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Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk, F–9  
Del 7: Att skapa multimodala texter 

Att skapa multimodala texter 

Kristina Danielsson, Linnéuniversitetet 

För varje text som skapas gör skribenten ett antal val som rör vilket innehåll som ska 

presenteras, men också hur det ska göras och med vilka textresurser, för att den ska bli 

funktionell. Fungerar ord bäst, eller ska kanske bilder, diagram, tabeller, ljud- eller filmklipp 

uttrycka centrala delar av innehållet? Och om en bild ska användas, vilken specifik bild ska 

då väljas? De här valen kan vara mer eller mindre medvetna och de görs utifrån sådant som 

syfte, tänkt läsare, ämnesområde och hur texter inom ämnesområdet ”brukar” se ut. Den 

här artikeln handlar om hur man som lärare kan stötta sina elever till att göra medvetna val i 

sitt eget textskapande, där klassrumssamtal och användning av modelltexter kan fungera 

som didaktiska verktyg. Genom det multimodala perspektivet på texter blir det naturligt att 

tala i termer av att ”skapa” snarare än ”skriva” text, eftersom textskapande lyfter fram den 

kreativa sidan samtidigt som det begreppet vidgar bilden från en process som handlar om 

att fästa ord på papper. 

I del 2 och 6 i den här modulen har begreppet multimodalitet lyfts. I del 6 fokuserades 

särskilt hur multimodalitet kan komma till uttryck i olika texter och i olika ämnen. I den 

artikeln var utgångspunkten texter som elever möter och använder i undervisningen. Där 

nämndes skolans tradition att särskilt värdera det skrivna verbalspråket. I den här artikeln 

vidareutvecklas de här resonemangen i relation till elevers eget textskapande.  

Skolan har uttalade krav på att ge möjlighet för ett rikt lärande för alla elever. Elever kan 

känna sig mer eller mindre inkluderade i skolkulturen beroende på vilka redskap de får 

använda, vilka texter de får skapa och vilket stöd undervisningen erbjuder när de ska 

uttrycka sitt kunnande. Det kan vara särskilt viktigt för elever som lär sig på ett annat språk 

än sitt modersmål, eller elever i läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever kan stöttas av att få 

uttrycka sitt kunnande på olika sätt. Att ge elever möjligheter och stöd i undervisningen för 

att visa sitt kunnande med hjälp av olika skrivredskap – som penna och papper eller dator – 

och genom olika modaliteter är alltså en demokratifråga, samtidigt som multimodalitet är 

centralt i allt textskapande. För yngre elever, som ännu inte har börjat skriva, eller inte 

kommit så långt i sin utveckling av det verbala skriftspråket, är det avgörande att 

textskapandet bygger på en bred repertoar av modaliteter såsom ljud, bild och rörlig bild. 

Inledningsvis diskuteras textskapande i termer av design och vi återkommer då också till 

begreppet potential för meningsskapande som presenterades i del 6. I den här artikeln diskuteras 

också den potential för meningsskapande som ligger i de skrivredskap som används i 

textskapandet och den potential som ligger i en texts materialitet, exempelvis om den 

presenteras digitalt eller på papper. Slutligen ges exempel på hur lärare och elever utifrån 

egna och andras texter kan tala om multimodala texter med utgångspunkt i att varje text 

kan ses som ett sätt att lösa en skrivuppgift, och att alla texter kan undersökas och 
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diskuteras, och kanske också förbättras. Genom sådana samtal bjuds eleverna in till ett slags 

verkstad, där man tillsammans kritiskt granskar texter och diskuterar hur de kan utvecklas. 

Samtidigt får eleverna tillgång till ett metaspråk för att tala om text. Utgångspunkten är den 

forskning som har visat att det som särskilt bidrar till att elever blir kompetenta skribenter 

är att de har strategier för skrivandet och att de kan värdera sina egna texter (Graham & 

Perin, 2007; Applebee & Langer, 2013). De frågor som föreslås som utgångspunkt för de 

samtalen kan också fungera som ett stöd då läraren själv ska bedöma elevers multimodala 

texter. 

