbart en del av innebörden. Beroende på sammanhanget det nämns i kan det 

absolut innebära läs- och skrivinlärning, men även en människas (elevs) förmåga att 

använda sig av olika semiotiska tecken för att skapa sammanhang i sitt lärande (Elmfeldt 

& Erixon, 2007, s. 225).  Roger Säljö (2006, s. 186), även han professor i pedagogik, 

menar även att literacy i grund och botten är ”sociokulturella aktiviteter som innebär att 

man använder sig av praktiska och intellektuella tekniker”. 

Att vara läskunnig i dagens samhälle har inte den exakta motsvarighet den har historiskt 

sätt. Samhället utvecklas och så även vi. Dagligen möts vi av olika nya mediers intåg och 

med dessa kommer också nya tecken och symboler in i våra liv. Dessa symboler 

förväntas vi kunna avkoda med en korrekt betydelse och det ställs krav på oss utöver att 

kunna avkoda enbart ord och dess innebörd menar Schmidt & Gustavsson (2011, s. 37), 

båda verksamma vid Örebros universitet. För att skapa en mening av någonting behövs 

kognitiva och sociala perspektiv. Dessa två kan ofta komplettera varandra men även 

motsätta sig. Ur ett kognitivt och psykologiskt perspektiv kan man se på texter och ord 

som en typ av kod, främst i form av olika fonem och grafem, som ska avkodas av 

användaren för att skapa förståelse. Tittar man däremot på en text genom ett socialt 

perspektiv läggs större vikt vid hur en läsare kan relatera till en text och skapa en mer 
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personlig förståelse för vad denne läser. Först då kan ord och meningar få en innebörd 

läsaren till fullo kan förstå (s. 38). 

Att elever i skolan har olika bakgrund är något som blir allt mer påtagligt i dagens skola. 

Historiskt sett kom många elever från liknande hemmiljöer och sociala sammanhang, 

men i dag kommer elever från många olika håll. Några har ett starkt stöd hemifrån med 

utbildade föräldrar som kan verka som ett stöd i inlärningsprocessen, men andra saknar 

detta stöd helt menar Carina Fast (2007), verksam vid Uppsala universitet.  

Fast (2007) menar även att inlärning i skolan skiljer sig åt gentemot den inlärning som 

sker utanför skolan. Det är två olika världar som lätt krockar med varandra. Den utanför 

skolan är oftast fylld med till exempel dataspel, internet och tv-program. I skolvärlden 

finns sällan dessa inslag. Olika typer av literacy krävs alltså beroende av vilken av 

världarna eleverna befinner sig i. Oftast besitter lärare en typ av kunskap och eleverna en 

annan. Det skapas lätt ett glapp mellan dessa kunskaper då det är svårt att förmedla en 

kunskap till någon som inte är intresserad. Elever och lärare kan alltså sägas besitta olika 

repertoarer. Schmidt & Gustavsson skriver just gällande skolan och elevers förmåga att 

tolka olika att ”I skolan finns en mängd kunskapsfält och kunskapsmål, som utgör detta 

innehåll. Det kollektiva gemensamma innehållet utgör en möjlighet för olika 

associationer, tolkningar, erfarenheter och reflektioner att mötas i ett skavande, dröjande, 

prövande och meningsskapande” (s. 47). 

Det vidgade textbegreppet 

Precis som det låter så innebär det vidgade textbegreppet att en text inte behöver vara just 

bara en skriven text så som många av oss tar för givet. En betraktare kan se text på olika 

sätt, bland annat som en väv, en handling, en tanke eller struktur menar professor 

emeritus i modern svenska Britt-Louise Gunnarsson (2007, s. 7-9). Detta leder till att 

begreppet i sig får en stor innebörd, men skulle kunna sammanfattas så som Anna-Malin 

Karlsson ( 2007, s. 25), professor i svenska språket, försökt göra. Hon menar att man kan 

se det vidgade textbegreppet som utmanande. Det utmanar traditionella värderingar där 

språket i sig är meningsbärande. Det vidgade textbegreppet hävdar hon istället har en mer 

semiotisk syn. Texter behöver inte definieras utifrån textbindning. Att placera texten i sin 
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kontext, att situera den, och utmana olika föreställningar om typer av stabilitet är också 

något som stämmer in på det vidgade textbegreppet menar Karlsson. 

