Text i en digital värld
Text i en digital värld är en ny modul. Del 7–8 publiceras i februari 2019. Fler filmer
tillkommer under början av vårterminen.
Konsumtion och produktion av olika typer av digitala texter är mer eller mindre centralt
i all undervisning. Styrdokumenten betonar vikten av kunskaper om och färdigheter
i att använda digitala verktyg för bland annat informationssökning och -bearbetning,
dokumentation, problemlösning, skapande och lärande. Lärare i alla ämnen behöver
med andra ord fundera över hur digitala verktyg påverkar arbetssätt och arbetsformer.
Även hur, när och om de digitala verktygen bidrar till elevernas lärande och utveckling
behöver övervägas.
Syftet med modulen är att synliggöra aspekter av digital kompetens och diskutera
utgångspunkter för design av undervisning. Modulen bidrar med perspektiv på elever
som producenter respektive konsumenter av multimodala, digitala texter. Syftet är
också att bidra till en kollegial diskussion kring digitaliseringens betydelse för den
pedagogiska verksamheten. Delar av modulen förekommer i annat av Skolverkets
material.
Målgrupp: Lärare i alla ämnen och skolbibliotekarier, grundskolan åk 4–9 samt
gymnasieskolan
Modulen innehåller följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Läsa och skriva i digitala miljöer
Aspekter av digital kompetens
Design av undervisning
Sökkritik - en utvidgad källkritik i skolan
Kritisk informationshantering
Digitala lärresurser
Digitalt textskapande
Utmaningar och möjligheter

Revision: 12

Datum: 2019-03-08

Del 7. Digitalt textskapande
Den här delen lyfter digitaliseringens betydelse för elevers textskapande med en eller
flera uttrycksformer, i en skolkontext. Den första av de valbara artiklarna lyfter vad
man som lärare kan tänka på när elever ska skriva texter analogt eller digitalt, och hur
elever själva ser på sitt skrivande.
Den andra artikeln visar hur bild, rörlig bild, tabeller, diagram, ljud och skriven text kan
kombineras så att innehållet går fram till läsaren på bästa sätt. Texten visar även hur
samtal om elevernas multimodala texter kan användas för formativ bedömning. Den
tredje artikeln utgår från ett praktiknära exempel där digitala verktyg utgör en resurs för
olika uttrycksformer.

Del 7: Moment A – individuell förberedelse

Ta del av materialet. För gärna anteckningar som underlag för diskussionen i moment
B.

Läs

Välj att läsa en eller flera av artiklarna.
Läs artikeln "Digitaliseringens betydelse" där digitaliseringens innebörd för elevers
textskapande diskuteras, bland annat utifrån ett elevperspektiv. Texten jämför även
forskning om analogt respektive digitalt skrivande. Artikeln vänder sig främst till lärare
som undervisar i årskurs 4-6.
Läs artikeln "Att skapa multimodala texter". Den handlar om vad man som lärare kan
tänka på när eleverna skapar texter med olika uttrycksformer, så som bilder, diagram
och skisser. Texten lyfter exempel från årskurs 7-9 men vänder sig även till lärare som
undervisar på gymnasiet samt skolbibliotekarier.
Läs artikeln "Personliga uttrycksformer i digital textproduktion" som visar hur digitala
resurser formar och ger elever möjligheter att bredda sin tillgång till personliga
uttrycksformer. Texten lyfter exempel från ämnena bild och musik i årskurs 9 och är
relevant för alla lärare som inkluderar multimodala uttryck i undervisningen.
Läs också bildreportaget "Eleverna blir motiverade av att filma".

Se film

Se filmen "Digitalt berättande – svenska årskurs 3 grundskola" som visar hur lärare
och elever arbetar med berättelseskrivande med digitala verktyg som stöd.
Se filmen "Digitalt berättande – matematik årskurs 3 gymnasiet" . Filmen visar hur
gymnasielever använder sig av digitala verktyg för att öka förståelsen för och sprida
kunskap om matematik.
Se filmen "Elever om digitalt estetiskt skapande". I filmen samtalar elever i årskurs 9
om sina erfarenheter av att använda sig av digitala resurser i det projekt med estetiska
ämnen som lyfts i artikeln "Personliga uttrycksformer i digital textproduktion".
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Se filmen "Multimodala texter" där forskaren Kristina Danielsson resonerar kring
multimodalitet; hur olika typer av resurser samspelar för att bilda en enhet och hur
resurser används på olika sätt för att skapa mening.

Material
Digitaliseringens betydelse
Helene Dahlström
Att skapa multimodala texter
Kristina Danielsson
Personliga uttrycksformer i digital textproduktion
Torben Freytag, Camilla Gåfvels
Eleverna blir motiverade av att filma

Digitalt berättande - svenska årskurs 3 grundskola
https://www.youtube.com/watch?v=CHnZgKW4YWo
Filformatet kan inte skrivas ut
Digitalt berättande - matematik årskurs 3 gymnasiet
https://www.youtube.com/watch?v=zeZvWRHdI_c
Filformatet kan inte skrivas ut
Elever om digitalt estetiskt skapande
https://www.youtube.com/watch?v=ttEJ8YjtHZI
Filformatet kan inte skrivas ut
Multimodala texter
https://www.youtube.com/watch?v=gsEdaTeI2o0
Filformatet kan inte skrivas ut
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 4–9
Modul: Digitalt textarbete
Del 7: Digitalt textskapande

Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande
Helene Dahlström, Mittuniversitetet, Sundsvall
Våra villkor för kommunikation har förändrats i och med digitaliseringen i samhället.
Många människor har starka känslor och åsikter inför den unga generationens ökade
digitala vanor. Oron som många känner inför den snabba digitala utvecklingen och ungas
vanor har bland annat att göra med vad som händer med de ungas skriftspråkande i en
digital tid. Vad vet vi egentligen om digitaliseringens betydelse för elevers skriftspråkande,
och vad vet vi om hur de unga uppfattar det digitala textskapandet? Den här artikeln har
som syfte att utifrån aktuell forskning diskutera digitaliseringens betydelse för elevers
textskapande i en skolkontext. Inledningsvis diskuteras elevers skrivande i ett socialt
sammanhang. Därefter följer ett resonemang om skilda budskap som rapportreras från
aktuell forskning gällande elevers analoga och digitala skrivande. Elevers uppfattningar om
möjligheter med digitalt skrivande presenteras därpå och slutligen diskuteras elevers
utvidgade digitala textskapande ur ett didaktiskt perspektiv.

