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ABSTRAKT 
The goal and purpose of this essay is to study if and how multimodality is used 
within a Swedish school in Kalmar. This is accomplished by observing the 
different modalities inside the classroom and how the use of different modalities 
affects the teaching. Unstructured observations combined with a material-based 
thematic presentation leads up to an analysis based on social semiotics and 
multimodality. The essay shows how the teaching uses lots of modalities: sound, 
images, movies, speeches and literary text in lots of different ways. These 
different types of modalities are used in a multimodal context, providing good 
conditions for learning. 

 

  

Nyckelord: 

Modality, Multimodality, Literacy, Social Semiotics, Learning



 

 

INNEHÅLL 
1	   INTRODUKTION ....................................................................................................... 1	  
2	   BAKGRUND ............................................................................................................... 2	  

2.1	   Literacy ................................................................................................................. 2	  
2.1.1	   Visual Literacy ............................................................................................. 3	  

2.2	   Modalitet ............................................................................................................... 5	  
2.2.1	   Multimodalitet .............................................................................................. 5	  

2.3	   Semiotik ................................................................................................................ 6	  
2.3.1	   Social Semiotik ............................................................................................ 7	  

2.4	   Tidigare forskning ................................................................................................ 8	  
2.4.1	   Bättre texter med fotografering .................................................................... 8	  
2.4.2	   Media literacy och information literacy ....................................................... 8	  
2.4.3	   Ett metaspråk för olika literacybegrepp ....................................................... 9	  

3	   SYFTE ....................................................................................................................... 10	  
3.1	   Frågeställningar .................................................................................................. 10	  

4	   METOD ..................................................................................................................... 11	  
4.1.1	   Insamling av empiri .................................................................................... 11	  
4.1.2	   Kvalitativa metoder .................................................................................... 11	  
4.1.3	   Strukturerade och ostrukturerade observationer ........................................ 12	  
4.1.4	   Urval ........................................................................................................... 13	  
4.1.5	   Forskningsetiska principer ......................................................................... 13	  

5	   RESULTAT ............................................................................................................... 14	  
5.1	   Elevresurser ........................................................................................................ 14	  

5.1.1	   Elevdatorer ................................................................................................. 14	  
5.1.2	   Elevövningar .............................................................................................. 15	  
5.1.3	   Tryckta läromedel ...................................................................................... 17	  

5.2	   Interaktiv skrivtavla ............................................................................................ 18	  
5.2.1	   Textens innehåll - text, bild och film ......................................................... 18	  
5.2.2	   Textens uttryck - teckensnitt och stil ......................................................... 20	  

5.3	   Interaktivitet och lärarens gestaltning ................................................................. 21	  
5.4	   Sammanfattning .................................................................................................. 22	  

6	   DISKUSSION ........................................................................................................... 23	  
6.1	   Metodkritisk diskussion ...................................................................................... 23	  
6.2	   Modaliteter i undervisningen .............................................................................. 24	  
6.3	   Multimodalitet och lärande ................................................................................. 25	  



 

 

6.3.1	   Film i undervisningen ................................................................................ 25	  
6.3.2	   Att lyssna för att lära .................................................................................. 25	  
6.3.3	   Bild och text för lärande ............................................................................. 26	  
6.3.4	   Läraren och den interaktiva skrivtavlan ..................................................... 27	  
6.3.5	   Multimodalitet - egna reflektioner ............................................................. 27	  

7	   REFERENSLISTA .................................................................................................... 29	  



1 
 

 

1 INTRODUKTION 
Vi har intresserat oss för hur man kan synliggöra ett vidgat textbegrepp i 
undervisning och därmed göra lärare medvetna om nya verktyg och metoder för att 
förmedla kunskap, men även för att vi själva som blivande lärare ska bli mer 
medvetna om metodval och undervisningsplanering. Anledningen till att vi 
intresserat oss för området grundas i våra erfarenheter från våra VFU-perioder. 
Under de år vi har gått på lärarutbildningen har vi kunnat betrakta förändringar 
gällande undervisningen kopplat till nya media och nya teknologier. Ett exempel är 
hur lärares inställning till mobiltelefoner i klassrummet har förändrats. För fyra år 
sedan fick eleverna ha dem avstängda eller lämna in dem till läraren under 
lektionstillfället. Idag används de i större utsträckning som ett redskap och ett 
verktyg i undervisningen. Diskussionen i lärarrummet har förflyttas från huruvida 
eleverna ska tvingas lämna in sina telefoner till läraren till att handla om hur man 
verkställer en likabehandling för de elever som saknar mobiltelefon. Därför är vi 
övertygade om att lärare idag redan arbetar utifrån ett utvidgat textbegrepp. Det 
känns oundvikligt utifrån den nya teknologin som även gjort intåg i 
undervisningsväsendet i form av bättre IT-infrastruktur genom ett-till-ett projekt och 
införandet av digitala interaktiva skrivtavlor i klassrummen.  

När det gäller själva perspektivet, det vidgade textbegreppet, så är detta något som 
har varit förbehållet skolämnet Svenska. Med tanke på nya media och ny teknik så 
tror vi att ett vidgat textbegrepp inte är något som vi endast kan förhålla oss till i 
ämnet Svenska utan även ett begrepp som lärare inom andra ämnen måste vara 
medvetna om. När fakta och kunskap är snabbt tillgängligt, under förutsättning att 
man har de teknologiska redskapen som krävs, så ställs undervisningen inför andra 
utmaningar. Vår studie kommer att undersöka hur det utvidgade textbegreppet kan ta 
sig uttryck i en lärandemiljö som är utrustad med digital interaktiv skrivtavla.  
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2 BAKGRUND 
Som ett stöd i analysen kommer en teoretisk ram att användas som består av social 
semiotik och multimodalitet. Det är utifrån dessa perspektiv som resultatet kommer 
att belysas. I bakgrundskapitlet beskrivs centrala begrepp och de teoretiska ramar 
som behövs för att lyckas analysera den insamlade empirin.  

2.1 Literacy 
Det engelska begreppet "literacy" innebär i korthet en persons kompetens när det 
gäller att läsa och skriva i olika sammanhang. Begreppet är tätt sammankopplat med 
adjektivet "literate", att vara läskunnig. När språk- och textbegreppet vidgas får det 
påverkan på begreppet "literacy". Det går inte längre att använda det gamla sättet att 
se på "literacy" utan istället uppkommer sätt att vidga även "literacy"-begreppet i 
samklang med vidgningen av språk- och textbegreppet. Kress (2003) menar att 
begreppet "literacy" inte är heltäckande när det gäller vår samtida kommunikation. 
Andra resurser, framförallt bilder och tal, används ibland oftare än skriven text vid 
viss kommunikation. I en värld där ny media ger oss möjlighet till flera olika 
modaliteter menar författaren att det är viktigt att omdefiniera och utveckla 
begreppet "literacy". Enligt Kress (2003) handlar "literacy" inte bara om att skriva 
med bokstäver, utan författaren definierar "literacy" som ett begrepp att använda när 
vi använder texter som ett sätt att spara eller bevara ett meddelande. Författaren 
använder istället termen "writing" när det handlar om text baserad endast på 
bokstäver. På grund av sin definition vill inte författaren använda begrepp som till 
exempel "visuell literacy" eller "musikalisk literacy". Författaren menar också att det 
finns en risk i att utöka begreppet "literacy" till att omfatta alla möjliga sätt att skapa 
ett meddelande eller tecken, utifrån att ju vidare ett begrepp blir desto mindre mening 
får det.  Däremot går det att med fördel använda olika resurser, som exempelvis 
skriva eller tala, för att framställa text. Termen "literacy" handlar fortfarande då om 
kunskapen om att använda olika resurser för att framställa text utifrån resonemanget 
om det vidgade textbegreppet. (Kress, 2003) 

Säljö (2012) beskriver situationen som att vissa vetenskapsmän anser att termen bör 
användas för att täcka in flera olika områden, men där åter andra anser att flera mer 
specifika ordsammansättningar bör användas, exempelvis media literacy, visual 
literacy, science literacy, information literacy, digital literacy, statistical literacy och 
multimedia literacy. Säljö (2012) skriver att termen ofta används som en synonym 
för uttryck såsom kunskap, kompetens och lärande. Lemke (1998) menade till 
exempel att det redan i slutet av 1900-talet ovillkorligen förhöll sig så att det inte 
fanns några principiella skillnader mellan olika symbolbaserat kommunikationssätt; 
de olika begreppen går in i varandra och några tydliga skiljelinjer går inte att dra. 
Författaren exemplifierar detta med att en musiker ”läser” musikalisk notation, noter, 
även om det inte definitionsmässigt är text baserad på alfabetiska bokstäver. 
När literacybegreppet används i uppsatsen, står det både ensamt samt i kombination 
med en förled, exempelvis visual literacy. När begreppet står ensamt innebär det att 
fenomenet diskuteras på ett övergripande plan utifrån hur Säljö (2012) beskriver det. 
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2.1.1 Visual Literacy 
Med visual literacy menas berättande, beskrivande eller informerande 
kommunikation genom exempelvis grafisk design, layout, bilder och teckensnitt. 
Literacy-begreppet har tidigare syftat till färdigheter gällande skriv- och läsförståelse 
av det skrivna ordet. Detta har länge ansetts som viktigare färdigheter än förmågan 
att kommunicera och tolka visuell kommunikation. Till exempel har bilder tidigare 
uppfattats som något fint att titta på och som då varit ett avbrott eller en distraktion 
från inhämtning av riktig information som förmedlats verbalt eller skriftligt. Detta 
synsätt har förändrats över tid, idag behövs kunskaper och förståelse kring att läsa av 
visuella koder för att kunna tolka skriven text. Den tekniska utvecklingen har även 
inneburit att text förmedlas till en mottagare genom layout, grafisk design och bilder 
tillsammans med skriven text. En multimodal användning av text är standard idag 
inom tidningar och reklam och framförallt via hemsidor, där text, musik och ljud 
samtidigt och gemensamt förmedlar information. I en global värld blir därmed 
kunskaper i att tolka och förmedla information genom visualisering en nödvändighet 
för att fullt ut kunna delta och interagera med sin omgivning (Goodman & Graddol, 
1996). 

Möjlighet att tolka bilder visuellt för att förstå vad dessa kommunicerar förutsätter 
kunskap om vad som går att betrakta. Tolkning av det visuella är därmed socialt 
betingat där en mottagare av information lär sig hur olika visualiseringar ska tolkas 
och förstås utifrån samhällets kultur och språk. Vi lär oss i unga år att göra en 
distinktion av hur vi avkodar ett visuellt budskap och därmed filtrera vilken del av 
information som är viktig och vad som inte är det. För att exemplifiera så lär vi oss 
redan i barndomen att förstå visuella representationer av begrepp och ord före det 
skriftliga ordet (Goodman & Graddol, 1996). För en bilist står en skylt med 
bokstaven M i trafiken för mötesplats men för ett barn kan en skylt med bokstaven M 
stå för McDonalds. Signalsystem, exempelvis vägskyltar, är sociala konstruktioner 
som även kan internationaliseras och förstås över hela världen på grund av sin 
enkelhet, men som oftast misstolkas som en naturlig avbildning av världen. Att läsa 
av och förstå fotografier kan uppfattas som något naturligt, men är även det en 
kulturell betingelse. När en isolerad befolkning visades en illustrerad tidskrift 
misslyckades de att uppfatta människorna på ett fotografi. Istället avfärdades 
bilderna på människorna som fläckar. En individ i befolkningen, som följt 
konturerna av en av dessa fläckar och därmed på ett sätt avkodat fläcken, deklarerade 
att bilden var en representation av en vit man, varvid individen möttes av 
misstroende från de andra i befolkningen (Goodman & Graddol, 1996). 
Säljö (2012) beskriver fenomenet som att symboler som till exempel texter, listor, 
målningar och databaser, är designade för människor för specifika ändamål och att 
de ser mycket olika ut i olika kulturer och samhällen. Även siffersystem, måttsystem, 
navigationssystem och liknande kan se olika ut. Det de har gemensamt är att dess 
funktion är densamma, något som Säljö (2012) benämner "external symbolic 
storage" eller "artificial memory systems"; vilket innebär något som utöver våra egna 
biologiska kroppar hjälper oss som människor att minnas och lagra information. 