Inom det vidgade textbegreppet innebär text en stor variation. Carolin Liberg som är 

professor i utbildningsvetenskap anser att inom begreppet finns plats för olika medier så 

som film, drama och bild för att kunna öka vår förståelse för språket (2007, s. 7). Hon 

menar vidare att ”när man talar om meningsskapande på detta vida sätt och i begreppet 

språk inbegriper såväl verbala som ickeverbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk, 

bildspråk, musikens språk, dansens och rörelsens språk osv, använder vi ett vidgat 

språkbegrepp. På motsvarande sätt får vi ett vidgat textbegrepp när begreppet text får 

innefatta kunskap som överförs på annat sätt än det skrivna ordet” (Liberg, 2007, s. 89). 

Ovanstående instämmer även bland annat Göran Bergström & Kristina Boreus (200 , 

s.16) i och påtalar att inom ”semiotik brukar alla slags meningsbärande teckensystem 

benämnas med ordet  text    skriftliga texter, bilder, filmer och allehanda andra 

kulturprodukter”. Ett meningsskapande med hjälp av ett vidgat textbegrepp kräver andra 

resurser rent materiellt än vad som tidigare funnits tillgängliga i skolan. Liberg (2007, s. 

11) anser att artefakter så som datorn och teven måste få ta större plats i undervisningen 

om kraven för det vidgade textbegreppet ska uppnås. I kursplaner inom ämnet svenska 

står det bland annat att eleverna ska tillägna sig kunskaper kring skönlitteratur och även 

av andra texttyper. Det ska inkluderas film och andra medier i undervisningen, en 

möjlighet att ”utveckla en källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011). 
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Forskning 

I denna del av uppsatsen presenteras de forskningsstudier som valts ut. En kort bakgrund 

om författaren följs av en genomgång av forskningens genomförande samt resultat. Det 

finns relativt många forskningsprojekt genomförda inom dessa tre begrepp runt om i 

världen. De som valts ut är de som anses bäst lämpade för just denna uppsats och som 

presenterar intressanta resultat att ställa mot de teoretiska aspekterna i uppsatsens 

avslutande diskussion. Innan varje begreppsdel sker en kort reflektion kring urvalet av 

den presenterade forskningen. 

Multimodalitet 

Det har varit svårt att hitta forskning genomförd i det åldersspann som uppsatsen 

behandlar. Studierna är därför valda för att de går att applicera på gymnasienivå både i 

genomförande och resultat. 

”Yngre barns skärmbaserade texthantering. Multimodala texter och nya perspektiv på 

progression och bedömning” – Charlotte Engblom 

Charlotte Engbloms forskning är fokuserad på att ur multimodalt och interaktionellt 

perspektiv granska läsande och skrivande hos barn i de yngre åldrarna, men även 

ungdomars identitetsskapande är i hennes intresse. Hon arbetar även som 

universitetslektor inom svenska språket. 

Engblom har i sin artikel fokuserat på hur barn arbetar med datorn i sin hemmiljö samt 

hur deras multimodala texthantering sker. Detta i kombination med hur datorn kan 

kopplas till lärande och framsteg ligger till grund för artikeln. Engblom påpekar att i de 

nya kursplanerna finns uttalade krav på att multimodala aktiviteter ska inkluderas i 

undervisningen och hon redovisar här ett projekt hon genomfört för att se om/hur detta 

sker. 

I grund och botten menar Engblom att det krävs nya sätt att tänka i skolan för att möta de 

nya kraven. För att se hur detta sker har hon studerat en skola och fem elevers hemmiljö. 

Miljön i skolan har studerats främst utifrån texthantering, om de använder papper och 

penna eller dator. Texthanteringen är även det som studerats i elevernas hemmiljöer. 
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Efter att ha granskat tidigare forskning har Englund kommit fram till att det finns ett 

glapp just mellan elevers textbehandling i skolan jämfört med den som sker i hemmet. 

Hon har listat fem stycken möjliga orsaker till detta glapp: 

-olika mottagare i skolan och hemma 

-de kompetenser man besitter i hemmet och från fritidsintressen kan ej tas tillvara i 

klassrummet  

-diskussioner kring viktiga kompetenser som krävs för dagens texthantering utifrån 

källkritiska perspektiv saknas i skolan 

-har man ingen dator hemma går man miste om kunskaper som tas för givet i skolan 

-i hemmet är skärmbaserad texthantering utan konkurrens från papper och penna 

Vid hembesöken kunde Engblom se att de aktiviteter som skedde framför datorn ofta var 

att sitta inne på Facebook eller spela spel med andra online. Detta menar Engblom är 

typiska exempel på att interaktivitet vid texthantering och en annorlunda sådan än den 

som sker i skolmiljön. 