Elevers skrivande i ett digitalt samhälle
Skrift är ett av de vanligaste teckensystem som används för att skapa text. Teckensystemet
består av bokstäver och andra symboler som på ett organiserat sätt skapar ett innehåll i
form av en text. Hur skriven text utformas beror bland annat på textens syfte, det
sammanhang texten produceras och mottagarens krav och behov. Skriftens utveckling är
alltså sammankopplad med hur samhället inklusive skolan utvecklas (Bezemer & Kress,
2016; Kress 2003). I en skolkontext kan det betyda att skolans styrdokument uttrycker
särskilda mål med skrivundervisningen och elevers textskapande utifrån samhällets digitala
utveckling. Elever behöver lära sig att skriva digitalt och genom undervisningen ges
förutsättningar att upptäcka de möjligheter och förändrade villkor som erbjuds med digitala
skrivverktyg. Revideringen av läroplanerna 2017 (Skolverket), där digitalisering tydligare
lyftes fram i olika ämnen, är alltså ett exempel på hur samhällets utveckling är
sammankopplad med skolans uppdrag och utveckling.
Eftersom vi befinner oss i en tid där det analoga och det digitala skrivandet existerar sida
vid sida i undervisning och i samhälle blir det viktigt att hitta en balans där redan
fungerande skrivpraktiker integreras med de nya sätt att skriva som möjliggörs med digitala
verktyg. I ett digitalt samhälle förväntas elever behärska skrivande för hand likväl som
digitalt skrivande för att kunna uttrycka sig både i skolan och på fritiden. Förväntningen
om att skolor ska erbjuda en undervisning där elever erhåller digital kompetens kan komma
att utmana den traditionella skrivundervisningen. Ett sätt att integrera analoga och digitala
skrivaktiviteter kan vara att föra pedagogiska diskussioner gällande möjligheter och
begränsningar med olika skrivtekniker. Ett annat sätt kan enligt Linderoth (2016) vara att
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föra en diskussion kring hur skrivundervisningens innehåll möter elevers nutida och framtida
behov utifrån att det mesta av det professionella skrivandet numera sker digitalt.
Digitala skrivverktyg

Flera av de grundläggande möjligheterna för skrivande kan ses som relaterat till den teknik
som används för att förmedla det skrivna. När papper och penna används finns en direkt
kontakt mellan handen som formar bokstäverna utifrån minnet av hur det alfabetiska
skriftspråket fungerar. Vid användande av tangentbord eller platta, görs val av
färdigproducerade bokstäver och symboler. Även här krävs kunskap om det alfabetiska
skriftspråkets funktion. Den digitala skriften visar sig på skärm i stället för på papper och
kan både sparas och delas (Merchant, 2007). Den digitala skrivprocessen skiljer sig på flera
sätt från den linjära skrivprocess som skrivande för hand följer. Den innebär exempelvis att
textskaparen rör sig mer fram och tillbaka i sin text då det enkelt går att redigera och flytta
eller byta ut textdelar (Kress, 2003; Åkerfeldt, 2014). I den digitala skrivprocessen behöver
inte skrivandet ske i de faser som kännetecknar det analoga skrivandet: planeringsfas,
skrivfas och bearbetningsfas. I stället sker dessa processer integrerat i takt med att den
digitala texten skrivs (Nordmark, 2014). Planerandet och bearbetningen sker samtidigt i en
enda skrivfas. Bearbetningen av texten i ett digitalt skrivande sker med utgångspunkt i de
markeringar som visas av ordbehandlingsprogrammet. Med en sådan utgångspunkt i
bearbetningen blir fokus mycket på stavning. En utmaning med den digitala skrivprocessen
blir då att elever fokuserar mer på ytan än på innehållet, menar Nordmark (2014). Eftersom
skrivprocessen ser olika ut beroende på den teknik som används, är det även viktigt att
eleverna erbjuds undervisning som rustar dem för de olika skrivprocesserna.
Som ett underlag för förståelse och för diskussioner om elevers skrivande i ett digitalt
samhälle, presenteras här nedan aktuell forskning inom området.
Lärare får olika budskap

Lärare står idag inför motstridiga budskap från forskare gällande relationen mellan
skrivprestation och digitala resurser. Ett budskap från flera forskare är att digitalt skrivande
leder till förbättrad skolprestation (se Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Hultin & Westman,
2014), medan ett annat budskap är att digitalt skrivande kan försämra skolprestationen
(Mueller & Oppenheimer, 2014). Det visade sig i en studie av Mueller & Oppenheimer att
digitalt skrivande kan medföra att elever får svårare att komma ihåg det innehåll som ska
skrivas i jämförelse med när elever skriver för hand. Det finns också budskap som riktar
sig till lärare om hur digitala skrivverktyg kan underlätta för elever i skrivsvårigheter med en
motivering att digitala resurser kan öka tillgängligheten (Liberg, 2014; Agélii Genlott &
Grönlund, 2016). Samtidigt rapporteras en potentiell fara med övergången från handskrift
till digitalt skrivande som består i bristande bevis på vilka effekter detta kan ha på elevers
kognition och finmotoriska färdigheter. Mangen & Balsvik (2016) visar på detta och menar
att skolor inför ofta digitalt skrivande tidigt i skrivundervisningen med motivet att det
underlättar för elever med finmotoriska svårigheter. Det man då inte tar i beaktning hävdar
de, är att undervisning och träning av handskrift är just det som utvecklar elevers
Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande
https://larportalen.skolverket.se