Genom typografi och val av teckensnitt kan skriven text genom visualisering skapa 
och förstärka budskapet i det skrivna ordet (Goodman & Graddol, 1996). Det kan 
handla om att förmedla en känsla, ge signaler om vad som är viktigt i budskapet eller 
förmedla ett ställningstagande. Det går att betrakta detta fenomen i tidningar, där 
rubriker ger läsaren information om vad för sorts innehåll en artikel kommer att bestå 
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av men även vilken vinkel författaren har valt. En spökhistoria kan till exempel ha 
vingliga bokstäver i sin titel eller rubrik. Typsnitt som verkar handskrivna skapar en 
känsla av närhet och en vänskaplig personlighet. Omvänt kan ett dåligt val av 
exempelvis ett teckensnitt, som uppfattas stå i kontrast till en texts budskap, skapa 
förvirring och i värsta fall oförståelse för budskapet. När ett teckensnitt passar med 
texten så kan det istället gestalta ett sammanhang och ge ökat förtroende till texten. 
Genom att välja teckensnitt och gestaltning av ord och text går det även att skapa ett 
visuellt intryck av olika verbala uttrycksätt och röster. Fet text kan exempelvis visa 
på ett kraftfullt uttryckssätt och versaler ger intryck av hög volym eller att texten 
skriker åt läsaren. Att skifta teckensnitt mellan några olika, kan representera olika 
karaktärer eller personers röster (Goodman & Graddol, 1996). 
Text och bild har olika kvalitéer för att rikta läsaren eller mottagarens 
uppmärksamhet åt olika håll. För att visa på dessa skillnader går det att jämföra hur 
en skriven text adresserar läsaren direkt eller indirekt med hur en bild hanterar en 
direkt eller indirekt adressering. I det skrivna mediet används bland annat 
förstahands- andrahands- eller tredjehands pronomen; jag, du eller han/hon. I en bild 
som vänder sig direkt till en mottagare går det exempelvis att se en person framifrån 
som tycks titta på mottagaren samt ibland även gestikulera. Exempel är 
rekryteringsaffischer i stil med ”Uncle Sam Wants You”, där både text och bild 
visuellt vänder sig till en mottagare och förstärker budskapet. Tittar man i 
barnböcker går det att se hur exempelvis bilar, tåg och andra objekt ges ögon, med 
vilka de kan vända sig direkt till läsaren genom ett framifrånperspektiv (Goodman & 
Graddol, 1996). 
En sändare av ett budskap kan både i bild och i text välja vad uppmärksamheten ska 
riktas mot. Det går att se skillnader i hur en nyhet kan vinklas utifrån hur en 
journalist formulerar sig i text eller gestaltar nyheten i bilder och vilken information 
som tas med. Jämför de två meningarna Civila dog i en amerikansk militäroperation 
och Amerikanska soldater sköt civila med de två bilderna där den första visar en 
amerikansk soldat och den andra visar upp civila dödsoffer. Genom bildens 
komposition, att ett objekt pekar mot något annat eller att en person tittar på det som 
ska uppmärksammas, går det att välja hur uppmärksamheten i en bild ska riktas 
(Goodman & Graddol, 1996). Andra kvalitéer hos bilder är förmågan att förmedla 
innehåll genom ansiktsuttryck, gester, och kroppshållning. På så sätt kan exempelvis 
tecknade serier visa på karaktärers olika inställningar och relationer gentemot 
varandra på ett sätt som är svårt att skapa i skriven text. Själva bildens ram och 
kameravinkel skapar ett visuellt budskap. En horisontell vinkel kan representera 
engagemang men även distans och en vertikal vinkel kan representera ett 
maktförhållande mellan mottagaren och det som gestaltas på bild (Goodman & 
Graddol, 1996). En central frågeställning, kopplad till det vidgade textbegreppet, är 
hur olika funktioner interagerar och skapar förstärkning eller förvirring av ett 
budskap samt hur mottagaren ges förutsättningar till att observera dessa interaktioner 
som ett samspel eller som separata budskap. Att skapa budskap genom ett vidgat 
textbegrepp är ett komplext samspel mellan det som visualiseras och vilken 
förkunskap och kultur som präglar mottagaren samt vilken kontext mottagaren 
befinner sig i (Goodman & Graddol, 1996). 

Då en bild och en skriven text kan betraktas separat i ett sammanhang där dessa båda 
gemensamt förstärker och nyanserar ett budskap, så blir det mer komplicerat när det 
gäller film. I en film skapas sammanhang och mening genom att text, bild, musik och 
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ljudeffekter värvs samman till en helhet. Därför blir det svårt att ta till sig betydelsen 
av det som visualiseras om mottagaren inte accepterar att de olika uttryckssätten 
kombineras och interagerar med varandra (Goodman & Graddol, 1996). 

2.2 Modalitet 
Peirce tog begreppet från logiken, där modalitet handlar om nivån på sanning i ett 
förslag. Peirce  (1940/65) via Kress & Hodge (1988) menar att olika tecken har olika 
modalitet, alltså olika nivå på sanning eller snarare upplevd sanning. Exempelvis har 
ikoner (bilder som liknar det de symboliserar i verkligheten) modaliteten av 
direktuppfattning och därav ett högt värde av modalitet. Peirce (1940/65) via Kress 
& Hodge (1988) beskriver också två andra tecken, index och symbol, där en större 
tolkningsinsats krävs och därmed också en lägre modalitet. Jämför således exemplet 
på en staty av en katt (direktuppfattning) och en vägskylt (tolkning utifrån kunskap). 
Om uttolkaren inte har ett körkort kan det vara problematiskt att förstå skylten. 
Däremot räcker det med att uttolkaren någon gång sett en katt för att förstå vad 
statyn betyder, framförallt förstår uttolkaren direkt att det är en varelse, ett djur. 
Olika sätt att konstruera tecken har alltså olika modalitet och hänger tätt samman 
med att vi ofta säger att olika media, exempelvis text, bild eller video, är exempel på 
olika modaliteter. Jewitt (2006) skriver att barn generellt litar mer på det visuella än 
det verbala, vilket enligt detta resonemang ger ett högre sanningsvärde.  
Det är på detta sätt begreppet modalitet och även multimodalitet kommer att 
användas i uppsatsen, som ett sätt att beskriva nivå på förståelse och sanningsvärde i 
olika framställningsformer. 

 

2.2.1 Multimodalitet 
Det vidgade textbegreppet har under en tid diskuterats framförallt inom ämnet 
Svenska. Med detta begrepp menas att kunskaper i svenska språket inte bara innebär 
att läsa utan också att lyssna, att se på film och att betrakta bilder. I vår samtid 
blandas ofta olika former av mediabaserade modaliteter, vilket ger upphov till nya 
uttrycksformer och villkor för att läsa, tolka, förstå, kommunicera och skriva. 
Skolverket A (2011-10-03) slår fast att det idag inte räcker att bara behärska 
”literacy” som skriftspråk utan det krävs även en generell mediakompetens, så kallad 
”media literacy”. Skolverket B (2011-10-03) På många skolor är fortfarande penna 
och papper de huvudsakliga arbetsredskapen samtidigt som digitala verktyg används 
i stor utsträckning i hemmen. Vilka konsekvenserna blir av att eleverna går från 
tryckt läsning till skärmläsning är frågor som ställs, men som det ännu inte finns 
några generella svar på. 
Det som är gemensamt för den tryckta och den digitala texten är att layout och 
grafisk information underlättar läsningen. Skolverket B (2011-10-03) menar att 
läraren bör pröva sig fram tillsammans med eleverna för att utveckla undervisningen 
där både gamla och nya media samsas. Skolverket B (2011-10-03) konstaterar även 
att användning av digitala medier ökar den kommunikativa förmågan. Liberg (2007) 
menar att vi nu måste inkludera nya medier i de vidgade text- och språkbegreppen, 
exempelvis TV, video och datorer. I läroplanen för grundskolan beskrivs det vidgade 
språkbegreppet och det vidgade textbegreppet på följande sätt:  
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Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. (Skolverket, 
2011, s10) 

 
Liberg (2007) skriver att meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt, 
exempelvis genom samtal, litteratur, film, bild, musik, drama, dans och rörelse. 
Författaren menar att forskningen talar om att meningsskapandet alltid är medierat, 
vilket innebär att det alltid sker via olika språkliga uttrycksformer eller kanaler. 
Vidare skriver Liberg att det vidgade textbegreppet aktualiseras när begreppet text 
får innefatta även budskap som överförs på annat sätt än genom det skrivna ordet. 
I Literacy in the New Media Age (2003) konstaterar Ghunter Kress i det inledandet 
kapitlet att text ersätts till allt större grad av bilder och hur boken det dominerande 
mediet har ersatts av bildskärmen. Detta menar författaren även har stor påverkan på 
vår kultur och kognitiva förmåga. Kress (2003) menar att det nya mediet innehåller 
en större variation av innehåll än det gamla. Dels underlättas användandet av 
multimodalitet som exempelvis gestaltning via text, stillbild och rörligt bild samt 
ljud. Det nya mediet innehåller även en aspekt av interaktivitet där mottagaren av ett 
budskap kan direkt svara sändaren eller alternativet förstärka eller skicka vidare 
budskapet med snabb spridning. Fördelen av att multimodalitet underlättas via det 
nya media och ny teknologi är  att sätta att kommunicera ett budskap till en 
mottagare kan göras på ett sådant sätt som bestäms vara lättast för mottagaren att ta 
emot ett budskap. Kress ställer frågan kring det nya medias funktion och roll, och hur 
vidare detta kan skilja sig eller liknas vid, gentemot det skriftliga textspråket: 
 

The co-presence of other modes raises the questions of their function: are they merely 
replicating what language does, are they ancillary, marginal, or do they play a full role, 
and if they do, is it the same role as that of their constitution, their make-up, because of 
their affordances? (Kress, 2003, sid 35) 

 
Multimodalitet kan hjälpa till att förtydliga och skapa gemensamma referensramar 
för en likriktad tolkning av ett påstående eller budskap. Kress (2003) exemplifierar 
detta genom ordet ”träd” som kan skapa olika föreställningar beroende på var 
mottagaren eller läsaren befinner sig geografiskt. Inom skrift går det att beskriva 
vilket typ av träd som menas men detta förutsätter även att läsaren redan har en bild 
av det som beskrivs. Innehållet i text och hur detta uppfattas beror även på en läsares 
tidigare läsförståelse. 

2.3 Semiotik 
Semiotik är läran om tecken och teckensystem. Begreppet har några centrala 
uttolkare, där Saussure (1974) definerade semiotiken som "the science of the life of 
signs in society". Detta synsätt kritiserades av Voloshinov (1973) via Kress & Hodge 
(1988) som formulerade följande: "The form of signs is conditioned above all by the 
social organisation of the participants and also by the immediate conditions of their 
interaction". Därigenom menade han att den minsta formen av semiotik, "utterance", 
är ett socialt fenomen och placerade det centralt i teorin om social semiotik. Kress & 
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Hodge (1988) menar att detta var en radikal förändring från strukturalisternas 
(Saussure med flera) synsätt. 
Kress & Hodge (1988)  skriver att semiotik erbjuder löftet om ett systematiskt, 
förståeligt och sammanhängande sätt att studera kommunikation som en helhet, inte 
bara delar därav. För att ytterligare förtydliga begreppet menar författarna att allt i en 
kultur kan ses som en form av kommunikation som tolkas genom ett gemensamt 
regelverk eller gemensamma principer. 
Att det råder delade meningar kring hur semiotik uppfattas och hur det ska studeras 
visar tydligt att traditionell semiotik inte är ett sammanhållet fält och social semiotik 
därmed inte är ett motsatt perspektiv gentemot ett imaginärt sådant fenomen. (Kress 
& Hodge, 1988). Författarna menar att vi inte längre kan använda en lingvistisk teori 
för att beskriva literacy, utan behöver semiotiken på grund av att lingvistiken endast 
klarar av att beskriva formen och inte meningsinnehållet och relationerna.  
Det är på detta sätt begreppet semiotik  kommer att användas i uppsatsen, som ett sätt 
att beskriva hur kommunikation kan studeras som en helhet. Vidare används social 
semiotik för att beskriva hur mening skapas i en social kontext. 