Engbloms slutsats är att ett multimodalt perspektiv i svenskämnet bör få ta stor plats och 

framhävas. Detta för att skapa en koppling mellan det verbala språket och det skriftliga. 

Om elever känner igen sig i den texthantering som sker i skolan och kan kopplas samman 

med den som sker i hemmiljö blir lärprocessen enklare. 

”Användares interaktion med multimodala texter” – Jana Holsanova 

Jana Holsanovas forskning kretsar kring visuell kommunikation och bilder inom språket. 

Hon använder sig av en ögonrörelsemätning när hon genomför sina projekt. Utöver detta 

är hon även docent i kognitionsvetenskap, forskningsledare för ett antal projekt samt 

universitetslektor inom kognitionsvetenskap (www.fil.liu.se/person/janaHolsanova). 

I denna text har Jana Holsanova för avsikt att på ett sammanfattande vis redogöra för tre 

av sina samt kollegors studier där syftet varit att ”kartlägga läsarens autentiska interaktion 

med den multimodala tidningslayouten, både på papper och på nätet ” (s. 41). I studierna 
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har de kombinerat intervjuer med deltagarna samt konkreta observationer av deras 

ögonrörelser när de läser. 

De ville få fram resultat kring hur läsningen av en nättidning skiljer sig från en 

traditionell papperstidning. Är rörelsemönstret detsamma och har texten samma 

inverkan? De personer som deltog i undersökningen menar att lässituationerna skiljer sig 

åt markant, främst tidsmässigt då en nättidning är något som kan läsas när som helst och 

under kortare stunder, men en papperstidning kräver längre tidsåtgång och konstant 

uppmärksamhet. 

Gällande bilder som publicerats i de både tidningstyperna och likaså föreslagna läsvägar 

som dessa skapar visade det sig att de fyllde en större funktion ju kortare avstånd mellan 

bild och tillhörande text var. Överlag så menar Holsanova att läsning på en skärm skiljer 

sig från läsning på papper då ögonen rör sig annorlunda och vi söker av texten på ett 

annat sätt. 

Literacy 

Inom literacy-forskningen ligger mycket fokus kring de tidiga åldrarna, vilket är 

förståeligt då det är då mycket av läs- och skrivinlärningen sker. Även om det är mer 

relevant för denna uppsats med resultat från forskning med äldre elever har projekt och 

forskning genomförd i andra åldersgrupper inkluderats i detta avsnitt. Detta av den enkla 

anledningen att det tydligaste resultatet gick att hitta här. Vidden av begreppet literacy är 

mycket stor och innebörden tolkas olika inom olika branscher och inriktningar. Därför 

ska de exempel på forskning som presenteras nedan inte se som de enda tänkbara 

möjligheterna att arbeta med literacy. De ger en inblick i hur arbetet kan se ut, även om 

det naturligtvis finns fler möjligheter. 

”Ett visuellt språk i lärandesammanhang” – Loreta Betjemann 
Loreta Betjemann är i grund och botten utbildad regissör. Hon arbetar aktivt med att 

undervisa vuxna och unga med mediepedagogik av olika slag och har en fil mag. i medie- 

och kommunikationsvetenskap som avlagts vid Södertörns högskola i samarbete med 

Dramatiska institutet. 
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Mot bakgrunden att vi numera lever i ett samhälle där medier av olika slag är ytterst 

påtagliga hävdar Loreta Betjemann att det är av yttersta vikt att barn i ett tidigt stadie lär 

sig att hantera olika typer av språk, ett visuellt och det verbala. Hon lyfter fram att för att 

utveckla dessa två typer av språk så krävs en arbetsprocess med olika typer av 

strukturrelationer. Betjemann ger i sin artikel ett antal exempel från ett mediepedagogiskt 

projekt där sjuåriga barn deltagit. 

Projekten gick ut på att barn på ett fritidshem fick skapa bildberättelser. De arbetade med 

olika ord och teman, men istället för att skriva ner ord till en berättelse fick de välja bilder 

som de ansåg gestaltade dessa ord. Till en början fick de välja en bild sedan flera, och 

skapade på så sätt en process där de gick från en del till ett sammanhang följt av en 

helhet. Orden, menar Betjemann, förvandlades på detta sätt till bilder med hjälp av 

barnens vidgade kunskapsområden och är en process som känns igen från tidigare 

literacy-forskning. 