Januari 2019
2 (10)

finmotoriska processer. Dessa finmotoriska processer som aktiveras när elever tränar på att
forma bokstäver har en viktig roll i barns bokstavsperception (ibid.).
Agélii Genlott & Grönlund (2016) undersökte över 500 elevers nationella prov i årskurs tre.
Resultaten visade att elever som undervisats enligt en speciell utformad metod, WTL (write
to learn) fick bättre resultat än de elever som inte fått samma undervisning. Metoden är
designad för att främja digitalt skrivande och en formativ bedömning mellan elev och lärare.
Det poängteras att ett införande av digitala verktyg som enda åtgärd inte kommer att visa
samma goda resultat. Det är just kombinationen mellan en tydlig pedagogisk tanke och ett
digitalt skrivande som ger de positiva effekterna (Agélii Genlott & Grönlund, 2016). Att
digitaliseringen av tidiga skriftspråkspraktiker verkar skapa nya, förbättrade villkor för
elevers textproduktion ser även Hultin & Westman (2015). Författarna har följt ett
utvecklingsprojekt där metoden att skriva sig till läsning, utan penna, genomfördes i årskurs
ett. Ett av resultaten visar att de elever som gynnades främst var elever med finmotoriska
svårigheter. De menar att de digitala skrivverktygen även erbjuder möjligheter för alla elever
att få en överblick över sin text, att lätt kunna redigera sin text och att eleverna får möjlighet
till snabb återkoppling på sin skrift via talsyntesen. Dock påpekar Hultin & Westman att det
är svårt att veta vad som är resultatet av införande av ny teknik och vad det betyder att
lärarna har riktade pedagogiska diskussioner om en ny metod.
Effekterna av digitala resurser vad gäller mellanstadieelevers skrivande har bland annat
undersökts av Dahlström & Boström (2017). Tre olika förutsättningar för skrivande av
berättande text undersöktes. Samma elever skrev en text för hand, en text digitalt med
tillgång till talsyntes och en text digitalt utan tillgång till talsyntes.
Studien visade bland annat att elever som hade svenska som sitt andraspråk skrev längre
texter med större språkriktighet och hade en tydligare struktur på sin berättelse när de
använde datorplattor med tillgång till talssyntes. Framförallt tycktes möjligheterna att
använda talsyntes vara ett positivt verktyg. Programvaror som talssyntes och ordbehandlare
kan skapa möjligheter för elever att producera texter på mer lika villkor. Detta inkluderar
både elever med svenska som sitt andraspråk samt elever som i allmänhet kämpar med att
skriva på olika sätt (Liberg, 2014; Hultin & Westman, 2015). Även innehållet kan påverkas
av den teknik som eleverna använder när de skriver. Eleverna i Dahlström & Boströms
(2017) studie visade en benägenhet att producera texter som mest bestod av beskrivningar
av en rad händelseförlopp när de skrev digitalt. När samma elever skrev texter för hand,
upptäcktes däremot fler beskrivningar av tankar, känslor och kommunikation. En möjlig
förklaring kan vara att digitalt skrivande tenderar att vara en snabbare process och att texten
då kan bli mer av ett återgivande av händelser. Den långsammare kroppsliga processen med
att skriva för hand kan möjliggöra mer tankeverksamhet. Å andra sidan fann Åkerfeldt
(2014) att elever verkade använda skärmen och tangentbordet som tankeverktyg. När
eleverna skrev för hand satt de först och formulerade sina tankar i huvudet innan de skrev
ner det ville skriva. När eleverna skrev digitalt noterade Åkerfeldt att de först skrev ner en
mening för att sedan ta bort den och starta om på nytt. Detta, menar författaren kan vara
ett tecken på att dessa elever använde de digitala verktygen till hjälp för att organisera sina
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tankar. Erixon (2016) menar att även om de digitala verktygen gör att eleverna skriver
snabbare så behöver det inte vara positivt. Motsatsen till snabb är långsam och långsam
kan, enligt Erixon, också betyda mer tid för reflektion.
Elevers röster om det digitala skrivandets möjligheter