Genom hela artikeln används olika textexempel, framförallt elevtexter. Exemplen är 

hämtade främst från olika årskurser i ämnen som musik, fysik, slöjd och bild. 

Förhoppningen är att resonemangen ska vara relevanta för alla lärare och att lärare som 

undervisar på olika stadier och i olika ämnen ska fundera över vad som är särskilt viktigt 

och relevant för de egna årskurserna och för de ämnen de arbetar inom. En viktig poäng i 

artikeln är nämligen att det inte går att föra textsamtal eller arbeta med textskapande 

frikopplat från själva ämnet, eftersom innehåll och form är nära sammanflätade.  

Textskapande som design 

Man kan på goda grunder hävda att textskapande inte bara handlar om att ”skriva” en text, 

utan i mycket om att ”designa” den (t.ex. Kress, 2010; Selander, 2013). Det här är inte 

minst relevant i relation till användningen av digitala verktyg i textskapandet. Textdesignen 

handlar bland annat om att ta ställning till hur formen bidrar till innehållet utifrån sådant 

som syfte, tänkt läsare och ämnesområde. 

De val som görs i textdesignen rör exempelvis vilket innehåll som ska presenteras genom 

vilken modalitet (bild, graf, ord, osv.), vilka specifika resurser inom modaliteten som ska 

användas och hur de ska placeras på sidan. Valen kan också röra hur innehållet ska 

presenteras och sekvenseras i en film och vilka resurser som användas – exempelvis dialog, 

röstläge, ljudeffekter, bild, rörelse och agerande. Det här kan exemplifieras genom 

elevtexten som visas i figur 1, där eleven gjort ett antal val både när det gäller vad som ska 

uttryckas med vilka resurser och hur dessa ska placeras och samspela med varandra. Texten 

skapades i ett samarbete mellan ämnena bild och slöjd, där en museiutställning fungerade 

som inspiration. Eleverna fick i uppgift att designa ett bruksföremål som skulle kunna säljas 

i en museishop och texten skulle visa arbetsprocess och slutresultat i det projektet. I det 

följande används den texten genomgående för att exemplifiera olika aspekter av 

textdesignen, medan andra exempeltexter används för att vidareutveckla några av 

resonemangen.   
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Figur 1. Elevtext i projektet Nordiskt Ljus, bild och slöjd, högstadiet 
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En viktig aspekt när det gäller val av modalitet rör olika modaliteters potential för 

meningsskapande, alltså hur funktionella de är, bland annat beroende på vad som ska sägas. 

Eleven som har skapat texten i figur 1 har valt att kombinera ett antal fotografier med 

skrivet verbalspråk. Fotografierna visar bland annat delar av arbetsprocessen och själva 

slutprodukten i den processen, i det här fallet ”en ’urban’ eldstad”. Eleven har bland annat 

valt att genom bild visa vilka verktyg som användes under processen och hur slutprodukten 

såg ut, både i omonterat skick och i funktion. Det skrivna verbalspråket används bland 

annat för att kommentera hur arbetet gick och vilka lärdomar eleven fått under processen. I 

texten används alltså såväl bild som verbalt språk i linje med deras respektive potential för 

meningsskapande, där ju bild fungerar särskilt väl för att visa hur någonting ser ut, medan 

verbalspråket fungerar bättre för resonemang (se del 6).  

Ett annat exempel på textresursers olika potential för meningsskapande visas i figur 2, som 

är del av en elevuppgift i ett ämnesövergripande arbete mellan musik och fysik där eleverna 

bland annat skulle undersöka frekvenser i den västerländska tonskalan och ange vilka toner 

som ingår i några durskalor.  