Det första steget i processen var att låta barnen identifiera objekt som avbildats på bilder 

för att stämma av vad de hade för uppfattning och tolkning av ord. Var den gemensam 

eller skiljde den sig åt? Det var det visuella avbildandet som eftersöktes. Nästa steg 

fokuserade på att låta barnen associera efter egen förmåga för att koppla ihop ytterligare 

objekt med tidigare. Det sista beskrivna steget var att se hur barnen kunde hantera två 

saker (bilder) samtidigt. Bilderna föreställde samma sak, men måste enligt Betjemann ses 

som var för sig och även tillsammans när de beskrivs. Slutligen ombads barnen välja ut 

tre bilder och skapa en berättelse. På så sätt menar Betjemann att de gav barnen 

möjligheten att lära sig den visuella narrativiteten genom att låta dem öva på att uttrycka 

något för sig själv, för andra människor och på ett nytt sätt. 

Slutsatsen Betjemann vill lyfta fram är att elever i dagens skola bör arbeta (få chansen att 

arbeta) med olika typer av bilder på ett sätt som liknar den mer idag vanligt 

förekommande strukturerade undervisning som sker av det litterära språket. Detta skulle 

skapa mer sammanhang för eleverna och digitala verktyg och medier utvecklar den 

visuella sidan hos elever i ett tidigare stadie. Hon hävdar att ”associativt tänkande, 

kontext, gemensamma regler och normer är avgörande i eget skapande av meningsfulla 
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visuella tecken samt att det är nödvändigt att bekanta sig med olika tecken- och 

symbolsystem i tidig ålder för att kommunicera med omvärlden” (s.7) Hennes slutgiltiga 

uppmaning till skolan är att det måste skapas en miljö där elever får möjlighet att inte 

bara uttrycks sig i skrift eller bild, utan en möjlighet att kombinera dessa två. 

”Miljöns betydelse för literacyutvecklingen. Exempel från förskoleklasser i Sverige och 

England” – Christina Halvarsson 

Med en lång bakgrund som lärare i grundskolan är Christina Halvarsson väl insatt i barns 

skriftspråksutveckling. Hon har en fil.kand., är aktiv i det så kallade Literacykollegiet och 

undervisar samtidigt om barns skriftspråksutveckling på lärarutbildningen. 

Christina Halvarsson har i sin studie valt att lägga fokus på hur arbetet med barns 

skriftspråksutveckling kan te sig innan de börjar skolan. Utifrån fyra olika aspekter har 

hon studerat miljöns betydelse för literacyutveckling  ”lärares kunskapssyn/teoretiska 

utgångspunkter, tid, rum och barnens delaktighet” (s. 9). Studien har hon genomfört i en 

engelsk förskoleklass och en svensk sådan. Det perspektiv hon valt att lägga på begreppet 

literacy är förmågan att samtala om texter med fokus på reflektion och dialog. Studien är 

gjord med ett etnografiskt förhållningssätt, det vill säga en nyfikenhet på varför något är 

på ett specifikt sätt. 

Förutsättningarna i den svenska respektive engelska förskoleklassen skiljer sig inte 

markant åt. I den svenska arbetar en ensam lärare med totalt tjugofyra elever. I den 

engelska ansvarar en lärare och lärarassistent för trettio barn. I den svenska klassen finns 

berättande med som en naturlig del i undervisningen i form av till exempel en så kallad 

berättarstund där barnen får öva på att berätta något för övriga klasskamrater. Läraren har 

en genomtänkt strategi för hur denne vill arbeta med språkliga element. I den engelska 

klassen finns också en väl utarbetad strategi för hur arbetet ska ske och även en utarbetad 

strategi har fått plats i skolan där lärande och utvecklig står i fokus. 

Halvarsson menar att hon kan se att båda lärarna grundar sin undervisning i den 

sociokulturella traditionen. De är medvetna om hur de arbetar samt vad de vill uppnå när 

arbetet är slutfört. De eftersträvar att finnas till hands för sina elever genom samtal och 

kommunikation. Halvarsson förespråkar här vikten av högläsning innan barnen lärt sig 
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läsa, något hon också sett hos de båda lärarna. Viktigt är att välja litteratur anpassad efter 

barnens erfarenheter som de kan relatera till. 

Båda lärarna är noga med hur de fördelar tiden i klassrummet mellan olika aktiviteter. De 

lägger mycket tid på övningar som inkluderar skriva och läsa, de inkluderar även dessa i 

elevernas fria aktiviteter som förslag på sysselsättning. I klassrummen finns utrymmen 

som uppmuntrar till läsning. Böcker finns även lättillgängligt. Det sociala rummet menar 

Halvarsson är fyllt av ett tillåtande klimat där barnen samtalar med varandra om vad de 

tycker och tänker kring olika böcker och alla vågar delta. Synen som lärarna har på 

eleverna är respektfull och grundar sig i a bild av eleven som kompetent och medskapare 

av lärprocessen. 