2.3.1 Social Semiotik  
Den sociala semiotiken bygger på semiotiken och kan ses som en gren eller en 
vidareutveckling av semiotiken. Genom att använda sig av semiotiken istället för 
lingvistiken kan forskare studera meningsskapandet inom olika resurser. Den 
centrala beståndsdelen i semiotik är, som tidigare redovisats, tecknet. Tecknet är en 
kombination av mening och form. Tecken finns dock i alla modaliteter och behöver 
ej vara skrivna bokstäver. I en social semiotisk kontext skapar individer, utifrån sin 
sociala historia och bakgrund, tecken och kommunikation. Teorin innebär att ett 
tecken skapas, istället för att det används, av en teckenskapare.  Kress (2010) gör 
alltså skillnad på att använda något och att skapa detsamma. Social semiotik är 
primärt intresserat av meningsskapande i all mänsklig produktion, reproduktion, 
mottagande och cirkulation i en social kontext och funktion. Social semiotik studerar 
alla mänskliga semiotiska system och även den sociala mening som konstrueras i alla 
semiotiska former (Kress & Hodge, 1988). Kress (2010) menar alltså att mening 
skapas i sociala miljöer och i sociala sammanhang. Det gör att det sociala är källan, 
ursprunget och det som genererar mening. Lemke (1998) skriver att det antagligen 
inte går att använda endast ett semiotiskt system (exempelvis språk, skrift eller 
avbildning)  för att skapa mening, utan att flera system ovillkorligen kommer att 
aktiveras. Det är därför det alltid finns fler sätt att tolka ett budskap, sändaren kan 
inte kontrollera detta fullt ut. 
Jewitt (2006) skriver att det visuella ger barn möjlighet att direkt interagera med 
bilder eller simulerad verklighet. Samtidigt menar författaren att bilder kan vara 
tvetydiga och att barn kan kämpa med att förstå dem. Detta innebär att pedagogen 
måste vara extra noga med de bilder som används i undervisningssituationen och 
tydligt visa hur de ska tolkas i de fall det föreligger tveksamheter från eleverna. 
Ytterligare ett exempel på det socialas betydelse är att varje teckenskapare är 
beroende av mottagaren för att kommunikationen ska lyckas, vilket kräver ett sorts 
tecken på en högre nivå som innehåller information om hur budskapet ska tolkas. 
Kress & Hodge (1988) använder ett skämt som exempel; om mottagaren inte förstår 
att det är ett skämt kommer inte kommunikationen bli särskilt lyckad. Författaren 
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kallar denna nivå för ett "logonomic system", vilket innebär en uppsättning regler 
(logonomic rules) som beskriver de krav som finns för skapandet och mottagandet av 
tecken och mening. Dessa "logonomic rules" baserar sig alltså på ideologi utifrån de 
tankar och ideér som i samtiden är dominerande, eller med andra ord; det handlar om 
vem som bestämmer vad som är ett skämt. Kress & Hodge (1988) beskriver också 
hur ett trafikljus inte skulle fungera utan "logonomic rules", i det exemplet att 
människor ska lyder lagen och inte köra mot rött samt att människor är solidariska 
genom att inse att de måste vänta på sin tur och släppa andra före i korsningen, 
annars skulle det bli totalstopp för alla. På så sätt menar författaren att många andra 
sorters kommunikation också fungerar. När vi talar använder vi oss till exempel av 
flera olika semiotiska system, såsom ansiktsuttryck och tonläge. På samma sätt som 
en bilförare måste lita på att andra bilförare inte kör mot rött måste en person som 
kommunicerar lita på att mottagaren är mottaglig för kommunikationen i fråga. 
Författarna menar alltså att tecken alltid produceras tillsammans med andra i en 
social kontext som även påverkar skapandet av mening (Kress & Hodge, 1988).  
Processen att skapa tecken är alltid en fråga om tillgång på semiotiska resurser. På 
grund av detta finns det alltid begränsningar om än i olika grad i olika situationer. 
Klassrum rika på resurser kan alltså skapa andra tecken än resursfattiga (Bezemer & 
Kress (2008). Detta innebär att på samma sätt som en stum människa inte kan 
använda sig av resursen tal, så kan inte ett klassrum utan interaktiv skrivtavla 
använda sig av uttryck som är unika för den tekniken.  

2.4 Tidigare forskning 
Här presenteras för studien intressant forskning som bidrar till ökad förståelse för 
problemområdet och analysen. 

2.4.1 Bättre texter med fotografering 
Stein (2000) skriver att klassrummen ska ses som semiotiska platser där människor 
skapar sin egen mening genom att skapa olika multimodala texter. Varje text kan där 
ses som ett komplext tecken. Vidare menar författaren att skapandet av dessa texter 
begränsas av genrer, språk och vad som ses som värdefullt i en sociokulturell och 
politisk kontext i skolans värld och i nationens perspektiv. Stein (2000) beskriver ett 
behov att ibland gå utanför ramarna för språket, att språket i många fall inte räcker 
till för en lyckad kommunikation. Ord är helt enkelt inte en tillräcklig 
kommunikationsmetod. Till vår hjälp har vi då gester, ljud, bilder, strukturer och 
tystnader.   
Stein (2000) har undersökt hur fotografering kan hjälpa andraspråkselever att komma 
igång med akademiskt skrivande. Att använda en visuell metod som en ingångspunkt 
till en kognitiv process har hjälpt många studenter att producera mer logiska och 
sammanhängande texter. När något fotograferas skapas en relation mellan den som 
fotograferar och det fotograferade objektet.  

2.4.2 Media literacy och information literacy 
Livingstone m.fl (2008)  diskuterar bland annat frågan om syftet med literacy. 
Författaren definierar tre syften: Demokrati, kunskapsekonomi och det livslånga 
lärandet. Det demokratiska synsättet innebär ett deltagande och aktivt 
medborgarskap. Medborgarna måste kunna skaffa sig en informerad åsikt i olika 
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frågor och klara av att uttrycka sina åsikter. Det ekonomiska syftet är samhälleliga 
och marknadsmässiga konkurrensfördelar av en arbetsstyrka som har hög literacy 
och därmed bidrar med en mer högkvalitativt arbetsinsats. En sådan arbetsplats är 
innovativ och konkurrenskraftig samt klarar av att ge konsumenterna flera 
valalternativ. Det livslånga lärandet är viktigt att poängtera utifrån att vår miljö 
kantas av mycket symboler och valmöjligheter. God literacy ger människor 
möjlighet till ett meningsfullt liv via de förmågor, bland annat kritiskt tänkande, man 
kan tillägna sig både som individ och på en samhällelig nivå (Livingstone 
m.fl (2008).  
Livingstone m.fl (2008)  skriver om två huvudfält inom literacy, media literacy och 
information literacy, samt ställer bland annat frågan vad de olika traditionerna kan 
lära av varandra och om de är kompatibla. I grunden handlar det alltså om två synsätt 
som författarna hävdar konvergerar, eller med andra ord möter varandra. Media 
literacy har definierats i relation till väletablerad audiovisuell media i motsats till 
information literacy som har definierats i relation till digitala informationssystem 
(IKT), men båda har sin grund i begreppet literacy i relation till skriven text, 
läsförståelse. Livingstone m.fl (2008) menar att begreppen närmar sig varandra på 
grund av att medierna blir mer och mer digitaliserade i form av digital TV och digital 
radio, samtidigt som datorer kan hantera mer mediainnehåll, exempelvis strömmande 
video. Detta gör att användandet integreras mer och mer oberoende av vilken sorts 
teknologi som används eller var det utförs, hemma, på jobbet eller i skolan. 
Livingstone m.fl (2008)  skriver avslutningsvis att literacy aldrig varit enkelt att 
mäta, något som tydligt går att se i den kritiska debatt som förts kring OECDs 
rapporter i ämnet. Många länder har exempelvis ingen nationell standard för media 
literacy för vuxna.   

2.4.3 Ett metaspråk för olika literacybegrepp 
Unsworth (2006) beskriver behovet av att formulera ett sätt att beskriva flera 
literacybegrepp, multiliteracies. Författaren menar att det verkar finnas tillräckligt 
med stöd för att säga att om begreppet literacy ska kunna omdefinieras till att passa 
in i den elektroniska tidsåldern så behövs ett passande metaspråk. Unsworth (2006) 
skriver att systemisk funktionell semiotisk teori har mycket att erbjuda i 
formulerandet av detta metaspråk.  
Det finns två praktiska implikationer redan nu, menar författaren. Den första är den 
metafunktionella principen som innebär att:  
 

All texts, visual and verbal, separately and in combination, always simultaneously 
entail ideational, interpersonal and textual/compositional meanings (Unsworth, 2006, s 
71) 

 

Principen är vanligt förekommande i kursplaner för språk i olika skolsystem. Den 
andra implikationen är lärarens roll som deltagare i den gemensamma utforskningen, 
teoritiserandet och omformuleringen av vår metasemiotiska förståelse av 
multimodala texter. (Unsworth, 2006) 
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3 SYFTE 
Vår studie syftar till att undersöka gestaltning av ett vidgat textbegrepp i en 
undervisningsmiljö där klassrummet har en interaktiv skrivtavla. Det vi är 
intresserade av är hur ett vidgat textbegrepp tar sig uttryck och vilka modaliteter som 
används. Undersökning ska även syfta till att analysera de olika multimodala 
perspektiv som går att observera och hur dess innehåll utformas och används.  

Detta innebär att vi kommer analysera de observerade modaliterna utifrån hur ett 
multimodalt användande av olika informationstekniker sker. Vi utgår då ifrån i 
vilken grad dessa modaliteter interagerar med varandra genom användandet och 
vilken betydelse detta får på undervisningen. Detta kommer åstadkommas genom att 
analysera hur modaliteterna utformas och hur denna utformning bidrar till att 
förstärka elevernas mottagande av de förmedlade kunskaper eller om den riskerar att 
skapa förvirring. 

3.1 Frågeställningar 
 
vilka typer av modalitet kan vi se i klassrummet? 

vilken del av undervisningen gestaltas företrädelsevis med multimodala resurser? 

hur påverkas undervisningen av att den gestaltas med multimodala resurser? 
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4 METOD 
Som metod har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi inhämtar empiri genom att 
observera undervisning i klassrum som är utrustade med interaktiva skrivtavlor. I det 
vardagliga livet så är observationer som sker slumpmässigt det sätt vi inhämtar 
information för att tolka vår omvärld. I en vetenskaplig studie får däremot inte 
inhämtandet av empiri genom observationer ske slumpmässigt, utan dessa 
observationer ska vara systematiskt planerade och måste registreras systematiskt. För 
vår studie är observation som metod högst relevant, då den är användbar för att 
samla in information kring beteenden i naturliga situationer. I det här sammanhanget 
så syftar begreppet beteende på fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer 
mellan individer, känslouttryck och liknande (Patel & Davidson, 2003). Genom 
observationer kan vi studera dessa beteenden i en naturlig situation, direkt när de 
inträffar. På så vis behöver vi inte förlita oss på olika individers minnesbilder av 
något som inträffat. Inte heller tar vi risken att information förvrängs när individerna 
förmedlar informationen till forskaren, en risk som är högst närvarande när  
intervjuer och enkäter används som metod (Patel & Davidson, 2003). 