 

 

Figur 2. Frekvenser i den västerländska tonskalan, musik och fysik årskurs 8 
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Utgångspunkten var en frekvenstabell (vänster bild i figur 2) och eleverna skulle föra över 

information från tabellen till ett förproducerat diagram med en pianoklaviatur som x-axel 

och frekvensangivelser i hundratal på y-axeln (höger bild i figur 2). Tabellen med siffror ger 

exakt information om de olika frekvenserna, medan diagrammet tydligare visar att stegen är 

olika stora mellan olika steg i skalan och att stegen dessutom blir större mellan tonerna i 

högre oktaver. Genom att eleverna fick föra över information från tabellen till diagrammet 

tydliggjordes alltså delar av innehållet som fanns i tabellen (relativ skillnad mellan 

frekvenser).    

Något som hänger samman med valen av vilka resurser som ska användas för att presentera 

olika aspekter av innehållet rör samspelet mellan olika textresurser. Det kan handla om att 

designa texten så att olika textresurser som verbalspråk, bilder och diagram exempelvis 

kompletterar, kontrasterar, kommenterar, exemplifierar eller dubblerar ett innehåll. Skribenten kan 

också välja att göra mer eller mindre explicita kopplingar mellan resurserna, exempelvis 

genom uttalade hänvisningar mellan verbalspråk och andra resurser (som ”se diagram”, ”i 

bilden visas…”). I elevtexten i figur 1 dubblerar ibland fotografierna det som sägs i ord, 

utan att explicit nämna kopplingen, som fotografiet på en ritad skiss där ordet ”skiss” 

nämns i den övergripande kommentaren om hur arbetet flutit på. Fotografierna högst upp 

till vänster på den andra sidan i elevtexten dubblerar också det som uttrycks med 

verbalspråk, men här har eleven valt att explicit kommentera vad som visas på bilderna och 

vilka delar av processen de avser. Fotografierna av slutprodukten kompletterar det löpande 

verbalspråket. De ger alltså ett innehåll som inte utvecklas i ord. Det är genom fotografier 

som vi får veta vilka delar eldstaden byggs upp av och hur den kan användas, medan 

verbalspråket inte ger information om detta, utöver de korta bildtexterna 

”Stearinljusfunktionen” respektive ”Eldningsfunktionen”.  

Alla texter har också en övergripande layout, där skribenten bland annat väljer var på sidan 

– eller när i filmen – olika textresurser ska placeras. Elevtexten i figur 1 har en visuell balans 

mellan avsnitten med verbalt språk och fotografierna, så att varje del av sidan på olika sätt 

kombinerar skrivet verbalspråk med bild.  

Även val som rör utseendet på de skrivna orden bidrar till det visuella helhetsintrycket i en 

text. Val av teckensnitt i datorskriven text går visserligen inte att koppla direkt till en viss 

betydelse, men det kan signalera perspektiv, eller hur skribenten vill uppfattas. Exempel på 

teckensnitt som ger lite olika signaler är typsnittet Blackadder ITC eller Comic Sans MS eller 

Courier New, som liknar den gamla skrivmaskinsskriften där varje bokstav 

tar lika stor plats på pappret. Teckenstorlek, understrykning, fet eller kursiv stil 

kan också användas för att markera rubriker, viktiga ord eller begrepp, och särskilt 

markerade textrutor kan användas för att ge korta sammanfattningar i punktform eller 

liknande. 

Elevtexten i figur 1 är tydligt multimodal bland annat i kombinationen med skrivet 

verbalspråk och bild liksom användningen av grafiska medel som tonade rutor och 

liknande, och den inbjuder läsaren till att i viss mån välja läsordning, alltså om den ska läsas 
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”från början till slut” eller om man föredrar en annan ordning. Men även texter som byggs 

upp enbart av skrivet verbalspråk är i någon mån multimodala utöver eventuellt val av 

teckensnitt som nämndes ovan. I sådana texter – oavsett om de är handskrivna eller 

skapade digitalt – signalerar sådant som avstånd mellan stycken, teckenstorlek och liknande 

betydelse (”nu kommer en ny aspekt av innehållet”, ”detta är vad texten ska handla om”). I 

den text du just nu läser används mellanrum mellan stycken för att markera ”nu talar vi om 