Slutsatsen Halvarsson drar av sin studie är att lärare bör se till att elever får arbete med 

texter på olika sätt. Verksamheten behöver vara genomtänkt och lärarna engagerade. I sin 

studie såg hon många likheter mellan de båda lärarna, men också en markant skillnad. 

Det faktum att den engelska klassen hade två lärare menar Halvarsson bidrar ytterligare 

till en stimulerande miljö för läs- och skrivutveckling. Dessa lärare har möjligheten att 

diskutera lektionsplaner och utmaningar för att tillsammans komma fram till en bra 

lösning. Även att den svenska läraren hade en väl utarbetad strategi för hur 

undervisningens skulle ske finns inte stödet av en kollega nära till hands för utvecklande 

samtal. Det är dialogen i samspel med en stimulerande lärmiljö som Halvarsson menar att 

skolan ska eftersträva för att nå ett önskat resultat med intresse för lärande hos eleverna. 

Det vidgade textbegreppet 

Inom detta område har det varit enklast att hitta relevant forskning som är genomförd i 

skolan. Det finns många studier som är genomförda just inom ämnet svenska på 

gymnasiet. De utvalda studierna liknar varandra i genomförande och är därför intressanta 

att jämföra för att få en tydlig bild av hur arbetet med det vidgade textbegreppet kan se ut 

i skolan. 

”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina Olin-Scheller 

Christina Olin-Scheller är Fil.dr. i litteraturvetenskap samt docent i pedagogiskt arbete. 

Hennes forskning är främst inriktad på områden inom identitetsskapande i informella och 
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formella lärmiljöer, olika villkor som finns inom området lärande samt kompetens och 

undervisning inom läsning. Utöver sin forskning arbetar Christina Olin-Scheller även 

som utbildare inom lärarutbildningen och föreläsare. År 2006 disputerade hon med en 

avhandling, ”Mellan Dante och Big Brother - En studie om gymnasieelevers textvärldar” 

(http://www.kau.se/forskare/christina-olin-scheller 2013-04-23). Det är den avhandlingen 

som ligger till grund för den artikel som valts ut att redovisas nedan. Eftersom en 

avhandling är stor rent omfångsmässigt fann jag denna artikel mer lättarbetad då 

resultatet och tillvägagångssättet presenteras i en sammanfattande form. 

Artikeln ”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” kommer från en konferensvolym 

vid namn ”Tala, lyssna, skriva, läsa, lära – modersmålsundervisning i ett nordiskt 

perspektiv” (2007) där olika forskare publicerat artiklar inom ämnet. I artikeln 

presenterar Olin-Scheller bakgrunden till artikeln, nämligen avhandlingen ”Från Dante 

till Big Brother”. Forskningen skedde under en tre-års period då hon följde fyra stycken 

gymnasieklasser från fyra olika gymnasieprogram. I sin artikel skriver Olin- Scheller 

följande om innehållet i sin avhandling samt tillvägagångssätt: 

”I avhandlingen har jag bland annat undersökt elevernas och lärarnas förhållningssätt till olika 

texttyper utifrån ett vidgat textbegrepp. Förutom skönlitteratur belyser jag också elevernas möten 

med TV-serier, film och datorspel. Mitt empiriska underlag har kursen Svenska B i fokus och 

består huvudsakligen av deltagande observationer, intervjuer och dokumentation av skrivet och 

muntligt material om text och läsning” (s. 83). 

Själva slutresultatet Olin-Scheller kommer fram till är att det i dagens 

svenskundervisning är svårt att undervisa utifrån det vidgade textbegreppet. 

Huvudskillnaden menar hon ligger i att lärare och elever i grunden har olika 

uppfattningar om texter och att deras repertoarer då inte stämmer överens när de möts (s. 

92). Som lösningsförslag på problemet med att det vidgade textbegreppet inte alltid 

fungerar som önskat menar hon att främst lärarna bör göra en förändring i sitt tänkande 

och undervisningssätt genom att försöka möta elevernas litterära repertoarer. Slutligen 

påpekar Olin-Scheller i slutet av sin artikel att lärare inte alltid besitter de nödvändiga 

verktyg som behövs för att bedriva undervisning ur ett vidgat textperspektiv och 

uppmanar till att en löpande fortbildning krävs för de redan verksamma lärarna och de 
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nya lärarna ska få en grund att stå på (s. 93). 