4.1.1 Insamling av empiri 
Emperi kommer främst inhämtas genom att metoden ostrukturerade observationer 
används. Det material som samlas in genom nämnda metod kommer vara central för 
analysen och ligga till grund för största delen av vårt resultat. Vid 
observationstillfällena kommer vi även samla in och registrera eventuella uppgifter 
och arbetsmaterial som delas ut till eleverna och analysera det insamlade materialet 
utifrån vårt syfte. Därmed så kommer inte någon analys göras, utifrån 
frågeställningarna, av de möjliga läromedel som skolan delat ut till eleverna utan 
endast de fragment som har exponerats för eleverna under observationstillfället. Det 
som kommer analyseras är hur materialet interagerar i en multimodal kontext. För att 
säkerställa den information som samlats in under de observerade tillfällena kommer 
vi båda samtidigt närvara vid samtliga observationstillfällen. Vi kommer var för sig 
föra anteckningar som vi sedan jämför och färdigställer till observationsprotokoll. 

4.1.2 Kvalitativa metoder 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att försöka förklara och finna 
en bättre förståelse kring hur samhället fungerar, samt hur enskilda grupper och 
människor handlar och påverkar varandra. Den stora skillnaden i de olika 
angreppssätten är att i användandet av kvantitativa metoder så omvandlar forskaren 
den information som inhämtats till siffror och mängder, som sedan ligger till grund 
för statistiska analyser. Vid användandet av en kvalitativ metod så är det istället 
forskarens uppfattning som står i förgrunden, exempelvis att tolka referensramar, 
motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Det som även kännetecknar 
kvalitativ metod är att forskaren inhämtar rikligt med information kring ett smalt 
undersökningsområde för att sedan gå på djupet med detta. Exempel på kvalitativa 
metoder är ostrukturerade observationer, djupintervjuer eller intervjumall utan fasta 
frågor eller svarsalternativ. Motsvarande för kvantitativa metoder är att forskaren 
inhämtar information inom ett brett undersökningsområde. Vid användandet av 
kvalitativa metoder så har forskaren även en viss närhet till det som undersöks. 
Insamlingen av information sker under betingelser som ligger nära den verklighet 
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forskaren ämnar undersöka.  Därmed så präglas också kvalitativa metoder av 
flexibilitet på samma sätt som kvantitativa metoder kännetecknas av strukturering. 
Fördelen med den förstnämnda metoden är att den ger forskaren möjlighet, genom 
att skapa sig en helhetsbild, att skapa en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang (Holme & Krohn Solvang, 1997).  
Vid redovisning och analys av resultatet har vi använt oss av en tematisk analys. 
Genom noggrann läsning av materialet har vi kunnat plocka ut specifika teman som 
vi sedan sammanställt och redovisat i vårat resultatkapitel. 

4.1.3 Strukturerade och ostrukturerade observationer 
Det finns två olika kategorier av observationer som metod. Den ena är systematiska 
observationer och den andra är osystematiska. Dessa två begrepp kommer vi undvika 
i vår studie då de riskerar ge en missvisande bild eftersom alla observationer som 
vetenskaplig metod skall vara systematiska. Därför kommer vi använda begreppen 
strukturerade och ostrukturerade observationer. Oavsett vilken metod som väljs 
måste den som ska observera vara väl förberedd och insatt inom det fält som ska 
observeras (Patel & Davidson, 2003).  
Ostrukturerade observationer innebär att så mycket som möjligt registreras. Metoden 
är användbar när syftet är utforskande och när det gäller att samla in så mycket 
information som möjligt kring ett formulerat problemområde. Det är viktigt att vara 
väl förberedd om valet av metod blir ostrukturerade observationer. Observatören 
måste vara väl insatt i fältet för att kunna avgöra vad som är viktigt att prioritera när 
det kommer till registrering av beteenden, då det i praktiken är en omöjlighet att 
registrera allt. En avvägning måste exempelvis göras huruvida det fysiska rummet 
ska beskrivas eller inte (Patel & Davidson, 2003). Avvägningen som gjordes i den 
här undersökningen blev att inte lägga vikt vid det fysiska rummet, utan istället 
fokusera på den pedagogiska gestaltningen i undervisningen. Om forskaren använder 
sig av  ostrukturerad observation som metod kan det vara lämpligt att observatören 
antecknar nyckelord i samband med observationstillfället och så fort som möjligt 
efteråt skriver ner en fullständig redogörelse för sina observationer (Patel & 
Davidson, 2003). 
Vi har valt att använda oss av ostrukturerade metoder för insamling av empiri. Vi 
väljer metoden genom ett avvägande, baserat på syftet och frågeställningarna som 
har formulerats för den här studien. Vår uppfattning är att det skulle vara en 
omöjlighet att genomföra vår analys utifrån observationer gjorda enligt ett 
observationsschema, då vi mer i detalj kommer att behöva registrera vad som händer 
i klassrummet. Det är omöjligt att på förhand veta hur samspelet mellan elever, lärare 
och material kommer att se ut. Vår studies syfte och frågeställningar skulle i så fall 
bli lidande av att vi endast kan observera redan förutbestämda beteenden som 
bestämts innan vi befunnit oss i den miljö som vi önskar observera.   

En observatör kan inta olika förhållningsätt till det som observeras. I en kvalitativ 
metod så måste undersökaren vara medveten om att undersökaren själv har en viss 
påverkan på det som undersöks (Holme & Krohn Solvang, 1997). Undersökningens 
art har gjort att vi kunnat inta en känd roll, den grupp som vi har undersökt har vetat 
att vi befunnit oss på plats och varför vi är där. Däremot har vi valt att inta en icke 
deltagande roll och därmed distansera oss gentemot gruppen genom att placera oss 
längst bak i det klassrum som vi har valt att följa.   
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4.1.4 Urval 
Som urval har vi valt att genomföra vår undersökning på en mellanstadieskola i 
Kalmar kommun. Skolan har varit utvald att implementera ett ett-till-ett projekt, det 
vill säga att alla eleverna har fått tillgång till en elevdator som används i 
undervisningen. Vi har valt att följa ett specifikt klassrum som har varit utrustad med 
en interaktiv skrivtavla. Under de åtta olika observationstillfällen som vi har 
genomfört så har vi därmed inte följt en specifik lärare eller begränsat oss till ett visst 
skolämne. Följden av detta har således blivit att vi har fått se hur olika lärare 
använder sig av olika modaliteter inom olika skolämnen. Den skola där vi har 
genomfört vår undersökning har även använt sig av hemklassrumsystem, vilket för 
oss har inneburit att vi uteslutande kunnat följa en årskurs 4 inom ramen för den 
undervisning som genomförts i det nämnda klassrummet. 

4.1.5 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002)  är det viktigt att uppgifter om alla deltagare i 
undersökningen ska hållas konfidentiella. Detta krav är svårt att kombinera med 
fotografisk dokumentation av ett klassrum och är ett av skälen till varför ingen sådan 
dokumentation finns med i undersökningen. Ingen filminspelning, ljudupptagning 
eller fotografering av deltagarna eller klassrumsmiljön i sin helhet finns därför med i 
undersökningen. Vetenskapsrådet skriver också att de som berörs av forskningen ska, 
av forskaren, informeras om studiens syfte. Detta krav är uppfyllt då både lärare och 
elever informerats om vilka observatörerna är och syftet till varför de befinner sig i 
klassrummet. Vetenskapsrådet skriver att vid undersökningar som inte innefattar 
frågor om privat eller etisk känslig natur, kan en företrädare ge samtycke, i detta fall 
ansvarig lärare.Samtycke av studien har givits av ansvarig lärare, vilket gör att kravet 
på samtycke är uppfyllt.  
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5 RESULTAT 
Resultatet är tematiserat utifrån det insamlade materialet. Vi såg att det var viktigt för 
tydligheten i framställningen att beskriva i vilket sammanhang de olika modaliterna 
observerades. Det är ofta skillnad på en bild i ett elevmaterial och en bild på den 
interaktiva skrivtavlan. Det är exempelvis också skillnad på ljud i elevdatorerna 
kontra den interaktiva skrivtavlan. Totalt innehåller resultatet tre övergripande 
kategorier. Dessa är: Elevresurser, Interaktiv skrivtavla samt Interaktivitet och 
lärarens gestaltning. 

 

5.1 Elevresurser 
Med elevresurser menas alla de läromedel som finns i undervisningen som riktas till 
eleverna. Här presenteras resultatet i kategorierna Elevdatorer, Elevövningar och 
Tryckta Läromedel. 

5.1.1 Elevdatorer 
Skolan som i undersökningen har varit föremål för observation har genomfört ett ett-
till-ett projekt, vilket gör att det varit intressant att observera hur elevdatorerna 
används i undervisningen. Observationerna har skett nästan uteslutande när eleverna 
fått jobba självständigt med sitt arbete. Under de lektioner som har varit möjliga att 
observera, har de flesta av eleverna använt sina datorer som musikspelare. Lärarna 
verkar allmänt acceptera att eleverna lyssnar på musik under tiden som självständigt 
arbete pågår. Under en lektion i matematik påminner läraren eleverna att tänka på att 
ljudvolymen ska vara lagom så att de som lyssnar inte stör de som inte lyssnar på 
musik. (observationsprotokoll 2, 2012-12-13). Observationen visar att i de fall 
eleverna lyssnar på musik under lektionerna verkar det inte inverka negativt på 
elevernas koncentration. De elever som använder hörlurar verkar både kunna 
kommunicera både med sina bänkkamrater och sina lärare samtidigt som de lyssnar 
på musik. Det verkar även som om eleverna uppmärksammar läraren när information 
presenteras för klassen via muntlig framställan (observationsprotokoll 5, 2012-12-
14).  

En intressant observation kring hur eleverna använder sina datorer är hur de gör 
dessa personliga (observationsprotokoll 5, 2012-12-14). Det handlar då om att 
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eleverna har olika teman för sina bakgrundsbilder. En elev har ett jultema, där bilden 
visar konturen av tomten åkande i sin släde framför en stor fullmåne. Det finns även 
en stor del av populärkulturella inslag. För att ge några exempel så har en elev 
speltema utifrån spelet Assassins Creed och en annan elev har ett tema utifrån filmen 
Twilight, där kärleksparet, som är huvudpersoner i filmerna, tittar rakt fram mot 
kameran. Flera elever har bilder på sina husdjur eller bilder av sig själva och sina 
kompisar som bakgrundsbilder. Det finns även inslag av mindre personliga bilder, 
exempelvis en rörlig skärmbild där såpbubblor åker runt över skärmen. Ofta går det 
att se hur eleverna har sina datorer uppe och påslagna men utan att använda dem, 
utan endast för att kunna betrakta dessa bilder samtidigt som de arbetar med 
skoluppgifter.  
Förutom att eleverna använder datorerna för att lyssna på musik så har flera elever 
under de observerade lektionerna använt sina datorer för att titta på Youtube eller att 
läsa på Wikipedia. Ibland har det även kunnat gå att se hur vissa elever läst text och 
tittat på bilder på Facebook. Under en lektion så hade en elev en webbruta med 
Youtube uppe under hela lektion, något läraren inte reagerade på 
(Observationsprotokoll 5, 2012-12-14). Det har även gått att se hur eleverna har 
använt sig av datorerna i undervisningen för att genomföra olika övningar. Ett 
exempel är när eleverna har jobbat med geografi så har de använt sig av ett 
interaktivt kartprogram som finns i deras datorer. I programmet har eleven kunnat se 
en bild av en karta. Bredvid kartbilden har en tecknad figur kommunicerat med 
eleverna genom textbubblor samtidigt som figuren har pekat på kartan och riktat 
elevernas fokus mot den. Eleverna har även använt datorerna för sina skrivövningar. 
De har då skrivit text och även använt datorns egenskaper som verktyg genom att 
lägga till bilder till texten för att illustrera det som de skriver (observationsprotokoll 
3, 2012-12-13). Vid en lektion uppmanar läraren eleverna att använda sig av ett 
program som finns installerat i deras datorer som heter Wordreadplus. Observationen 
i fråga gjordes i samband med att eleverna övat på förmågan att skriva text. 
Programmet Wordreadplus läser upp texten och pausar vid interpunktion, så att 
eleven för höra hur den text som nyligen skrivit låter (observationsprotokoll 6, 2012-
12-14). 