en ny aspekt av innehållet”, och mellanrubriker signalerar nytt ämne. I en mer avancerad 

digital text kan ytterligare val tillkomma, som vilka eventuella länkar till andra texter, 

ljudfiler eller rörliga bilder som kan bidra till innehållet och hur de ska placeras. En mer 

uttalat multimodal text blir därmed inte linjär på samma sätt som den text du just nu läser 

och som är skapad för att läsas ”från början till slut” med start högst upp på sidan ett. På 

ingångssidan till webbplatsen Brottsrummet, som visas i figur 3, finns ingen given ”början”, 

utan läsaren kan välja att gå in på olika sätt utifrån intresse eller syfte med aktiviteten. Den 

här texten är skapad av Brottsförebyggande rådet som en lärresurs för elever. I takt med 

den utökade användningen av digitala verktyg i skolan kan vi vänta oss att eleverna också 

själva skapar alltfler texter av den här typen. Då ställs de alltså inför ytterligare val när det 

gäller designen: vilket innehåll ska visas direkt på sidan och hur, vilket innehåll ska man 

komma åt via länkar, och så vidare? 

 

Figur 3. Startsidan på webbsidan Brottsrummet: www.brottsrummet.se (hämtad 2017-01-09) 

http://www.brottsrummet.se/
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Som har framkommit ovan hänger designval, som att välja teckensnitt och att integrera 

fotografier, länkar, filmklipp och ljud, i hög grad samman med användningen av digitala 

redskap i textskapandet. De redskap eleverna får tillgång till, som exempelvis papper och 

penna eller digitala verktyg, påverkar alltså vilka val skribenten kan göra, vilket fokuseras i 

nästa avsnitt.  

Redskapens potential för meningsskapande  

De val skribenten kan göra i sitt textskapande bestäms av textens materialitet och av de 

redskap som används vid textskapandet. Textens materialitet rör sådant som ifall den ska 

presenteras på papper eller digitalt på någon form av skärm. Penna och papper, 

tangentbord och skärm eller skrivplatta är exempel på redskap som kan användas i 

textskapandet, och de ger rätt olika förutsättningar i skrivprocessen. Det här blir tydligt i 

figur 4 och 5, som visar två elevtexter som skapats i ämnet slöjd. Båda elevtexterna har 

skapats i samband med slöjdarbeten där eleverna använt renhorn och olika träslag för att 

tillverka skaft till olika föremål. Högstadieeleven tillverkade ett skaft till en ”finkniv” och 

mellanstadieeleven tillverkade ett skaft till en osthyvel. Texterna skapades för att beskriva 

och kommentera den arbetsprocessen. Det är en ganska vanlig skrivuppgift i ämnet, där ett 

centralt innehåll är dokumentation av arbetsprocess och resultat i ord och bild (Lgr 11). 

 

 

Figur 4. Arbetsrapport i slöjd skriven med papper och penna, högstadiet 
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Figur 5. Arbetsrapport i slöjd som digital text, mellanstadiet 

En vanlig föreställning är att användningen av digitala verktyg ger rikare möjligheter när det 

gäller att designa texter än vad exempelvis papper och penna gör. Det stämmer på flera sätt. 

Den som skapar en digital text kan ju lättare utnyttja möjligheter som att välja teckensnitt, 

färg och storlek, eller att integrera såväl fotografier och filmklipp som ljudfiler i sin text. I 

figur 5 ser vi tydligt hur slutprodukten – ett osthyvelsskaft – faktiskt ser ut, vilket kan 

jämföras med bilden av knivskaftet i figur 4. Men samtidigt kan det digitala verktyget 

begränsa möjligheterna vilket vi ska se lite närmare på nu. 