En viktig del i förståelsen av vad digitaliseringens nya möjligheter har för betydelse för
elevers skrivande är att kartlägga elevers uppfattningar om möjligheter och begränsningar
med ett digitalt skrivande.
Ordbehandlingsprogram som stöttande verktyg är något som många elever uppger som
positivt vid digitalt skrivande (Håkansson Lindqvist, 2015; Olofsson, Lindberg & Fransson
2017). Svenska högstadieelevers positiva attityd till att skriva med ny teknologi har att göra
med just snabbhet och effektivitet, menar Erixon (2016) som har intervjuat 100 elever om
deras attityder till ett digitalt skrivande. Intervjustudier med gymnasielever visar liknande
resultat. Utmaningar som gymnasieeleverna uppgav var att tekniska problem kunde uppstå
samt att de upplevde att den egna digitala kompetensen var högre än lärarnas (Håkansson
Lindqvist, 2015; Olofsson, Lindberg & Fransson, 2017). I en studie (Dahlström, 2018) fick
79 mellanstadieelever göra sina röster hörda gällande möjligheter och hinder med digitala
verktyg vid berättelseskrivning. Eleverna uppgav att när de skrev för hand blev texten ofta
oläslig, vilket resulterade i att de skrev så lite som möjligt. Med digitala verktyg kunde de
skriva texter som blev läsbara, både för en själv och andra, vilket upplevdes som positivt.
En annan aspekt var att när de skrev för hand var de tvungna att skriva sakta, för
läsbarhetens skull, men med digitala verktyg kunde de skriva fortare. Vidare nämndes
möjligheten att kunna variera ordvalet utan att behöva tänka på hur orden stavades. Några
elever uppgav att när de skrev för hand valde de ord som de var säkra på hur de stavades.
När de använde de digitala verktygen upplevde eleverna att de kunde skriva mer
självständigt eftersom de inte behövde fråga läraren om hur ord stavades (Dahlström,
2018). Möjligheten att kunna lyssna på den skrivna texten uppgavs som positivt i den
bemärkelsen att de kunde höra när något var felstavat. Lyssnandet kunde även fungera som
inspiration till hur de skulle fortsätta sitt berättande.
Utifrån ovanstående redogörelse för aktuell forskning går att utläsa att elever, i ett digitalt
samhälle, har mycket att vinna av möjligheten att få skriva både digitalt och för hand.
Revideringarna av skolans läroplan (Skolverket, 2017) visar att pedagoger är ålagda att
tillgodose eleverna dessa möjligheter. Enligt läroplanen ska undervisningen möjliggöra för
elever i årskurs 4–6 att skriva, disponera och redigera texter både för hand och med hjälp av
digitala verktyg, vilket även inkluderar stavningshjälp. För årskurs 7–9 finns tillägget att
elever ska lära sig olika funktioner för språkbehandling (Skolverket, 2017).
Traditionellt har skrift haft en central funktion när det kommer till att producera text i
undervisningssyfte. Numera har andra uttrycksformer som bilder, layout och ljud tagit över
delar av den funktionella tyngden som skrift tidigare ensam stått för och de specialiserade
funktionerna för alla dessa uttrycksformer utvecklas numera enligt Bezemer & Kress (2016)
i samma riktning som sociala och teknologiska förändringar. Dessa sociala och teknologiska
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förändringar påverkar även skolans styrdokument och genom dessa undervisningens
innehåll. Vi befinner oss i en situation där traditionella skrivformer existerar sida vid sida
med nya uttryckssätt som möjliggörs av den digitala tekniken. Nya förutsättningar och nya
strategier för att skriva leder till pedagogiska och didaktiska utmaningar (Andersson, 2011).
Att genom undervisning få möjlighet att kunna utnyttja dessa olika resurser blir därför lika
viktigt som att få möjlighet att kunna skriva. Med detta sagt argumenteras inte för att
överge traditionell skrift, utan för att utöka textskapandet med fler uttryckssätt som
möjliggörs med digitala verktyg. Traditionellt skrivande är fortsatt viktiga ur minst två
aspekter. För det första, för att kunna ta del av de möjligheter som de digitala verktygen
erbjuder förutsätts förmåga att kunna både läsa och skriva (Rasmusson, 2014). För det
andra värderas traditionell skrift högre än andra uttrycksformer av den akademiska kulturen,
därför blir det också nödvändigt att elever ges förutsättningar att förstå de möjligheter som
erbjuds med traditionell skrift (Domingo, Jewitt & Kress, 2014).

Elevers utvidgade textskapande i ett digitalt samhälle
Termen literacy är kopplat till ett vidgat perspektiv på läsning och skrivning. Literacy är en
engelsk term som kan översättas till litteracitet (Wedin, 2007). Den vidgade synen betyder
att det finns flera sorters litteraciteter och att både sociala praktiker och kulturella
traditioner påverkar litteracitetsaktiviteterna. En text är alltid en del av ett socialt eller
kulturellt sammanhang och står alltså aldrig för sig själv. Litteracitet handlar inte bara om att
förstå de texter vi möter i olika sammanhang, utan även om vad vi gör med text och hur vi
med text skapar mening.
Till följd av samhällets förändring och digitaliseringens utveckling har nya former av
litteracitet utvecklats, vilket betyder att också exempelvis bild och film kan vara basen för
litteracitetsaktiviteter (Barton, 2007). New literacies är en term som används som ett
samlingsbegrepp för textaktiviteter som karakteriseras av att de är möjliggjorda av den
tekniska utvecklingen. Enligt Knobel & Lankshear (2007) kännetecknas nya litteraciteter av
att de möjliggörs, men även begränsas, av digital teknik och att litteraciteten får en ny
karaktär, som exempelvis i vloggar och poddar. Ett annat exempel är textdesign, där
skribenten kan redigera och förändra texten på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. En
annan ny möjlighet i nya litteracitetsaktiviteter är att texten, genom att exempelvis skrift,
bild och ljud förenas i ett format, får en multimodal karaktär (Andersson, 2011).
Multimodalitet

Som tidigare nämnts gör den digitala tekniken det möjligt att inom samma enhet, till
exempel en bärbar dator, använda och kombinera flera olika sätt att uttrycka sig på.
Exempel på olika uttrycksformer är skrift, bild, ljud och musik. Ett begrepp som används
för att förklara och förstå hur människor skapar mening genom olika uttrycksformer är
multimodalitet (Kress, 2010). Multi antyder att det handlar om flertal och modal kommer från
engelskans ”mode” som av flera svenska forskare översätts till teckensystem eller
teckenvärldar. Man kan också tänka sig att förenklat översätta engelskans ”mode” till
uttrycksformer, vilket är det begrepp som fortsättningsvis kommer att användas i denna
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artikel.1 För en mer ingående beskrivning av multimodalitet, se Kristina Danielssons (2017)
artikel ”Att möta och tolka multimodala texter”, del 6 i modulen: Från vardagsspråk till
ämnesspråk.
Nya förutsättningar - ny kompetens för textskapande