5.1.2 Elevövningar 
Observationerna visar hur elever har fått genomföra olika övningar, som både varit 
digitala och analoga, med hjälp av olika modaliteter. Det har varit möjligt att se hur 
eleverna arbetade under en lektion i matematik, då de fick använda sig av fysiska 
objekt för att skapa förståelse samt gavs möjlighet att träna olika färdigheter. Ett 
exempel är hur eleverna fått arbeta med tändstickor som haft olika färger och med 
dessa fick eleverna bygga olika figurer (observationsprotokoll 2, 2012-12-13). En 
liknande övning som har kunnat observeras i samband med lektionen i matematik har 
inneburit att läraren delat ut ett slags träpussel i form av en kvadrat till eleverna. Med 
hjälp av de olika delarna har eleverna sedan fått försöka lägga de olika bilderna så att 
dessa bildar enkla figurer av olika bilder. Till denna övning har eleverna fått ett A4 
papper som har innehållit två bilder. Ett av papperen innehöll dels en tecknad bild av 
ett lejon och sedan en förenklad bild av lejonet, där eleverna skulle pussla ihop 
träbitarna så att alla pusselbitar täckte bilden och höll sig inom bildens konturer. 
Facit fanns på baksidan av övningen. Eleverna ägnade resten av lektion till att 
experimentera med träpusslet. De fick även en uppgift som gick ut på att de själva 
skulle göra egna figurer som de sedan skulle utmana sina klasskamrater att lyckas 
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pussla ihop. Under dessa tillfällen får även eleverna lyssna på musik samtidigt som 
de arbetar med uppgifterna (Observationsprotokoll 5, 2012-12-14).  

Under en lektion i engelska så fick eleverna genomföra en hörövning. Övningen gick 
under namnet "Have a smoothie" och gick ut på att eleverna skulle lyssna till en 
ljudfil som spelades upp. De skulle sedan i sina läroböcker ringa in den frukt som 
Anne, en karaktär i ljudfilen, var allergisk mot. Läraren förbereder eleverna genom 
att de gemensamt slår upp läroboken och den boksida som tillhör övningen. När 
läraren bekräftat att alla eleverna har rätt sida uppe så går de igenom den information 
som finns där. Sidan i läroboken innehåller bilder på olika frukter och en 
instruktionstext till eleverna. Läraren frågar eleverna om de vet vad allergi heter på 
engelska och ser till att alla vet detta inför hörövningen. Läraren anser att bilderna i 
boken är svårtolkade utifrån vad de representerar, vilket eleverna även verkar anse. 
Tillsammans med klassen går läraren därför igenom de olika bilderna och beskriver 
vad respektive objekt som bilderna visar heter på engelska. Efter dessa förberedelser 
sätter läraren igång hörövningen. Hörövningen innehåller tre olika röstskådespelare 
som alla pratar engelska. Eleverna blir även exponerade för olika ljudeffekter. En 
ljudeffekt visualiserar till exempel att skådespelarna går nedför en trappa. Efter att 
den spelade ljudfilen nått sitt slut, ställer läraren en öppen fråga till eleverna om vad 
det var för något som karaktären Anne var allergisk mot. Efter att de genomfört 
denna övning får eleverna återigen lyssna på ljudfilen. De få då veta av läraren att 
några frågor kommer ställas efteråt, men däremot får eleverna inte veta vilka frågor 
som kommer ställas. Skillnaden i denna övning mot den tidigare är att eleverna 
denna gång inte vet specifikt vad de ska lyssna efter (observationsprotokoll 7, 2012-
12-14) .  

Under en lektion i samhällskunskap observerades en elevövning som innehöll både 
ljud, text och rörlig bild. Eleverna fick se en film som heter På Flugt och som är 
producerad i Danmark. Läraren börjar med att presentera filmen och informera lite 
vad den handlar om. Läraren knyter även an till tidigare undervisning och placerar in 
filmen i ett större sammanhang. Klassen gör även en mindmap på tavlan kring orden 
flytta och fly och vad dessa två ord skulle kunna syfta på samt ha för olika 
innebörder. Efter att läraren har satt igång filmen får eleverna se hur en pappa är på 
flykt med sin son. Läraren pausar och informerar eleverna om att filmen är på danska 
och att de får följa med i undertexten för att kunna förstå och ta till sig 
informationen. Lite längre fram i filmen pausar läraren igen för att kontrollera att 
eleverna förstår det som utspelar sig på skärmen. Eleverna visar muntligt att de 
uppfattat att familjen som gestaltas i filmen inte är danska medborgare och att 
familjen bor på ett flyktingboende. Eleverna visar även att de uppfattat innebörden i 
budksapet när en familj pratar om att en annan familj fått ett brev från staten. 
Eleverna har förstått att det innebär ett utvisningsbesked för den familjen som fick 
brevet. Filmens huvudperson är en ung pojke som bor med sin familj i ett 
flyktingboende. Eleverna får följa hur pojken påverkas av sin situation, hur han visar 
glädje över sina kompisar, visar oro för att bli tvungen att flytta, depression över hur 
familjen mår och ilska över att inte själv kunna bestämma eller påverka sin situation. 
Eleverna visar sin förståelse över pojkens situation genom att svara på lärarens frågor 
efter filmen. Läraren gör en ny mindmap där ordet Flykting skrivs i mitten och är 
utgångspunkten. Eleverna får sedan associera kring hur det kan kännas att vara en 
flykting (observationsprotokoll 4, 2012-12-13).  
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Under observationstillfällena har det gått att notera hur eleverna har fått öva på sin 
förmåga till att skriva i både ämnet engelska och i ämnet svenska. Under en lektion i 
engelska genomfördes ett glosförhör på tavlan. Läraren visade orden ett efter ett på 
svenska samtidigt som eleverna fick skriva de engelska motsvarigheterna i sina 
gloshäften. Efter detta fick eleverna instruktionen att de skulle välja tre av glosorna 
och av dessa skriva tre meningar som måste innehålla ett eller flera av orden. Under 
en lektion i svenska får eleverna öva på att skriva en berättelse. Lektionen börjar med 
att läraren har tagit en elevtext som exempel för att sedan låta klassen gemensamt 
öva på sin förmåga att skriva genom att förbättra den utvalda texten. Läraren 
synliggör texten genom tavlan och läser sedan högt upp den, så att eleverna får höra 
hur den låter. Eleverna får sedan hjälpa till att högt formulera ändringar av texten 
samtidigt som läraren genomför förändringarna direkt på tavlan. Övningen avslutas 
efter att eleverna är nöjda med texten och när de anser att de förstår innebörden. 
Efteråt låter läraren eleverna öva självständigt genom att skriva egna berättelser. De 
får instruktioner av läraren som även skrivs upp på tavlan. Eleverna ska skriva en 
självständig text som handlar om en översvämningsolycka. Eleverna genomför denna 
uppgift genom att skriva direkt i sina elevdatorer. Eleverna skriver i ett program som 
heter Onenote och texterna laddas upp via Skydrive. Detta innebär att läraren kan 
följa elevernas process direkt genom sin dator och granska de olika elevtexterna 
direkt via datorn i realtid. Under lektionstillfället använder läraren ”freeze” 
funktionen på den interaktiva skrivtavlan, som innebär att läraren kan låsa den bild 
som för tillfället visas på tavlan. Den bilden är då synlig för eleverna även om läraren 
använder sin dator till att följa deras arbete. Eleverna tillåts även lyssna på musik 
under skrivövningen. Observationen visar att det inte är samma elever som lyssnar 
på musik under den här övningen som under lektionen i matematik 
(observationsprotokoll 6, 2012-12-14). 

Under en lektion i svenska observeras när eleverna får öva läsförståelse. Detta görs 
genom att eleverna får läsa ur böcker de själva valt. Böckerna varierar från att vara 
aktuella ungdomsböcker till att vara äldre klassiker. Vissa av elevernas böcker 
innehåller bilder men andra verkar sakna detta helt. Ingen av eleverna använder sin 
dator under denna övning. Det finns inte heller någon som lyssnar på musik. 
Eleverna blir även instruerade att de inte får prata högt. Vid andra observationer har 
undervisningen innehållit flera modaliteter när eleverna genomfört hörövningar eller 
sett på film, men under den aktuella övningen i läsförståelse saknas detta 
(observationsprotokoll 8, 2012-12-14).  

5.1.3 Tryckta läromedel 
Här redovisas resultatet av de observationer som gjorts av tryckta läromedel. De 
ämnen där eleverna haft, under de valda observationstillfällena, stöd i form av 
tryckta läromedel har främst varit inom matematiken och ämnet svenska. I ämnet 
matematik har eleverna fått utgå ifrån ett kapitel som heter tvådimensionella figurer 
och som innehållet övningar som består av att eleverna ska lära sig olika geometriska 
former och deras respektive namn. Kapitlet inleds med en sida som går under 
rubriken utforska där sidan har en rosa bakgrund med en röd ram. På denna sida 
finns tre uppgifter. Den första uppgiften går ut på att eleven utifrån ett påstående ska 
lokalisera rätt figur till rätt påstående. Det finns två påståenden och under dessa finns 
det sju olika geometriska figurer med lila ram och vitt innehåll. Nästa uppgift 
instruerar eleverna att turas om att beskriva de olika figurerna muntligt för varandra. 
På sidan finns även en illustrerad bild som hör till den tredje uppgiften. Enligt 
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uppgiften ska eleverna turas om att bygga en figur av olika bitar och sedan beskriva 
den för varandra. Eleven som får figuren beskriven för sig ska sedan försöka bygga 
en liknande figur genom att lyssna till beskrivningen. Detta klargörs i den 
illustrerade bilden som föreställer två elever som sitter med ryggen mot varandra vid 
var sin bänk, en pojke och en flicka. Framför sig har de olikfärgade pappersbitar som 
föreställer olika figurer. Pojken är vänd framåt mot läsaren men sneglar bakåt mot 
flickan som håller i en pappersbit. Pojkens mun är öppen som om han berättar något 
och flickan har två frågetecken över sig.  På den andra sidan finns olika uppgifter 
som eleverna ska lösa. Till varje uppgift finns en bild som hör ihop med uppgifterna. 
Ett exempel är bilden till den första uppgiften. Den består av tre olika figurer, ett 
parallellogram, en kvadrat och en rektangel som överlappar varandra. Inom dessa 
finns det olika bokstäver och eleverna ska svara på vilken bokstav som finns i 
respektive figurer (observationsprotokoll bilder, 2012-12-14).  
Även i de följande sidorna i det läromedlet eleverna använde sig av i matematiken så 
gestaltats övningarna genom text och bild och kräver även ett fysiskt genomförande 
av eleven. En av uppgifterna har en övning som går ut på att eleven ska klippa ut ett 
Tangrampussel utifrån den bild som finns illustrerad i matteboken. Förutom att 
eleven ska namnge de olika figurerna ska eleverna sedan bilda två stycken former 
som finns illustrerade på sidan. Dessa former verkar utgöra en människa med 
armarna utsträckta framför sig samt en form som kan föreställa en räv eller en katt. 
På sidan finns även karaktär avbildad som står och tittar fundersamt på de två 
formerna. Karaktären har en pratbubbla över sig som återger information med ett 
teckensnitt som saknar serifer. Sidan därefter innehåller en gul ruta som förklarar 
olika begrepp. Dessa begrepp är kurva, stråle, punkt, parallella linjer, linje, sträcka 
och skärningspunkt. Dessa begrepp finns gestaltade med bild så att eleven kan se hur 
de ser ut men även med en text som beskriver de olika begreppen och vad de gör för 
något. Längst upp på högra sidan finns en sol avbildad. Solen har stora ögon och en 
glad mun. Från solen går också smala långa solstrålar. Till begreppet parallella linjer 
finns en illustrerad bild av en bit tågräls (observationsprotokoll bilder, 2012-12-14).  
De tryckta läromedel som har observerats i ämnet engelska samt i ämnet matematik 
har oftast utgått ifrån att eleverna ska utföra någon praktisk övning. När en lektion i 
svenska observerades, hade eleverna tillgång till läromedel för läsförståelse. Dessa 
läromedel handlade om att eleven skulle reflektera kring frågor som utgick från den 
text de hade läst. Ett exempel är en text som beskriver hur en flicka var ute 
vildmarken med sin far. Texten beskriver detaljerat hur vildmarken ser ut med snö 
och växter samt en detaljerad målning över hur vinterlandskapet ser ut. Halva sidan 
bestod av text och övre halvan av sidan bestod av illustrationen. Eleven kunde 
därmed både läsa sig till hur författaren visualiserade det tänkta landskapet och se det 
utifrån den bild som var kopplat till texten (observationsprotokoll 8, 2012-12-14). 