Jämför vi elevtexterna i figur 4 och 5 ser vi att den digitala texten har en mer styrd form än 

den pappersbaserade. Det beror både på de möjligheter som ligger i det digitala verktyget i 

sig, och i den specifika digitala plattform som använts för just den här rapporten. En digital 

text fungerar väl till att visa bilder på de färdiga alstren – eller som i elevtexten i figur 1, att 

återge bilder på verktyg och annat som använts i processen – och att kombinera dessa med 

en löpande text. Den som ska skapa en text av den typ som visas i figur 1 behöver dock 

kunna hantera någon form av textredigeringsprogram. Den digitala plattform som används 

för dokumentationen i figur 5 styr i hög grad vilka texter som skapas och det uppmuntrar 

särskilt till att använda ett enstaka foto – gärna av slutresultatet – vilket placeras i början av 

texten, och att i en längre löpande text avgränsad från fotografiet beskriva och kommentera 

processen då föremålet skapades. Den som skapar en text med papper och penna, å andra 

sidan, kan utan särskilda tekniska kunskaper avgöra precis var på textytan bilder ska 

placeras. Det blir också möjligt att avbilda skissartade bilder för att särskilt fästa läsarens 

uppmärksamhet på någon viktig detalj, som exempelvis hur ett lagom stort hål för att fästa 

knivbladet skapades i tre steg (se vänstra sidan av elevtexten i figur 4) och detta är möjligt 
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att göra också när arbetet är klart. Den som skapar en digital text kan ju fotografera olika 

steg i processen, men då behövs en plan för detta redan från början. Det är alltså inte givet 

att digitala verktyg alltid är att föredra i textskapandet.  

Att undersöka modelltexter  

Det här avsnittet handlar om hur lärare och elever tillsammans kan undersöka ämnestexter 

som är skrivna av elever. Sådana samtal ger ramar för att utveckla metakunskap om 

ämnestexter och de kan också ge en grund för utvecklingen av strategier som kan användas 

för att skapa funktionella ämnestexter. Genom textgranskningen får eleverna inspiration 

och modeller för sitt textskapande samtidigt som deras kunskap om text ökar. Samtalen kan 

utgå ifrån texter som är skrivna av professionella skribenter, av andra elever än de själva, 

exempelvis dem som används i den här artikeln, eller egenskrivna texter. Frågorna, som de 

är formulerade nedan, utgår ifrån att samtalet byggs runt andras texter. Ska motsvarande 

samtal föras om elevernas egna texter får frågorna justeras något. Förslagen på 

samtalspunkter kan också användas om eleverna exempelvis ska filmatisera en skriven text, 

för att då få syn på vad som sägs med hjälp av vilka resurser. Vilket innehåll ska överföras 

från texten till filmen och hur ska detta ska göras?  

En fördel med att granska andras texter är att eleverna då på ett naturligt sätt ser på texten 

med ett utifrånperspektiv. När man byggt upp en sådan vana kan det sedan bli lättare att 

granska de egna texterna med samma utifrånperspektiv och på så sätt förhålla sig 

undersökande och värderande även till dem. En poäng med att granska texter på det här 

sättet är också att samtalen på ett naturligt sätt rör ämnesinnehållet. Det är nämligen svårt 

att uttala sig om exempelvis hur olika delar av texten samspelar utan att på allvar gå in i 

innehållet.  

Den första samtalspunkten blir som en ram som de övriga punkterna kan relateras till. 

Genom att börja där knyts det fortsatta samtalet till de helt centrala aspekterna av 

textskapandet: syfte, tänkt läsare och ämnesområde. Det gör att man inte riskerar att fastna 

i textens detaljer, eller i generella omdömen som att texten är ”bra” eller att bilderna är 

”fina”. I vilken ordning tar upp de olika punkterna efter de inledande frågorna i första 

punkten spelar mindre roll. Man kan också välja ut någon punkt att fokusera särskilt i ett 

visst samtal: 

• Vilket skulle kunna vara skribentens syfte med texten, vem kan vara en tänkt läsare, 

och vilket innehåll, vilken känsla, etc. ska den förmedla? 

Konkretiserande frågor som läraren kan ställa kan exempelvis vara: 

Vilket ämnesområde verkar texten har skrivits inom om man ser till 

textresurserna som används, som just den här bilden, grafen eller och liknande, 

och utifrån rubriker och språkbruk? Vilket verkar vara syftet med texten och 

vem kan vara en tänkt läsare?  