”Gymnasieskolans Svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra 

gymnasieklasser” – Lotta Bergman 

Lotta Bergman arbetar som lektor och är intresserad av integrationen av bland annat 

litteratur och medier i klassrummen. Hon är även Fil Dr i Svenska med didaktisk 

inriktning (forskning.mah.se/id/lulobe) 

Lotta Bergman har i sin avhandling genomfört en kritisk ämnesdidaktisk studie där hon 

har för avsikt att undersöka hur möten mellan elever och lärare kan ske i svenskämnet, 

varför undervisningen ser ut som den gör samt vad undersöka vad det finns för alternativa 

möjligheter till traditionell undervisning. Hon har ägnat ett avsnitt enbart åt det vidgade 

textbegreppet, och behandlar vikten av dialogen i klassrummet som en viktig del i 

meningsskapandet hos elever. 

Undersökningen har genomförts i fyra olika gymnasieklasser, alla med olika 

programtillhörighet. Metoden för genomförandet är till största del observationer som 

skett i klassrummet, men även intervjuer med både lärare och elever. En direkt skillnad 

som Bergman påpekar att bakgrunden hos eleverna skiljer sig åt beroende på vilket 

program de läser. Denna skillnad menar hon har inverkan på deras attityder rent generellt 

gentemot svenskämnet och dess innehåll. 

I sitt resultat kommer hon fram till att både lärare och elever känner att det finns en brist 

mellan dem, ett glapp som gör att den helhet och sammanhang som är så viktig i 

undervisningen saknas. En lösning för att minska detta glapp skulle kunna vara att 

använda sig av medier som eleverna känner sig mer bekväma med och på så sätt 

inkludera ett vidgat textbegrepp. Dock menar lärarna att det sällan finns tid att planera 

lektioner på detta sätt. Traditionellt sett menar Bergman att svenskämnet är ett 

problematiskt ämne med starka traditioner. De behöver förnyas.  
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Jämförande diskussion 

Jag har valt att dela in den jämförande diskussionen i två delar. I den första delen 

diskuterar jag hur teori och praktik kan kopplas samman. Vidare jämför jag sedan 

begreppen med varandra för att visa på likheter och skillnader. 

Teori vs. Praktik 
För att skapa en tydlig struktur i denna del har jag valt att diskutera begreppen i den 

ordning de presenteras i uppsatsen. Multimodalitet är därför först ut. Den tydligaste 

slutsatsen jag anser kunna dra är den att elever skapar olika textvärldar hemma och i 

skolan, vilket både teorin och Engblom konstaterar. Engblom listar fem möjliga orsaker 

till detta och Selander och Kress tre. Gemensamt för dessa punkter är främst att i skolan 

och i hemmet har eleverna inte samma typ av mottagare. Skolan tar inte heller tillvara på 

de kunskaper som eleverna kan tillägna sig hemma via de texter de arbetar med där, så 

som inom olika communities eller andra fritidsintressen. Engblom lyfter fram vikten av 

att eleverna ska känna igen sig i den texthantering som sker i skolan för att lättare skapa 

ett samband med de typer av text de stöter på i hemmet En annan anledning till att det 

skapas ett glapp i kommunikationen mellan olika textvärldar kan bero på att det som läses 

hemma ofta är skärmbaserade texter och de  finns mer lättillgängligt menar Holsanova. 

Med läroplanernas nya krav på en integrering av olika medier i undervisningen blir 

uppmaningen både från forskning och teori att multimodala verktyg behöver integreras 

mer i skolan.  Teori och praktik stämmer även överens i den definition av begreppet som 

presenterats i uppsatsen. Ett arbete med olika typer av resurser hjälper elever att skapa en 

mening baserad på deras egna erfarenheter. Det faktum att bilder skapar funktion är också 

en faktor som finns med genomgående genom teori och praktik. Dock slår de båda 

forskningsstudierna ett slag för att det behövs mer forskning inom området för att kunna 

tillämpa ett multimodalt arbetssätt i skolan med bästa resultat. 

 

Jag tyckte det var intressant att se hur teori och praktik reflekterar varandra. De båda 

studierna jag presenterat visar tydliga tecken på det som teorin lyfter fram som problem 

och även hur dessa problem kan åtgärdas. Det faktum att hjälpmedel av olika slag visat 

sig var en kunskapshöjare för eleverna tycker jag är intressant och det är något jag anser 
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borde bli en viktig faktor att ha i åtanke då lektioner ska planeras. I och med den nya 

läroplanen tror jag också att ett multimodalt arbetssätt kommer bli vanligare, om lärare 

får en ökad kunskap om hur det kan användas i arbetet. 