Ett steg i riktningen mot erkännande av flera olika uttrycksformer i skolan är att det i
läroplanen (2017) står att elever ska få möjlighet att uttrycka sig genom fler uttryckssätt än
skrift på papper. I det centrala innehållet i ämnet svenska och svenska som andraspråk, står
att elever genom undervisning ska tillägna sig strategier för skapande av texter där ord, bild och
ljud samspelar, både med och utan digitala verktyg (Skolverket, 2017).
En av förutsättningarna för att kunna utnyttja teknologins möjligheter för textskapande är
enligt Cope & Kalantzis (2010) att lärare värderar olika uttrycksformer som likvärdiga. På så
sätt möjliggörs att elever kan göra egna val utan att känna sig tvungna att välja den
uttrycksform som de vet kommer att ge högst utdelning på en betygsskala. En annan
didaktisk förutsättning är att lärare har ett multimodalt perspektiv på textskapande
(Danielsson & Selander, 2014; Sofkona Hashemi, 2017), vilket kan medföra ett behov av
kompetensutveckling om hur olika uttrycksformer som skrift, bild och ljud kan samspela
och vilka möjligheter de olika uttryckssätten medger i textskapandet.
Att som lärare förstå hur elever genom textskapande visar sitt kunnande i ett ämne
underlättas om man har ett kunnande om hur multimodala texter fungerar (Danielsson &
Selander, 2014). Läraren kan då exempelvis genom samtal om texter, vägleda eleverna i
vilka uttryckssätt som är mest funktionella för det budskap som eleven vill förmedla.
Verbalspråk (ord) uttryckt i skrift har goda möjligheter att uttrycka händelseförlopp, det vill
säga temporala relationer, och sambandet mellan dessa händelser, det vill säga orsakssamband.
Skrift ger också goda möjligheter att föra resonemang av olika slag. En bild däremot kan
passa bättre om man vill visa ett storleksförhållande, eller ge en vägbeskrivning i form av en
karta. Man kan säga att bilder ger goda möjligheter att förmedla spatiala relationer (Kress,
2003). Vad som upplevs som funktionellt beror även till stor del på den kontext man
befinner sig i och vilka resurser som finns tillgängliga. I en skolkontext kan det exempelvis
bero på det ämne som ska behandlas och om det finns möjlighet använda både digitala och
analoga verktyg.

För en mer ingående beskrivning av multimodalitet, se Kristina Danielssons (2017) artikel ”Att
möta och tolka multimodala texter”, del 6 i modulen: Från vardagsspråk till ämnesspråk.
1
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Den ökade mångfalden av uttryckssätt som blivit lättillgängliga via digitala medier är en
tillgång i elevers textskapande. Det är dock inte självklart att alla elever på egen hand kan
upptäcka och utnyttja alla de möjligheter som erbjuds. Därför blir lärarens förståelse och
vägledning viktig. Lärares textarbete kan inkludera diskussioner om olika uttrycksformer för
sig och hur de olika uttrycksformerna kan komplettera varandra i texten som helhet. I
diskussioner om bilder kan exempelvis elever ges möjlighet att diskutera olika typer av
bilder. Bilder kan vara tecknade eller de kan vara fotografier som eleven själv tar eller som
de hämtar från internet. Vilka bilder som bäst lämpar sig för att uttrycka något kan skilja sig
utifrån exempelvis elevers intention med bilden samt hur eleven uppfattar att de behärskar
olika former av bildskapande. Undervisning om hur och var man kan hitta färdiga bilder
eller fotografier på internet inklusive de regelverk som följer nedladdning av bilder blir
därför viktigt, liksom kunskap i att fotografera och använda mjukvaruprogram för
bildredigering. Att diskutera etik och värderingar när det gäller bruk av bilder är nödvändigt
när elever tar egna fotografier. Det är inte rimligt att förvänta sig att alla lärare plötsligt ska
besitta den kompetens som krävs för att erbjuda en undervisning som inkluderar
multimodalitet, inte heller att på ett rättvist sätt kunna bedöma elevers multimodala texter.
Däremot är det viktigt att lärare erbjuds möjligheter till fortbildning gällande multimodala
texter och nutida textskapande.
Digitalt textskapande skapar handlingsutrymme

Några av digitaliseringens konsekvenser för undervisning och lärande, är enligt Cope och
Kalantzis (2010) att digitaliseringen ger ökade möjligheter för elevers handlingsutrymme
eller agens. Agens betyder i sammanhanget ett ökat utrymme för elevers val av både
skrivverktyg och uttrycksätt. Agens kan på så vis realiseras när elever ges möjlighet att på ett
självständigt sätt skapa text utifrån sin intention med texten. Som tidigare diskuterats i
texten så visar forskning att elever upplever sig mer självständiga och anser sig få ett ökat
handlingsutrymme när de skriver digitalt. När elever får möjligheter att komma runt
motstånd till att skriva som orsakas av upplevelser av att inte kunna stava eller motoriska
begränsningar med att forma bokstäver, verkar skrivprocessen upplevas som mer positiv.
Ett av resultaten i Dahlström & Boströms (2017) studie visade även att elever skrev
berättelser med en bättre struktur när de skrev digitalt i jämförelse med när de skrev för
hand. Dessa möjligheter till digitalt skrivande, tillsammans med möjligheten att använda
flera olika uttrycksformer, kan också betyda att textskapandet i skolan blir mer jämlikt. När
elever ges utrymme att själva välja hur de vill uttrycka sin kunskap och skapa sina texter
ökar även deras förutsättningar att aktivt delta i textskapande aktiviteter.
I skolan befinner sig en heterogen grupp elever som av olika skäl upplever den traditionella
textkulturen i skolan som svårtillgänglig. En undervisning om nutida textskapande som
inkluderar olika uttrycksformer kan vara ett sätt att öka tillgängligheten gällande
textskapande i skolan. I utvecklingen av en sådan utbildning bör även frågor som gäller
utmaningar med skolors digitalisering tas på allvar. Några av digitaliseringens utmaningar
har diskuterats i denna text. Exempel på utmaningar är problem med teknik, att elever inte
utvecklar sin förmåga att stava samt att elevers handstil blir lidande. Nordmark (2014) pekar
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på en annan utmaning med digitalt skrivande som innebär att ett digitalt textskapande kan
innebära en risk att elever fokuserar mer på ytan av en text istället för textens innehåll.
Avslutningsvis föreslås att pedagogiska diskussioner om digitaliseringens möjligheter och
utmaningar förs på skolor. Olika uttrycksformers värde i textskapande aktiviteter och i
bedömningssammanhang bör ingå i dessa diskussioner. Sådana diskussioner kan resultera i
att en utbildning erbjuds i textskapande, som främjar skolans strävan mot en demokratisk
och likvärdig utbildning för alla elever.
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Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9 och Gymnasieskola
Modul: Text i en digital värld
Del 7: Digitalt textskapande