• Hur bidrar val av modalitet, som skrift, (rörlig) bild, ljud, osv., till hur texten 

kommunicerar med tanke på syfte, tänkt läsare och ämnesinnehåll?  
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Här kan man följa upp med frågor som rör hur valen av de specifika resurserna 

fungerar, som exempelvis:  

Vad hade en annan bild kunnat bidra med? Hade ett fotografi kunnat tillföra 

något annat än en översiktlig bild? Hur hade en annan struktur i tabellen 

fungerat? Hur fungerar just de här formuleringarna? Används de olika 

textresurserna på ett liknande sätt som i andra texter inom det här 

ämnesområdet? 

• Hur fungerar den övergripande layouten med tanke på syfte, tänkt läsare och 

ämnesinnehåll? 

Här kan man ställa frågor som exempelvis: 

Är de olika innehållsliga delarna placerade på ett sätt som bidrar till en funkt- 

ionell läsordning? Används grafiska uttrycksmedel som textstorlek, typsnitt, 

tonade textfält och liknande på ett sätt som främjar läsarens förståelse av 

innehållet och bidrar till en estetiskt tilltalande text? 

• Hur samspelar de olika delarna som bygger upp texten? 

Här kan man ställa frågor som exempelvis:  

Säger bild- och verbalspråk samma sak eller får man olika information från 

dem? Blir innehållet tydligt med de här kombinationerna av bilder, verbalspråk, 

tabeller och liknande? Behövs bildtext eller motsvarande för andra 

textresurser? Om bildtext redan finns, kan den behöva bli tydligare? Ser 

samspelet mellan textresurserna ut på ett sätt som fungerar väl för texter inom 

det här ämnesområdet och med tanke på tänkt läsare? 

Genom att resonera om texten på det här sättet bjuds eleverna in till att sätta ord på sådant 

som annars kan vara underförstått. Man kommer också på ett naturligt sätt in på sådant 

som vad som är typiskt för den här typen av text, både i relation till strukturen i stort, till 

ämnesområdet och till användning av textens olika modaliteter. Det blir också naturligt att 

koppla val av textresurser till tänkt läsare genom hela samtalet. Utöver de samtalspunkter 

som presenterats här finns ytterligare ingångar som kan vara användbara i textsamtal. Ett 

sådant exempel kan vara att resonera om hur redskapen, som papper och penna respektive 

digitala verktyg, påverkar vad som blir möjligt att göra med en text. 

I följande avsnitt återknyter vi till ett par av elevtexterna som vi redan har stiftat bekantskap 

med i de inledande avsnitten i artikeln och ger då exempel på vad lärare kan ta fasta på i 

samtal med eleverna. Vi inleder med att se närmare på elevtexten som skapats i ett 

ämnesövergripande samarbete mellan musik och fysik. I kursplanen i musik skrivs bland 

annat kunskap om olika ton- och taktarter fram som ett centralt innehåll för elever i 

årskurserna 7–9 (Lgr 11). I fysikämnet skrivs bland annat ljudets egenskaper och fysikens 

metoder och arbetssätt fram som centrala ämnesinnehåll. Uppgiften är tydligt knuten till de 

innehållen. Instruktionen till arbetet i musik och fysik visas i figur 6. I figur 7 visas samma 

diagram som kommenterats ovan tillsammans med elevens mer resonerande text.  
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Figur 6. Frekvenser i den västerländska tonskalan, instruktion i musik och fysik årskurs 8 

 

 

Figur 7. Frekvenser i den västerländska tonskalan, elevtext i musik och fysik årskurs 8 

 

Instruktionstexten ger implicit information om bland annat syfte med texten. Det finns 

ingen uttrycklig kommentar om tänkt läsare för texten. Av instruktionen framgår att det till 

stor del var givet hur resultaten skulle presenteras, i och med att både tabellen och 

diagrammet gavs i förväg. Slutresultatet blev därmed texter som i hög grad var multimodala. 