 

Den ökade kunskapen som lärare behöver besitta löper som en tråd även inom literacy-

området. Även här visar forskning och teori på gemensamma faktorer som är av största 

vikt för att få ett önskat resultat. Det jag anser vara kärnan i både den teori jag presenterat 

och även i de utvalda forskningsstudierna är att kommunikation i klassrummet är viktigt. 

Detta placeras in under de sociala processer som både Betjemann och Halvarsson lyfter 

fram som väldigt viktiga, tillsammans med ett strukturerat arbete från lärarens sida. 

Betjemann menar att detta arbete kan ske med till exempel bilder som kan inkluderas i en 

i övrigt textbunden struktur vilket kan skapa sammanhang mellan digitala verktyg och 

medier vilket leder till att den visuella sidan hos eleverna utvecklas. Det kognitiva 

perspektiv som teorin presenterar tillsammans med det sociala, är inget som diskuteras i 

forskningsstudierna. Det är helt klart mer fokus på att diskutera kring texter och låta 

eleverna tolka och lära utifrån egna erfarenheter än att plocka isär texter och arbeta med 

dem del för del. 

 

Jag tycker att även här stämmer teori och praktik överens. Både Betjemann och 

Halvarsson har genomfört studier som teorin kan appliceras på och det går att se 

paralleller. Det jag främst kommer ta med mig från just arbetet inom literacy-begreppet är 

vikten av att diskutera texter. På så sätt får de ett större omfång och en rikare innebörd. 

Att inte heller vara rädd för att låta elevernas bakgrund eller egna erfarenheter påverka 

texttolkningarna utan snarare eftersträva en sådan påverkan kommer jag också ta med 

mig in i min framtida yrkesroll. 

 

Inom det vidgade textbegreppet kan social samverkan också ses som en nyckelfaktor. 

Teori och praktik menar att elevers bakgrund påverkar deras läsning, och Bergman lyfter 

fram att det även påverkar deras gymnasieval. Både teori och praktik avser att begreppet 

text kan ses på många olika sätt i skolan. Främst menar de att text inte behöver vara så 

som vi traditionellt anser den vara, det vill säga tryckt i en bok. Genom att inkludera till 
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exempel tv-program eller datorspel menar Olin-Scheller och Bergman att ett arbete med 

ett vidgat textbegrepp kan genomföras. Dock anar jag en rätt negativ ton från de båda 

författarna som genomfört studien. De menar båda två att lärare idag inte besitter den 

kompetensen, de vet helt enkelt inte hur man kan anpassa undervisningen på detta sätt. 

Bergman poängterar även att många lärare inte har tiden som krävs för en utökad 

planering, samt en ovilja att ändra om i ett skolämne som styrs av starka traditioner. Det 

problemet grundar sig i att lärarutbildningar inte utbildar sina studenter inom detta 

område, något som de vill se förändras. Först då denna förändring sker menar de att ett 

arbete med det vidgade textbegreppet kan ske. 

 

Personligen tycker jag att de har någorlunda rätt. Som student i dagens lärarutbildning 

läggs inte mycket fokus på att använda sig av det vidgade textbegreppet som pedagogiskt 

arbetssätt. Det diskuteras, men någon praktisk erfarenhet kan man ej tillägna sig. Ett 

arbete med olika medier så som film och datorspel till exempel kräver klart mer planering 

av läraren, men visst är det genomförbart. Precis som Bergman skriver behöver 

traditionen inom svenskämnet förnyas, men det är tungrott. De båda författarna uppmanar 

därför till mer forskning inom området. 

Jämförelse av begreppen 
De tre begreppen som är uppsatsens byggstenar har efter min undersökning visat sig vara 

mer lika än jag först trott, och de länkas hela tiden samman med varandra. Det känns 

omöjligt att genomföra undervisning inom något av begreppen utan att ta in aspekter från 

de andra, och jag tror att det är bra. Genom att plocka det som man anser fungerar från de 

olika arbetssätten kan man skapa en givande undervisningssituation, både för en själv 

samt för eleverna. Multimodalitet och det vidgade textbegreppet uppfattar jag som mer 

praktiska typer av undervisningstekniker där konkreta undervisningssituationer lättare 

kan observeras och presenteras i forskning.  Literacy uppfattar jag mer som ett 

helhetsbegrepp gällande läs- och skrivinlärning. De två första begreppen kan alltså  