Att skapa multimodala texter
Kristina Danielsson, Linnéuniversitetet
För varje text som skapas gör skribenten ett antal val som rör vilket innehåll som ska
presenteras, men också hur det ska göras och med vilka textresurser, för att den ska bli
funktionell. Fungerar ord bäst, eller ska kanske bilder, diagram, tabeller, ljud- eller filmklipp
uttrycka centrala delar av innehållet? Och om en bild ska användas, vilken specifik bild ska
då väljas? De här valen kan vara mer eller mindre medvetna och de görs utifrån sådant som
syfte, tänkt läsare, ämnesområde och hur texter inom ämnesområdet ”brukar” se ut. Den
här artikeln handlar om hur man som lärare kan stötta sina elever till att göra medvetna val i
sitt eget textskapande, där klassrumssamtal och användning av modelltexter kan fungera
som didaktiska verktyg. Genom det multimodala perspektivet på texter blir det naturligt att
tala i termer av att ”skapa” snarare än ”skriva” text, eftersom textskapande lyfter fram den
kreativa sidan samtidigt som det begreppet vidgar bilden från en process som handlar om
att fästa ord på papper eller skärm.
Skolan har uttalade krav på att ge möjlighet för ett rikt lärande för alla elever. Elever kan
känna sig mer eller mindre inkluderade i skolkulturen beroende på vilka redskap de får
använda, vilka texter de får skapa och vilket stöd undervisningen erbjuder när de ska
uttrycka sitt kunnande. Det kan vara särskilt viktigt för elever som lär sig på ett annat språk
än sitt modersmål, eller elever i läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever kan stöttas av att få
uttrycka sitt kunnande på olika sätt. Att ge elever möjligheter och stöd i undervisningen för
att visa sitt kunnande med hjälp av olika skrivredskap – som penna och papper eller dator –
och genom olika modaliteter är alltså en demokratifråga, samtidigt som multimodalitet är
centralt i allt textskapande. För yngre elever, som ännu inte har börjat skriva, eller inte
kommit så långt i sin utveckling av det verbala skriftspråket, är det avgörande att
textskapandet bygger på en bred repertoar av modaliteter såsom ljud, bild och rörlig bild.
Inledningsvis diskuteras textskapande i termer av design och det knyts till begreppet potential
för meningsskapande, som bland annat handlar om hur funktionella olika textresurser är i en
viss text. I den här artikeln diskuteras också den potential för meningsskapande som ligger i
de skrivredskap som används i textskapandet och den potential som ligger i en texts
materialitet, exempelvis om den presenteras digitalt eller på papper. Slutligen ges exempel
på hur lärare och elever utifrån egna och andras texter kan tala om multimodala texter med
utgångspunkt i att varje text kan ses som ett sätt att lösa en skrivuppgift, och att alla texter
kan undersökas och diskuteras, och kanske också förbättras. Genom sådana samtal bjuds
eleverna in till ett slags verkstad, där man tillsammans kritiskt granskar texter och diskuterar
hur de kan utvecklas. Samtidigt får eleverna tillgång till ett metaspråk för att tala om text.
Utgångspunkten är den forskning som har visat att det som särskilt bidrar till att elever blir
kompetenta skribenter är att de har strategier för skrivandet och att de kan värdera sina
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egna texter (Graham & Perin, 2007; Applebee & Langer, 2013). De frågor som föreslås som
utgångspunkt för de samtalen kan också fungera som ett stöd då läraren själv ska bedöma
elevers multimodala texter.
Genom hela artikeln används olika textexempel, framförallt elevtexter. Exemplen är
hämtade främst från olika årskurser i ämnen som musik, fysik, slöjd och bild. Exemplen är
hämtade från grundskolan, men de är relevanta även för undervisning på gymnasieskolan.
Förhoppningen är därmed att resonemangen ska vara relevanta för alla lärare och att lärare
som undervisar på olika stadier och i olika ämnen ska fundera över vad som är särskilt
viktigt och relevant för de egna årskurserna och för de ämnen de arbetar inom. En viktig
poäng i artikeln är nämligen att det inte går att föra textsamtal eller arbeta med textskapande
frikopplat från själva ämnet, eftersom innehåll och form är nära sammanflätade.

Textskapande som design
Man kan på goda grunder hävda att textskapande inte bara handlar om att ”skriva” en text,
utan i mycket om att ”designa” den (t.ex. Kress, 2010; Selander, 2013), allltså att göra ett
antal överväganden och val som rör hur texten ska uttryckas för att vara funktionell. Det
här är inte minst relevant i relation till användningen av digitala verktyg i textskapandet.
Textdesignen handlar då bland annat om att ta ställning till hur formen bidrar till innehållet
utifrån sådant som syfte, tänkt läsare och ämnesområde.
De val som görs i textdesignen rör exempelvis vilket innehåll som ska presenteras genom
vilken modalitet (bild, graf, ord, osv.), vilka specifika resurser inom modaliteten som ska
användas och hur de ska placeras på sidan. Valen kan också röra hur innehållet ska
presenteras och sekvenseras i en film och vilka resurser som användas – exempelvis dialog,
röstläge, ljudeffekter, bild, rörelse och agerande. Det här kan exemplifieras genom
elevtexten som visas i figur 1, där eleven gjort ett antal val både när det gäller vad som ska
uttryckas med vilka resurser och hur dessa ska placeras och samspela med varandra. Texten
skapades i ett samarbete mellan ämnena bild och slöjd, där en museiutställning fungerade
som inspiration. Eleverna fick i uppgift att designa ett bruksföremål som skulle kunna säljas
i en museishop och texten skulle visa arbetsprocess och slutresultat i det projektet. I det
följande används den texten genomgående för att exemplifiera olika aspekter av
textdesignen, medan andra exempeltexter används för att vidareutveckla några av
resonemangen.
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Figur 1. Elevtext i projektet Nordiskt Ljus, bild och slöjd, högstadiet
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En viktig aspekt när det gäller val av modalitet rör olika modaliteters potential för
meningsskapande, alltså hur funktionella de är, bland annat beroende på vad som ska sägas.
Eleven som har skapat texten i figur 1 har valt att kombinera ett antal fotografier med
skrivet verbalspråk. Fotografierna visar bland annat delar av arbetsprocessen och själva
slutprodukten i den processen, i det här fallet ”en ’urban’ eldstad”. Eleven har bland annat
valt att genom bild visa vilka verktyg som användes under processen och hur slutprodukten
såg ut, både i omonterat skick och i funktion. Det skrivna verbalspråket används bland
annat för att kommentera hur arbetet gick och vilka lärdomar eleven fått under processen. I
texten används alltså såväl bild som verbalt språk i linje med deras respektive potential för
meningsskapande, där ju bild fungerar särskilt väl för att visa hur någonting ser ut, medan
verbalspråket fungerar bättre för resonemang.
Ett annat exempel på textresursers olika potential för meningsskapande visas i figur 2, som
är del av en elevuppgift i ett ämnesövergripande arbete mellan musik och fysik där eleverna
bland annat skulle undersöka frekvenser i den västerländska tonskalan och ange vilka toner
som ingår i några durskalor.