5.2 Interaktiv skrivtavla 
Under rubriken Interaktiv skrivtavla beskrivs den kommunikation som utgår ifrån, 
eller inbegriper, den interaktiva skrivtavlan. Här presenteras resultatet i kategorierna 
Textens innehåll – text, bild och film samt , Textens innehåll – teckensnitt och stil. 

5.2.1 Textens innehåll - text, bild och film 
När det gäller hur text, bild och film används på den interaktiva skrivtavlan har det 
gått att observera många exempel på detta. Mycket fokus läggs på 
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klassrumsgemensamma övningar, genomgångar och annan undervisning som riktar 
sig till samtliga elever. Läraren har exempelvis vid ett tillfälle en provgenomgång på 
tavlan som inleds med text (frågor) tillsammans med en bild på ett skelett på den 
interaktiva skrivtavlan. Bilden föreställer en ikon av ett skelett, en förenklad bild av 
den mänskliga anatomin, närmast att beskriva som en disneybild eller clipartbild. 
Provet innehåller totalt sett flera bilder, bland annat ett tecknat skelett. Information 
om provet och omdöme sker muntligt till eleverna. Provet delas ut till eleverna så att 
de kan se vad de har svarat och även se lärarens rättning. Läraren säger också till 
eleverna att om de vill visa att de kan mer så kan de göra detta muntligt till läraren 
vid något tillfälle. (observationsprotokoll 1, 2012-12-13). Vid ett annat tillfälle går en 
lärare igenom på tavlan hur olika meningar kan göras bättre. Läraren förklarar hur 
man läser en mening och var man ska sätta punkt. Läraren visar en elevtext på tavlan 
utan att säga vem det är som har skrivit den. Sedan läser klassen den tillsammans 
högt för att höra hur det låter och för att komma med förslag att förbättra den. Texten 
är på två rader och lyder: "Och David var hans bästis förut men inte nu längre för 
Maja och David är ihop men han vet att inte han vill göra något elakt mot honom." 
(observationsprotokoll 6, 2012-12-14) 
Lärare använder ibland tavlan till att göra så kallade mindmaps. Mindmap-rutorna är 
under ett tillfälle formade som moln och texten i dessa är skriven för hand i en 
tidigare lektion som sparats i den interaktiva skrivtavlan. Läraren skriver sedan upp 
ordet "Flykting" på tavlan och gör en mindmap till detta där eleverna får komma med 
vilka känslor som kan finnas kopplat till att vara flykting. De diskuterar sedan olika 
flyktingar som velat stanna i Sverige samtidigt som mindmapen med känslor ligger 
uppe på tavlan. (observationsprotokoll 4, 2012-12-14) Ett annat sätt att använda 
tavlan för att undervisa om geometiska former används under en lektion i matematik. 
En lärare tar då upp en fråga som eleverna har svårt för, nämligen  "vad är en 
sträcka?" Läraren ritar upp en sträcka på tavlan och använder olika färger. Sträckan 
är svart och benämns sträcka A-B. Läraren visar sedan eleverna vad det innebär att 
rita två parallella sträckor. Läraren berättar att det inte har någon betydelse om man 
gör det horisontellt, vertikalt eller snett, bara det är parallellt. (observationsprotokoll 
2, 2012-12-13) 
När en lärare presenterar frågor om kroppens muskler, kompletteras de med en bild 
på en någorlunda anatomiskt korrekt människokropp med synliga muskelgrupper. 
Läraren skriver upp ordet skelettmuskler och understryker hur det stavas och 
uppmärksammar eleverna på att många har stavat fel. Läraren ger exempel på 
stavningar som "sklett" och "skelet". Övningen i fråga avslutas med frågor om 
skelettets olika delar. Detta kompletteras med en ny bild på ett skelett, den här 
gången ett mer detaljerat skelett sett framifrån som ser glad ut och vinkar mot 
tittaren. Läraren pekar på olika ben på skelettbilden och frågor eleverna: "dom här 
grejerna, vad kallar vi dom?". Eleverna svarar på frågorna. Vissa barn har blandat 
ihop främre och bakre, tjockare och smalare ben. Läraren medger att bilden är något 
otydlig. Det går streck från de områden som eleverna ska skriva skelettdelar på. En 
av frågorna lyder: "Hur många ben finns det i kroppen?". Enligt bilden skulle det 
vara ungefär 15 stycken. I verkligheten är svaret 206 ben. Bilden överensstämmer ej 
med frågan utan får ses som ett sätt att endast illustrera frågeställningen. Längre ner i 
presentationen visas fler frågor om kroppen samt kompletteras med en bild av en 
tyngdlyftare. Syftet är oklart. (observation 1, 2012-12-13) 
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Vid ett tillfälle får barnen se på film på den interaktiva skrivtavan. Filmen kommer 
inte i detalj beskrivas, men det är en ungdomsfilm som beskriver hur det kan vara att 
vänta på ett uppehållstillstånd. Efter tio minuter stänger läraren av filmen. Läraren 
skriver på tavlan: ”flytta” och ”fly”. Läraren frågar eleverna vad skillnaden är på 
orden samt reflekterar över ordens likheter "de liknar varandra lite". Eleverna får 
komma med svar på vad det innebär att flytta och vad det innebär att fly. Detta 
samlas upp och skrivs på tavlan. Läraren frågar även om de vet om det finns några 
flyktingar i närheten varvid ett klassrumssamtal äger rum. (observationsprotokoll 4, 
2012-12-14) 
När det gäller mer konkreta elevuppgifter fann vi några exempel även på detta. Vid 
ett tillfälle får eleverna en uppgift som går ut på att de ska skriva en berättelse i 
OneNote om en översvämningsolycka, utifrån hur olika inblandade reagerar. Läraren 
säger: "springer folk runt som yra höns eller hur beter sig era karaktärer?" Barnen får 
inget annat stöd i ”påhittandet”, de ska hitta på själva. (observationsprotokoll 6, 
2012-12-14) På en lektion i engelska frågar läraren på engelska vad kapitlet heter. 
Det står även på tavlan: "Have a smoothie." På tavlan vissas också bilder på smothies 
i olika färger med skivade frukter: banan, kiwi och jordgubb. Dessa tre frukter finns 
även med som ord i glosförhöret på samma tavla. Efter att eleverna fått skriva in sina 
svar i gloshäftena får de instruktionen att välja tre ord och skriva tre meningar på 
engelska. (observationsprotokoll 7, 2012-12-14) Under observation nummer 8 
skriver läraren på tavlan: ”är boken slut [...] öva hörförståelse”. Läraren använder 
den alltså för att kommunicera "långsiktigt” med eleverna, det vill säga att 
information som eventuellt behövs senare under lektionen kommuniceras med 
tavlan. (observationsprotokoll 8, 2012-12-14) 

5.2.2 Textens uttryck - teckensnitt och stil 
När det gäller hur läraren använder sig av tavlan har vi funnit flera intressanta 
observationer kopplade till användning av teckensnitt och på vilket sätt läraren 
skriver på tavlan. Vid flera tillfällen tar läraren emot svar och skriver dem direkt på 
tavlan. Läraren väljer att skriva med penna direkt på tavlan för hand istället för att stå 
vid sidan av tavlan och skriva på tangentbordet. Resultatet blir en handskriven text 
på tavlan (observationsprotokoll 1 och 2, 2012-12-13).  

I flera fall verkar läraren inte ha valt något särskilt typsnitt utan använder ett 
standardteckensitt (observationsprotokoll 1 och 2, 2012-12-13). Däremot använder 
en lärare medvetet Arial som typsnitt (observationsprotokoll 3, 2012-12-13). 
I ett fall använder sig läraren av en röd penna och skriver stort och tjockt direkt på 
det elektroniska dokumentet. Detta kontrasterar tydligt dokumentets svarta smala 
textstil. Det är tydligt vad läraren skriver dit och vad som stod där från början. Det 
blir skillnad på frågorna och svaren. Läraren byter även färg till svart på sin penna 
vilket gör att kontrasten mellan dokumentet på tavlan och lärarens egna text blir 
mindre. Däremot syns fortfarande en skillnad i grovhet och stil som gör att det går att 
urskilja det ena från det andra. (observationsprotokoll 1, 2012-12-13) Vid ett annat 
tillfälle står själva texten i svart och läraren stryker under ord med röd penna och 
stryker även över med röd penna. Uppgiften har ett annat teckensnitt än tidigare 
instruktioner som varit på tavlan, oklart vilket. Däremot saknar tecknen serifer och 
ser lite barnsliga och handskrivna ut. Det ser tydligt ut med mycket luft mellan 
bokstäverna. Rubriken är i fet stil och större än övrig text. (observationsprotokoll 6, 
2012-12-14) Vid ytterligare ett tillfälle observeras att tecknen på tavlan saknar 
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serifer, samt har mycket luft mellan bokstäverna. Rubriken är i fet stil och större än 
övrig text. (observationsprotkoll 7, 2012-12-14) 

5.3 Interaktivitet och lärarens gestaltning 
Den interaktiva skrivtavlan innebär att läraren kan använda den som en touchscreen, 
något som emellanåt, men ganska sällan, förekommer. Läraren ritar vid ett tillfälle 
figurer på tavlan och frågar om eleverna vet vad figurerna heter. Läraren ritar upp en 
kvadrat på tavlan och frågor vad det är. Eleverna svarar kvadrat. Läraren tar fingret 
och vrider sedan kvadraten så att den hamnar på sidan och frågar vad det nu är för 
figur. Eleverna svarar att det är en romb. Läraren förklarar då att det fortfarande är en 
kvadrat. Läraren använder här den interaktiva skrivtavlans tekniska möjligheter för 
att visa på hur man kan snurra på en kvadrat. Vidare beskriver läraren att en romb är 
en förskjuten fyrkant och försöker rita en sådan med kommentaren: "det ska vara 
spikrakt - nu är det ju inte det...". Läraren berättar också om skillnaden på en 
rektangel och ett parallellogram, där skillnaden är samma; att en förskjutning är 
gjord. Momentet med att vrida figurerna är centralt: "vrider jag den blir det samma" 
och "om jag vrider ett äpple, blir det då en banan?" frågar läraren retoriskt. 
(observationsprotokoll 2, 2012-12-13) Vid ett annat tillfälle skriver läraren på tavlan 
upp de alternativ som eleverna kan välja att arbeta med, detta gör hon via 
tangentbordet. Läraren går sedan fram och förstorar texten på tavlan genom att dra i 
den med fingret. (observationsprotokoll 4, 2012-12-14) 
Ett problem som uppkom med skrivtavlan observerades när en lärare visar ett 
dokument i PDF-format, som i första hand är avsedd för utskrift men som nu visas på 
tavlan. När läraren scrollar ner på tavlan måste svaren suddas ut som  tidigare 
skrivits upp på tavlan, då dessa inte scrollas med. (observationsprotokoll 1, 2012-12-
13) Läraren använder sig vid ett annat tillfälle av en funktion som liknar overhead, 
när ett papper placeras för att skymma delar av det som visas. Efter hand flyttar 
läraren ner den grå rutan som skymmer sikten och olika delar i uppgiften blir synlig. 
(observationsprotokoll 7, 2012-12-14) 
Ett annat exempel är när läraren skriver på tavlan med stora bokstäver: "Sit down/ Be 
quiet / Listen…" och kopplar en animation till detta som gör att texten förstoras för 
att sedan förminskas i en loop. Läraren använder sig igen av ett elektroniskt grått 
papper för att skymma delar av innehållet på den interaktiva skrivtavlan. På samma 
presentation på tavlan finns också två bifogade ljudfiler som hör ihop med kapitlet 
och som är hörförståelseuppgifter. Dessa länkar gör det möjligt för läraren att direkt 
spela upp ljudfiler i en mediaspelare. (observationsprotokoll 7, 2012-12-14) 