appliceras inom literacy för att öka elevers läs-och skrivkunnighet samt för att arbeta med 

texter ur olika perspektiv. 
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Multimodalitet behandlar i likhet med literacy att den mening att saker och ting får likväl 

som den betydelse de innehåller skapas genom de gemensamma tolkningar vi gör. Vi 

bestämmer innebörden av ett ord eller situation. Detta är något som kans ses även inom 

det vidgade textbegreppet, men jag uppfattar att där är just den aspekten inte lika mycket 

i fokus. I stället fokuseras innebörden av begreppet text, att i princip vad som helst kan 

anses vara text om det finns en motivering till det. Denna motivering skulle kunna 

kopplas samman med ett gemensamt meningsskapande. 

Eftersom skolan utvecklas mer och mer i takt med tekniken så är literacy i den digitala 

åldern intressant, och blir lättare att koppla samman med de övriga begreppen. 

Läroplanerna innehåller krav på tekniska hjälpmedel och eftersom både mutlimodalitet 

och det vidgade textbegreppet bygger på arbete med diverse tekniska resurser känns det 

som en självklarhet att de kommer inkluderas mer och mer i undervisningen. En 

gemensam nämnare för alla tre begrepp är att de kräver ökade resurser inom skolan. Både 

i form av tekniska hjälpmedel som till exempel datorer, tv-apparater eller projektorer, 

men också resurser i form av utbildade lärare och tid. Som nämnts tidigare betonas inom 

alla tre begrepp vikten av att lärare är medvetna om hur de kan undervisa och att de får 

möjlighet att göra det. 
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Avslutande reflektioner 
Att arbeta med denna uppsats har varit mycket givande och jag anser att uppsatsens syfte 

som var att undersöka de tre begreppen med hjälp av teori och praktik har kunnat 

uppfyllas.  Jag har definitivt utökat mina kunskaper, dels kring vad de olika begreppen 

innebär och dels hur jag som lärare kan tänkas arbeta med dem i min undervisning. Det 

står klart för mig nu att elever och lärare inte alltid befinner sig inom samma repertoar, 

och vikten av att jag som lärare måste försöka lägga min undervisning på en nivå de kan 

relatera till är en av de viktigaste sakerna jag kommer ta med mig in i min yrkesroll. 

Efter att ha tillägnat mig dessa nya kunskaper känns lärarrollen inom svenskämnet som 

en väldigt mångsidig sådan. Variationerna som kan användas är många och det känns 

spännande att kunna lämna den traditionella textboken på hyllan ibland. 

Dock vill jag slå ett slag för att det behövs mer forskning inom området. Det jag främst 

saknar är forskning som är genomförd på gymnasieskolor. Som nämnts tidigare är 

mycket av den nuvarande forskningen genomförd vi förskolor och elever i de yngre 

åldrarna. Denna forskning kan komma att bli mer relevant i framtiden, förutsatt att de 

elever som studeras nu fortsätter att studeras. På så sätt blir det ett naturligt steg i 

forskningsprocessen att studera även äldre elever samt deras undervisning. Jag efterfrågar 

också ett större fokus på dessa begrepp inom utbildningen för blivande lärare. En stabil 

grund för de nya lärarna behövs, främst med en pedagogisk inriktning. Att enbart vara 

medveten om att man ska använda sig av teknik och alternativa källor i sin undervisning 

är inte tillräckligt. Verktyg för hur man på bästa sätt undervisar och förmedlar kunskap på 

elevernas nivå är nyckeln för att elever och lärare ska befinna sig på samma nivå i sina 

texttolkningar och litterära repertoarer. Precis som Ålandsvik, (1997, s. 49) säger så kan 

lärarutbildningen förmedla ”kunskap om pedagogiska processer på flera olika sätt  genom 

att göra och erfara, genom vetenskapen, genom att lära och öva in regler, via språkliga 

texter och via konsten”. En kombination av dessa olika sätt att lära in kunskap med fokus 

på olika undervisningsmetoder anser jag vara av yttersta vikt och hoppas i framtiden 

kommer ta mer plats inom lärarutbildningen.  
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Inom skolan behövs det mer användande av olika mediala verktyg, och detta bör 

inkluderas i undervisningen tidigare. Detta anser jag vara på god väg att ske redan nu då 

många förskolor använder sig av läsplattor för att främja barnens inlärning. Dock är detta 

ännu inte en kontinuerlig arbetsmetod i den efterföljande skolgången, vilket jag tror och 

hoppas att det kommer bli senare. 
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