De innehöll bland annat en färdigproducerad tabell med verbalspråk och symboler från 

fysik, matematik och musik (figur 2), ett diagram, där en bild på ett utsnitt av en klaviatur 
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har integrerats och där vissa elever också kompletterade diagrammet med bokstäver eller 

ord, och elevens förklaringar i verbalspråk (figur 7). Texten som helhet är därmed ett tydligt 

exempel på hur olika modaliteter, som tabell, bild och diagram, gärna kan kombineras och 

användas i texter som beskriver, organiserar och strukturerar stoff. Rent ämnesmässigt ser 

vi också hur typiska textdrag från fysikämnet kombineras med en för musikämnet ganska 

typisk avbildning av en pianoklaviatur. Sammantaget fungerar alltså själva uppgiftens 

kombinationer av tabell och diagram som kompletteras med verbalspråk också som en 

modell för hur texter inom området kan se ut.  

När lärare och elever tillsammans har granskat texten i relation till den första 

samtalspunkten ovan, alltså utifrån sådant som skribentens möjliga syfte, tänkt läsare och 

liknande, kan olika saker lyftas. För just den här texten är den fjärde samtalspunkten ovan 

särskilt tacksam att fokusera. I granskningen av samspelet mellan de olika delarna som 

bygger upp texten kan läraren bjuda in eleverna till att granska vilket ”jobb” de olika 

textresurserna gör. Det kan göras utifrån i vilken utsträckning de olika delarna kommenterar, 

kompletterar, exemplifierar eller dubblerar varandra. I det här fallet dubblerar diagram och tabell 

varandra delvis i och med att frekvensangivelser finns i både diagrammet och i tabellen. 

Samtidigt kompletterar tabellen diagrammet, eftersom endast frekvenserna för de vita 

tangenterna i klaviaturen markeras i diagrammet medan alla frekvenser finns med i tabellen. 

En del svar och kommentarer som ges i ord till höger i figur 7 dubblerar och kommenterar 

informationen i tabell och diagram, exempelvis ”Ju lägre tonen är desto mindre avstånd är 

det mellan de olika tonernas Hertz”.   

Som framgick under avsnittet Textskapande som design, ovan, är diagrammet och tabellen 

också tacksamma att granska och diskutera med tanke på deras potential för 

meningsskapande, vilket det kan vara naturligt att komma in på i relation till den andra och 

fjärde samtalspunkten ovan. Diagrammet visar alltså hur en visuell presentation kan 

tydliggöra något som kanske inte är lika uppenbart i det matematiska språket (tabellen) eller 

som skulle kräva en längre förklaring i ord: genom diagrammet blir det tydligt både att 

stegen mellan vissa toner i dur-skalan är mindre än andra steg i och med att det blir mindre 

lutning i grafen. Diagrammet visar också att skillnader i frekvenser mellan tonerna blir 

större i högre oktaver, då grafens lutning blir brantare. Texten bjuder därmed in till 

resonemang om hur diagram, symboler och tabeller fungerar för att tydliggöra och 

strukturera ett innehåll jämfört med om samma innehåll främst skulle uttryckas med enbart 

verbalspråk. Samtidigt kan diagrammet i figur 7 användas som utgångspunkt för 

resonemang om vikten av exakthet i grafer. I det här fallet har eleven varit noggrann med 

att placera frekvenspunkterna rätt i relation till klaviaturen. Det gör att grafen i figur 7 har 

en annan potential för meningsskapande än en graf där skribenten varit mindre noggrann.  

I relation till den andra samtalspunkten ovan kan lärare och elever resonera om vilka 

förkunskaper som krävs för att förstå just det här diagrammet och den här tabellen, och om 

texten skulle vinna på fler och mer ingående verbalspråkliga förklaringar eller 

förtydliganden. Genomgående är det naturligt att koppla granskningen till sådant som den 

tänkta läsarens möjligheter att förstå texten. Hur väl texten fungerar beror också på om 
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syftet med att skapa texten är att visa att man förstått ett innehåll, eller om den också ska 

fungera för den som inte kan området. 