Vid ett undervisningstillfälle hade en lärare en genomgång av kroppens anatomi och 
de olika muskelgrupper som finns. På tavlan finns en bild som visar en klassisk bild 
av kroppens anatomi. Läraren informerar kring de olika muskelgrupperna utifrån 
bilden men finner svårigheter med att tydliggöra undervisningen och väljer då att 
använda sin egen kropp för att visualisera delar av undervisningens innehåll. Läraren 
gör detta genom att vrida på sin egna kropp och visa olika muskelgrupper samtidigt 
som läraren pekar på bilden på tavlan. Genom att böja på armar och ben, vicka på 
tummen med mera så illustrerar läraren hur de olika musklerna fungerar 
(observationsprotokoll 1, 2012-12-13).  
Det har tidigare redovisats hur en lärare undervisat eleverna i hur de skriver korrekta 
meningar genom att använda sig av en elevtext och där klassen gemensamt fått 
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förbättra denna. Vid detta tillfälle gick det också att observera hur lärarens muntliga 
förmedlande stördes av att tavlan blev centrum för undervisningen. Läraren är då 
vänd mot tavlan och läser högt. Genom att läraren är vänd bort från eleverna och 
vänd mot tavlan så riktas elevernas fokus till tavlan på bekostnad av interaktionen 
med läraren samt att det blir svårare att uppfatta vad läraren säger 
(observationsprotokoll 7, 2012-12-14). 

Under studie har det gått att observera hur lärarna muntligt visualiserar olika poänger 
eller kunskaper i undervisningssyfte. Det har gestaltats genom att lärarna använt sig 
av olika gester eller härmat olika ljudeffekter i samband med muntlig föredragning. 
En lärare räckte upp handen och gjorde ett stopptecken samtidigt som läraren sa åt 
eleverna att vänta lite (observationsprotokoll 4, 2012-12-13). En annan lärare gjorde 
ett visslande ljud samtidigt som läraren med handen scrollade ner på den interaktiva 
tavlan (obsservationsprotokoll 7, 2012-12-14).  
Vid andra lektioner har visualiseringen enbart gestaltats muntligt. Ett exempel är 
under en lektion i svenska där en lärare understryker vikten av att träna på sin 
läsförmåga. Läraren visualiserar detta med att beskriva att det inte räcker att veta vad 
det innebär att göra mål när man spelar fotboll, spelarna måste även träna på att 
genomföra detta. Läraren frågar sig huruvida Zlatan skulle behärskat sporten ifall 
han inte hade tränat och menar att på samma sätt kan inte eleverna behärska 
läsningen ifall de inte tränar på detta (observationsprotokoll 8, 2012-12-14). 

 

5.4 Sammanfattning 
 

Observationen har kunnat visa hur elevdatorerna används både aktivt och passivt av 
eleverna. Dessa används både till att genomföra elevövningar och att producera text, 
men även till att spela musik eller för att rama in elevernas arbetsplats. Under de 
olika observationstillfällena har flera olika modaliteter gått att urskilja samt att detta i 
övervägande del representeras i en multimodal användning. De tryckta läromedel 
som finns innehåller ofta ett samspel mellan bilder och texter, där text varieras 
genom användandet av olika teckensnitt. Den interaktiva skrivtavlan är det verktyg 
som används främst under observationstillfällena och där alla iakttagna modaliteter 
representeras enskilt eller i en multimodalkontext. Läraren skriver oftast förhand på 
tavlan och när så inte är fallet används oftast standard teckensnitt. Läraren använder 
sig av olika färgpennor för att understryka samt rikta elevernas uppmärksamhet till 
det som är centralt i undervisningen.  Vi har kunnat observera hur läraren 
mångfacetterats använder sig av de tekniska redskapen för att visualisera sin 
undervisning men även genom muntligframförande eller genom gestikulerande.  
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6 DISKUSSION 
I resultatet går att utläsa flera former av modalitet i undervisningen. Olika delar av 
undervisningen gestaltas med olika former av modalitet. Vissa delar gestaltas med 
många modaliteter samtidigt som andra gestaltas med mycket få. Alla elever har 
varsin dator, vilket är en förutsättning för vissa modaliteter i undervisningen.  Genom 
elevdatorerna får eleverna tillgång till samtliga modaliteter. Det finns också en 
interaktiv skrivtavla i klassrummet som även den är en förutsättning för vissa sätt att 
gestalta undervisningen.Vi har valt att beskriva hur de olika lärarna har förmedlat 
kunskap i undervisningen utifrån användandet av olika modaliteter.  

6.1 Metodkritisk diskussion 
Vi valde att använda oss av ostrukturerade observationer som metod. De 
begräsningar som denna kvalitativa metod har inneburit är att utifrån vårt resultat och 
den undersökning vi har genomfört kan vi inte dra några större generaliserande 
slutsatser kring den allmänna verksamhet som utbildningsväsendet består av. Genom 
vårt metodval har vi däremot kunnat observera och redogöra för de processer och 
interaktioner, utifrån vårt valda problemområde, som förekommit inom den valda 
gruppen. På så sätt har vårt metodval haft relevans för studiens syfte, vilket har  
inneburit att vi eftersökt en fördjupat förståelse och analys av vår inhämtade empiri. 
Därmed har vi även valt bort en kvantitativ framställning av information och 
föredragit en kvalitativ ansats. Det har inte legat i vårt intresse att sammanställa en 
mängd företeelser i olika situationer utan snarare har vi försökt granska och 
analysera de beteenden vi kunnat observera.  

Metoden har inte varit helt felfri då vi har upplevt vissa svårigheter med att 
genomföra en ostrukturerad observation. En av de svårigheter som vi har upplevt är 
hur vi vid observationstillfället ska kunna prioritera vad som är relevant att anteckna, 
då det varit en omöjlighet att anteckna allt som sker i ett klassrum. Det går i 
praktiken endast att observera en sak i taget vilket gör att det mesta av det som 
händer i klassrummet faktiskt inte observeras. Observationerna är därför endast en 
del av allt som händer. Tidigt i vårt inhämtande av empiri tog vi beslutet att vi båda 
skulle delta under de olika observationstillfällena för att lyckas fånga upp så mycket 
som möjligt. Resultatet blev således att vi fick färre observationstillfällen då vi inte 
delade upp oss. Däremot kunde vi i vår sammanställning av våra respektive 
anteckningar få en större och tydligare bild av våra observationer samt säkerställa 
den information som vi inhämtat. Ytterligare en svårighet vi upplevde med vårt 
metodval var det förhållningsätt vi hade som observatörer. Vi valde att vara kända 
observatörer för gruppen och presenterade varför vi var där. Vi valde även att vara 
passiva deltagare för att inverka så lite som möjligt på hur gruppen agerade under 
observationstillfällena. Även om vi valde en plats i klassrummet (längst bak med 
elevernas ryggar vända mot oss) så interagerade eleverna ett flertal gånger med oss 
då de var nyfikna på vilka vi var och vad vi gjorde där. Även lärarna interagerade 
flera gånger med oss. Ofta så ville lärarna motivera varför de valt just den sortens 
undervisning som de använt sig av, men vi blev till exempel även erbjudna att följa 
med och fika på lärarrummet. Det är svårt att avgöra huruvida detta kom att påverka 
gruppens beteende samt vår egna tolkning av det som vi kunde observera. Det finns 
en risk att lärarna ansträngde sig extra mycket för att visa upp många olika 
modaliteter för att vara goda förebilder, men samtidigt visste inte alla lärare att vi 
skulle vara där och de meddelade att de var vana vid att ha lärarstudenter i 



24 
 

 

klassrummet, vilket kan tyda på att de möjligen följde en tidigare bestämd plan för 
sin undervisning. 

Efter att vår studie har genomförts så är vi trots de svårigheter vi upplevt med vår 
metod ändå övertygade om att vi valde rätt. Genom att befinna oss inne i 
klassrummet så fick vi en större översikt över de beteenden och modaliteter som 
förekom. Därmed fick vi även en större möjlighet att inhämta ett rikt material som 
kunde ligga till grund för en analys utifrån vårt valda problemområde. Genom att inta 
en roll som passiv deltagare så kunde vi i större mån begränsa eventuellt påverkan av 
den observerade gruppen. Vårt val att följa ett klassrum och därmed en elevgrupp 
verkade även leda till att eleverna snabbt vande sig vid att vi var närvarande.  

6.2 Modaliteter i undervisningen 
Muntlig framställning används i undervisningen och ofta i riktningen lärare till elev. 
Den handlar både om information i form av instruktioner och hur olika uppgifter ska 
genomföras, samt även ren kunskapsförmedling kring ett ämne eller tillrättande av 
felaktiga uppfattningar kring olika ämnen. Vi har noterat att större delen av 
undervisningen förmedlas muntligt till eleverna. Muntlig framställning och ljud 
hanteras här som olika modaliteter på grund av dess båda olika funktioner. Muntlig 
framställan uppträder både enskilt och tillsammans med andra modaliteter. 
Skriven text är vanligt förekommande i klassrummet, i alltifrån läroböcker och 
skönlitterära böcker till text på den interaktiva skrivtavlan eller på elevdatorerna. Det 
är den i särklass vanligaste modaliteten förutom muntlig framställan av lärare. Dessa 
två hör ofta ihop i undervisningen. Läraren skriver ofta saker samtidigt som muntlig 
framställan görs och elever skriver ofta text enskilt. Ett bra exempel på när muntlig 
framställan och text kombineras, är när läraren på den interaktiva skrivtavlan har en 
elevtext som eleverna gemensamt med läraren justerar grammatiskt. Skrivövningar 
går ofta ut på att eleverna får höra hur deras texter låter muntligt, antingen genom att 
lärare eller elever läser texterna högt, eller när datorprogram läser upp texterna. När 
eleverna skriver använder de främst sina elevdatorer, men däremot när de läser 
använder de främst analoga verk; här finns en intressant diskrepans som 
kommenteras senare. 
Bilder används på många sätt inom undervisningen. Läroböcker har ofta många 
bilder och även på den interaktiva skrivtavlan visas ofta bilder. Bilderna syftar 
antingen till att inspirera och motivera eleverna eller att visualisera och förtydliga 
instruktioner kopplade till skoluppgifter. Beroende på vilket syfte bilderna har är det 
tydligt att gestaltningen påverkas av detta. Bild som modalitet uppträder inte enskilt, 
utan alltid i kombination med andra modaliteter. 
Ljud förekommer i samband med hörövningar men även i form av musik och 
tillsammans med rörlig bild. Eleverna har hörlurar vilket gör att de kan lyssna på 
musik samtidigt som lektionen pågår och även göra olika ljudbaserade övningar med 
hjälp av sina datorer. Ljud som modalitet uppträder inte enskilt, utan alltid i 
kombination med andra modaliteter.  

Rörlig bild tillsammans med ljud (film) används i undervisningen men även också 
för att variera undervisningen och göra den roligare eller intressantare. Eleverna 
själva använder sig också av film i sina elevdatorer, främst filmklipp från Internet. 
Videofilm uppträder både enskilt och tillsammans med andra modaliteter. 
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6.3 Multimodalitet och lärande 
I resultatet går det att se hur lärande sker via multimodala resurser och var de 
används mest. Analysen delas därför in i fyra underkategorier, där de delar av 
undervisningen som gestaltas mest med hjälp av multimodala resurser får störst 
fokus. I varje underrubrik analyseras en eller flera undervisningssituationer utifrån 
multimodalitet och social semiotik. Avslutningsvis analyseras hur detta påverkar 
undervisningen i varje situation.  