Figur 2. Frekvenser i den västerländska tonskalan, musik och fysik årskurs 8
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Utgångspunkten var en frekvenstabell (vänster bild i figur 2) och eleverna skulle föra över
information från tabellen till ett förproducerat diagram med en pianoklaviatur som x-axel
och frekvensangivelser i hundratal på y-axeln (höger bild i figur 2). Tabellen med siffror ger
exakt information om de olika frekvenserna, medan diagrammet tydligare visar att stegen är
olika stora mellan olika steg i skalan och att stegen dessutom blir större mellan tonerna i
högre oktaver. Genom att eleverna fick föra över information från tabellen till diagrammet
tydliggjordes alltså delar av innehållet som fanns i tabellen (relativ skillnad mellan
frekvenser).
Något som hänger samman med valen av vilka resurser som ska användas för att presentera
olika aspekter av innehållet rör samspelet mellan olika textresurser. Det kan handla om att
designa texten så att olika textresurser som verbalspråk, bilder och diagram exempelvis
kompletterar, kontrasterar, kommenterar, exemplifierar eller dubblerar ett innehåll. Skribenten kan
också välja att göra mer eller mindre explicita kopplingar mellan resurserna, exempelvis
genom uttalade hänvisningar mellan verbalspråk och andra resurser (som ”se diagram”, ”i
bilden visas…”). I elevtexten i figur 1 dubblerar ibland fotografierna det som sägs i ord,
utan att explicit nämna kopplingen, som fotografiet på en ritad skiss där ordet ”skiss”
nämns i den övergripande kommentaren om hur arbetet flutit på. Fotografierna högst upp
till vänster på den andra sidan i elevtexten dubblerar också det som uttrycks med
verbalspråk, men här har eleven valt att explicit kommentera vad som visas på bilderna och
vilka delar av processen de avser. Fotografierna av slutprodukten kompletterar det löpande
verbalspråket. De ger alltså ett innehåll som inte utvecklas i ord. Det är genom fotografier
som vi får veta vilka delar eldstaden byggs upp av och hur den kan användas, medan
verbalspråket inte ger information om detta, utöver de korta bildtexterna
”Stearinljusfunktionen” respektive ”Eldningsfunktionen”.
Alla texter har också en övergripande layout, där skribenten bland annat väljer var på sidan
– eller när i filmen – olika textresurser ska placeras. Elevtexten i figur 1 har en visuell balans
mellan avsnitten med verbalt språk och fotografierna, så att varje del av sidan på olika sätt
kombinerar skrivet verbalspråk med bild.
Även val som rör utseendet på de skrivna orden bidrar till det visuella helhetsintrycket i en
text. Val av teckensnitt i datorskriven text går visserligen inte att koppla direkt till en viss
betydelse, men det kan signalera perspektiv, eller hur skribenten vill uppfattas. Exempel på
teckensnitt som ger lite olika signaler är typsnittet Blackadder ITC eller Comic Sans MS eller
Courier New, som liknar den gamla skrivmaskinsskriften där varje bokstav
tar lika stor plats på pappret. Teckenstorlek, understrykning, fet eller kursiv stil

kan också användas för att markera rubriker, viktiga ord eller begrepp, och särskilt
markerade textrutor kan användas för att ge korta sammanfattningar i punktform eller
liknande.
Elevtexten i figur 1 är tydligt multimodal bland annat i kombinationen med skrivet
verbalspråk och bild liksom användningen av grafiska medel som tonade rutor och
liknande, och den inbjuder läsaren till att i viss mån välja läsordning, alltså om den ska läsas
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”från början till slut” eller om man föredrar en annan ordning. Men även texter som byggs
upp enbart av skrivet verbalspråk är i någon mån multimodala utöver eventuellt val av
teckensnitt som nämndes ovan. I sådana texter – oavsett om de är handskrivna eller
skapade digitalt – signalerar sådant som avstånd mellan stycken, teckenstorlek och liknande
betydelse (”nu kommer en ny aspekt av innehållet”, ”detta är vad texten ska handla om”). I
den text du just nu läser används mellanrum mellan stycken för att markera ”nu talar vi om
en ny aspekt av innehållet”, och mellanrubriker signalerar nytt ämne. I en mer avancerad
digital text kan ytterligare val tillkomma, som vilka eventuella länkar till andra texter,
ljudfiler eller rörliga bilder som kan bidra till innehållet och hur de ska placeras. En mer
uttalat multimodal text blir därmed inte linjär på samma sätt som den text du just nu läser
och som är skapad för att läsas ”från början till slut” med start högst upp på sidan ett. På
ingångssidan till webbplatsen Brottsrummet, som visas i figur 3, finns ingen given ”början”,
utan läsaren kan välja att gå in på olika sätt utifrån intresse eller syfte med aktiviteten. Den
här texten är skapad av Brottsförebyggande rådet som en lärresurs för elever. I takt med
den utökade användningen av digitala verktyg i skolan kan vi vänta oss att eleverna också
själva skapar alltfler texter av den här typen. Då ställs de alltså inför ytterligare val när det
gäller designen: vilket innehåll ska visas direkt på sidan och hur, vilket innehåll ska man
komma åt via länkar, och så vidare?