Elevtexten i figur 1 beskriver arbetsprocess och slutresultat i designen av en ”urban 

eldstad”. Den texten är mycket tacksam att granska i relation till alla fyra samtalspunkter 

ovan. Den lärare som vill granska den texten med sina elever har en hel del att hämta i den 

granskning som redan gjorts under rubriken ”Textskapande som design”. Något som inte 

kommenterades ovan när det gäller den övergripande layouten är hur valet av placering av 

de olika delarna på sidan fungerar (tredje samtalspunkten ovan). Bland annat kan man 

fundera över vilken läsordning texten inbjuder till. Kanske den bjuder in läsaren till att 

starta i mittenspalten på första sidan med tanke på den centrala placeringen av fotografiet i 

kombination med en relativt framträdande rubrik. Man kan också diskutera hur olika delar 

av texten placerats och vad som skulle hända om man ändrade placeringen. En poäng här 

är att det inte finns ett ”rätt” eller ”fel” utan att man kan fundera över vad olika val får för 

konsekvenser för läsaren och för vilket innehåll som framstår som (mest) centralt. En 

annan intressant ingång – som också är relevant för slöjdtexterna i figur 4 och 5 – kan vara 

att resonera om hur texten skulle behöva justeras om syftet med att skriva texten hade varit 

att skapa en instruktion som någon annan skulle kunna följa. Vilka bilder hade varit 

funktionella och hur skulle eleverna vilja justera det skrivna verbalspråket för att det skulle 

fungera?   

Den här typen av samtal kan också utmynna i att lärare och elever tillsammans ställer upp 

kriterier för hur en fungerande text ser ut i den ämnesgenre som de ska skriva i. De 

kriterierna kan sedan vara till stöd för elevernas skrivande och de kan vara en gemensam 

utgångspunkt för respons i skrivprocessen. Lärarna kan också diskutera med klassen hur 

ämnets kursplan kan knytas till de kriterier som de gemensamt har ställt upp för en 

fungerande text i ämnesgenren. Därmed kan samtalspunkterna ovan också fungera som ett 

underlag för lärares bedömning av elevtexter utifrån kriterier som eleverna själva förstår. 

Avslutning 

Den här artikeln syftar till att bidra till en fördjupad kunskap om texters multimodalitet 

genom att se på textskapande som en form av design. En annan viktig poäng är att också 

skrivredskapen i sig har olika potential för meningsskapande och att de lärplattformar vi 

erbjuder eleverna bjuder in till och stöttar en viss textdesign, medan andra möjligheter 

försvåras eller förhindras.  

Artikeln har också presenterat en modell för hur lärare kan använda textsamtal för att stötta 

elevers eget textskapande. Det ligger i linje med de argument för explicit undervisning som 

presenteras i den här modulen som en väg att öka alla elevers möjligheter till delaktighet i 

undervisningen. I den här delen har vi visat några exempel på explicit textundervisning i 

relation till elevers eget textskapande, med utgångspunkt i gemensam textgranskning, där 

texters multimodalitet är en självklar utgångspunkt. Sådana samtal kan fungera stöttande för 
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eleverna och de egna texterna kan därmed fungera som tanke- och kommunikationsverktyg 

och som en väg in i ämneskunskaper. 

Genomgående vid en gemensam textgranskning av den här typen är att det är en god idé att 

läraren, istället för att själv peka på eventuella problem med texten, frågar eleverna vilka 

goda råd till förbättringar som de skulle vilja ge skribenten. På så sätt fungerar den här 

typen av samtal också som ett steg mot att låta eleverna arbeta med bearbetningar av utkast 

för att skapa färdiga texter som kan kommunicera väl med andra. För eleverna kan det vara 

lärorikt att i anslutning till samtalet göra iakttagelser i texten och samtidigt överväga vad 

som kännetecknar en bra text – och hur den kan förbättras ytterligare.  
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