6.3.1 Film i undervisningen 
I resultatet redovisas hur en lärare i samhällskunskap visar en film för eleverna som 
handlar om flyktingar på en flyktingförläggning i Danmark. Under övningen kunde 
vi observera hur läraren använder flera olika sorters modaliteter; läraren använde 
samtliga de modaliteter vi i den här uppsatsen fokuserar på. Läraren använde den 
interaktiva skrivtavlan genom att skriva text och visa film samt samtalar med 
eleverna. Initialt skapas en mindmap med olika begrepp på tavlan, vilket gör att alla 
elever får en förförståelse om ämnet.  Läraren verkar inte tycka att filmen ensamt är 
tillräckligt för att nå målen med undervisningstillfället, utan arbetar med många olika 
infallsvinkar under passet. Läraren pausar filmen halvvägs och kontrollerar att 
eleverna förstår och hänger med i handlingen. Efter filmen startas en diskussion 
kring innehållet, läraren kontrollerar vad eleverna har fått med sig ifrån filmen. Film 
i sig innehåller modaliteterna ljud, bild och text, men läraren verkar tycka att det 
ändå inte är tillräckligt för att behandla ett så pass känslomässigt ämne. Efter filmen 
samtalar klassen om hur det känns att vara flykting. Filmen är på danska vilket 
skapar en känsla av närhet då den danska kulturen och språket är ganska likt det 
svenska. Samtidigt kan eleverna få bilden av att detta är något som händer någon 
annanstans, inte i vårt land, vilket kan vara problematiskt. Filmen handlar om 
ungdomar vilket gör att den är väl målgruppsanpassad och identifikationen bör vara 
hög bland eleverna. I lektionen har filmen stor påverkan på undervisningen, utan den 
hade inte eleverna känt ett lika högt sanningsvärde på framställningen. Efter filmen 
skapas en ny mindmap som bygger på intryck från filmen. Då eleverna har sett en 
film har de fått intryck kring hur det är att vara flykting, något som hade varit svårt 
att förmedla utan film. Genom en multimodal framställning blir det lättare att 
förtydliga och skapa gemensamma referensramar och därmed få en likriktad tolkning 
av ett påstående eller budskap (Kress, 2003). En muntlig framställan av en autentiskt 
flykting är kanske det enda som kommer nära i modalitet. En muntlig framställan av 
läraren kring hur det är att vara flykting borde inte ha gett samma intryck då läraren 
inte är trovärdig i rollen som flykting. Filmatiseringen ger eleverna möjlighet att leva 
sig in i situationen på ett unikt sätt. Undervisningstillfället visar hur en lärare 
genomtänkt kan arbeta med flera modaliteter i en och samma undervisningssituation, 
där de olika modaliteterna kompletterar och förstärker varandra. 

6.3.2 Att lyssna för att lära 
I resultatet beskrivs hur eleverna deltar i en lektion i engelska där en hörövning 
genomförs. Läraren verkar ha ett behov av att förbereda eleverna inför de centrala 
momenten i lektionen. Eleverna har ett analogt pedagogiskt material som innehåller 
både texter och bilder som de använder sig av. Eftersom både lärare och elever 
verkar anse att bilderna som framställs i läroboken är otydliga, så finns ett 
gemensamt behov av att samtala kring vad bilderna representerar, vilket ger en 
förhandling om mening mellan lärare och elever. Läraren styr meningsskapandet 
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utifrån den hörövning som senare kommer att exponeras för eleverna. Liberg (2007) 
skriver att meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt samt att det alltid 
sker via språkliga utrycksformer. Författaren menar även att när begreppet text får 
innefatta även budskap som överförs på annat sätt än det skrivna ordet så aktualiseras 
ett vidgat textbegrepp. Läraren går igenom vissa nyckelord som senare kommer 
användas, för att eleverna ska kunna koppla orden till bokens innehåll. Första delen 
av övningen går ut på att eleverna får lyssna på tre olika röstskådespelare och 
tillhörande ljudeffekter. Dessa ljud i kombination med de bilder som finns i 
läromedlet ger eleverna en god möjlighet att visualisera vad som händer i berättelsen. 
Att ljudet har tre olika röstskådespelare ger en högre modalitet än om läraren hade 
läst upp alla personers repliker, eller om en röstskådespelare hade innehaft samtliga 
roller. Ljudeffekterna bidrar också till en ökad grad av visualisering och känsla av 
sanning. Andra delen av övningen innebär att eleverna får lyssna på samma ljudklipp 
en gång till, men den här gången talar inte läraren specifikt om vad eleverna ska 
lyssna efter, vilket höjer svårighetsgraden och gör att ljudinspelningen blir mer 
ensamt i fokus. Vår bild är att hörövningen inte hade varit så lyckad om 
ljudinspelningen inte haft stöd av andra modaliteter, eller om läraren inte hade 
förberett eleverna så pass väl som nu skedde. Det är ett bra exempel på när flera 
modaliteter samspelar för en större nytta. 
Ett annat exempel är när läraren tillsammans med eleverna går igenom och förbättrar 
en elevtext på tavlan. Här får eleverna läsa text, lyssna till uppläst text (ljud), muntlig 
framtällan och skriva egen text. Det är skillnad på när eleverna själva läser elevtexten 
på tavlan och när de får den uppläst för sig, då varje elev tolkar texten på sitt eget 
sätt. Detta leder också till att det uppstår en omfattande förhandling om vad 
meningen betyder och vad den okända författaren egentligen ville kommunicera. 
Läraren låter eleverna själva försöka förstå och tolka meningen, lyfter det sedan till 
diskussion i helklass och läraren själv hjälper till sist till med att försöka skapa en 
gemensam bild av en mer korrekt mening. Under momentet får eleverna goda 
möjligheter till att problematisera text och försöka förstå strukturerna i texten, samt 
får insikt i hur meningsskapande i text är en förhandling mellan olika aktörer. 

6.3.3 Bild och text för lärande 
I resultatet går det att utläsa flera exempel på när muntlig framställan, text och bild 
samverkar. Det har däremot sällan förekommit text utan bild eller bilder utan text. I 
de analoga läromedlen har bilderna ofta haft syftet att fokusera läsaren till det 
viktiga, essensen i uppgiften. När bilder har använts på tavlan har syftet varit att visa 
på innehållet i ämnet, hjälpa eleverna att förstå uppgiften eller att illustrera/höja 
motivationen inför uppgiften. I vissa fall har bilderna som använts förvirrat eller 
skickat motstridiga signaler till eleverna, exempelvis skelettbilden som illustrerar 
frågan om antal ben i kroppen, där bilden visar mycket färre ben, vilket kan inverka 
negativt på hur eleverna tolkar situationen. I tidigare nämnd hörövning var det inte 
uppenbart vilka frukter som bilderna föreställde, vilket återigen kan inverka negativt 
på kommunikationen och tolkandet. I de allra flesta fall har bilderna haft en 
förstärkande effekt på texten, där multimodalitet alltså kan antas påverkat 
undervisningen positivt. Goodman och Graddol (1996) skriver att genom typografi 
och val av teckensnitt kan skriven text genom visualisering skapa och förstärka 
budskap i det egna ordet. Beroende på utförandet kan olika känslor eller signaler om 
vad som är viktigt i budskapet förmedlas. Det kan även förmedla ett 
ställningstagande. När texter har använts på tavlan har dessa ibland gestaltats av 
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standardsteckensnitt och i vissa fall av mindre standardiserade teckensnitt. Materialet 
indikerar att färdigproducerade material för den interaktiva skrivtavlan och de 
analoga läromedlen uppvisar ett medvetet val av teckensnitt som saknas i de av 
läraren producerade läromedlen. Lärarna tenderar också att skriva med fri hand på 
tavlan snarare än att använda tangentbordet. I dessa fall använder läraren ofta olika 
färger för att markera och uppmärksamma eleverna på vissa viktiga passager i texten.  

När det gäller läsförståelse och skrivövningar går det att hitta flera exempel på när 
bilder och texter tillsammans används för att skapa en enhetlig visualisering. Till de 
elevtexter som produceras lägger eleverna själva till bilder för att illustrera det de 
skriver. Att använda bildsättning i texterna kan ses som ett sätt att utveckla den egna 
skrivprocessen, då eleverna har möjlighet att konkretisera sina tankar. Bilder kan 
fungera som en katalysator i en skrivprocess, inte bara ett komplement Kress (2003) 
skriver att det nya mediet innehåller en större variation av innehåll än det gamla. 
Elevernas användande av personliga datorer underlättar användandet av 
multimodalitet som exempelvis gestaltning via text, stillbild och rörligt bild samt 
ljud. Det nya mediet innehåller även en aspekt av interaktivitet där mottagaren av ett 
budskap direkt kan svara sändaren eller alternativt förstärka eller skicka vidare 
budskapet med snabb spridning (Kress, 2003). Ur resultatet går det inte att utläsa 
huruvida läraren enbart bedömer texten eller om det är kombinationen text och bild 
som räknas. Det går heller inte att se om läraren använder bilder som en metod för att 
eleverna lättare ska kunna skriva texter eller om det bara är en kosmetisk detalj. 
Däremot är det tydligt så att läraren har en intention att eleverna ska använda flera 
modaliteter vid skapandet av text.  
Eleverna exponeras ofta för tecken av typen ikon. Många bilder är fotografier eller 
avbildningar av verkliga objekt. I den övning där eleverna skapar representationer av 
djur med hjälp av pusselbitarna, återskapar eleverna själva ett tecken. Det initiala 
tecknet ombildas av eleverna till ett annat tecken, men med liknande betydelse. Här 
går det att se när tecken skapas och ges mening.  

6.3.4 Läraren och den interaktiva skrivtavlan 
Det är av intresse att notera hur lärarna mer eller mindre använder sig själva för att 
rikta elevernas uppmärksamhet till tavlan än att använda tavlan som ett verktyg för 
att förtydliga det som de muntligt förmedlar. Således använder läraren sig själv som 
ett komplement till tavlan snarare än tvärtom. Det kan ta sig uttryck i att läraren är 
vänd mot tavlan när muntlig framställan görs, istället för att vara vänd mot eleverna. 
Det kan också innebära att den huvudsakliga informationen, det huvudsakliga stoffet 
i undervisningen, presenteras på den interaktiva skrivtavlan och läraren tar rollen 
som ett stöd snarare än rollen som en bärare av kunskap. Ett exempel på när tavlan är 
ett komplement till läraren kan vara när en lärare väljer att rita upp en kvadrat och 
sedan ta tag i den, snurra den ett åttondels varv och presentera en ny kvadrat, fast nu 
ställd på kant. 

6.3.5 Multimodalitet - egna reflektioner 
När vi har arbetat med undersökningen är det vissa saker som intresserat oss men 
som inte riktigt passat in i analysen. En sådan sak är de bilder som eleverna har som 
bakgrunder på sina elevdatorer, samt musik som de lyssnar på under tiden någon 
elevövning pågår. Eleverna verkar tycka om att rama in sin arbetsplats med en öppen 
dator även om datorn i fråga inte används. Tankar om hur skärmen tar allt större 
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utrymme och hur datorerna görs personliga är intressanta. Bilderna verkar ibland 
fungera som "motivational posters" på en arbetsplats, vilket skulle vara intressant att 
titta närmare på. Resultatet antyder att musiken i elevernas hörlurar inte påverkar 
undervisningssituationen. På vilket sätt bidrar dessa bilder och musiken till elevernas 
lärande? 
Eleverna skriver nästan all text på sina elevdatorer, men läser en hel del text på 
papper. Läsa är något man gör analogt, skriva är något man gör digitalt. Hur hänger 
detta ihop och ligger detta i linje med samhällets utveckling? Borde vi förbereda 
eleverna ytterligare på ett samhälle där nästan all information är digital? Vad har det 
för påverkan på elevernas lärande och uppfattning kring att skriva och läsa? 
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