Figur 3. Startsidan på webbsidan Brottsrummet: www.brottsrummet.se (hämtad 2017-01-09)
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Som har framkommit ovan hänger designval, som att välja teckensnitt och att integrera
fotografier, länkar, filmklipp och ljud, i hög grad samman med användningen av digitala
redskap i textskapandet. De redskap eleverna får tillgång till, som exempelvis papper och
penna eller digitala verktyg, påverkar alltså vilka val skribenten kan göra, vilket fokuseras i
nästa avsnitt.

Redskapens potential för meningsskapande
De val skribenten kan göra i sitt textskapande bestäms av textens materialitet och av de
redskap som används vid textskapandet. Textens materialitet rör sådant som ifall den ska
presenteras på papper eller digitalt på någon form av skärm. Penna och papper,
tangentbord och skärm eller skrivplatta är exempel på redskap som kan användas i
textskapandet, och de ger rätt olika förutsättningar i skrivprocessen. Det här blir tydligt i
figur 4 och 5, som visar två elevtexter som skapats i ämnet slöjd. Båda elevtexterna har
skapats i samband med slöjdarbeten där eleverna använt renhorn och olika träslag för att
tillverka skaft till olika föremål. Högstadieeleven tillverkade ett skaft till en ”finkniv” och
mellanstadieeleven tillverkade ett skaft till en osthyvel. Texterna skapades för att beskriva
och kommentera den arbetsprocessen. Det är en ganska vanlig skrivuppgift i ämnet, där ett
centralt innehåll är dokumentation av arbetsprocess och resultat i ord och bild (Lgr 11).

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

En vanlig föreställning är att användningen av digitala verktyg ger rikare möjligheter när det
gäller att designa texter än vad exempelvis papper och penna gör. Det stämmer på flera sätt.
Den som skapar en digital text kan ju lättare utnyttja möjligheter som att välja teckensnitt,
färg och storlek, eller att integrera såväl fotografier och filmklipp som ljudfiler i sin text. I
figur 5 ser vi tydligt hur slutprodukten – ett osthyvelsskaft – faktiskt ser ut, vilket kan
jämföras med bilden av knivskaftet i figur 4. Men samtidigt kan det digitala verktyget
begränsa möjligheterna vilket vi ska se lite närmare på nu.
Jämför vi elevtexterna i figur 4 och 5 ser vi att den digitala texten har en mer styrd form än
den pappersbaserade. Det beror både på de möjligheter som ligger i det digitala verktyget i
sig, och i den specifika digitala plattform som använts för just den här rapporten. En digital
text fungerar väl till att visa bilder på de färdiga alstren – eller som i elevtexten i figur 1, att
återge bilder på verktyg och annat som använts i processen – och att kombinera dessa med
en löpande text. Den som ska skapa en text av den typ som visas i figur 1 behöver dock
kunna hantera någon form av textredigeringsprogram. Den digitala plattform som används
för dokumentationen i figur 5 styr i hög grad vilka texter som skapas och det uppmuntrar
särskilt till att använda ett enstaka foto – gärna av slutresultatet – vilket placeras i början av
texten, och att i en längre löpande text avgränsad från fotografiet beskriva och kommentera
processen då föremålet skapades. Den som skapar en text med papper och penna, å andra
sidan, kan utan särskilda tekniska kunskaper avgöra precis var på textytan bilder ska
placeras. Det blir också möjligt att avbilda skissartade bilder för att särskilt fästa läsarens
uppmärksamhet på någon viktig detalj, som exempelvis hur ett lagom stort hål för att fästa
knivbladet skapades i tre steg (se vänstra sidan av elevtexten i figur 4) och detta är möjligt
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att göra också när arbetet är klart. Den som skapar en digital text kan ju fotografera olika
steg i processen, men då behövs en plan för detta redan från början. Det är alltså inte givet
att digitala verktyg alltid är att föredra i textskapandet.

Att undersöka modelltexter
Det här avsnittet handlar om hur lärare och elever tillsammans kan undersöka ämnestexter
som är skrivna av elever. Sådana samtal ger ramar för att utveckla metakunskap om
ämnestexter och de kan också ge en grund för utvecklingen av strategier som kan användas
för att skapa funktionella ämnestexter. Genom textgranskningen får eleverna inspiration
och modeller för sitt textskapande samtidigt som deras kunskap om text ökar. Samtalen kan
utgå ifrån texter som är skrivna av professionella skribenter, av andra elever än de själva,
exempelvis dem som används i den här artikeln, eller egenskrivna texter. Frågorna, som de
är formulerade nedan, utgår ifrån att samtalet byggs runt andras texter. Ska motsvarande
samtal föras om elevernas egna texter får frågorna justeras något. Förslagen på
samtalspunkter kan också användas om eleverna exempelvis ska filmatisera en skriven text,
för att då få syn på vad som sägs med hjälp av vilka resurser. Vilket innehåll ska överföras
från texten till filmen och hur ska detta ska göras?
En fördel med att granska andras texter är att eleverna då på ett naturligt sätt ser på texten
med ett utifrånperspektiv. När man byggt upp en sådan vana kan det sedan bli lättare att
granska de egna texterna med samma utifrånperspektiv och på så sätt förhålla sig
undersökande och värderande även till dem. En poäng med att granska texter på det här
sättet är också att samtalen på ett naturligt sätt rör ämnesinnehållet. Det är nämligen svårt
att uttala sig om exempelvis hur olika delar av texten samspelar utan att på allvar gå in i
innehållet.
Den första samtalspunkten blir som en ram som de övriga punkterna kan relateras till.
Genom att börja där knyts det fortsatta samtalet till de helt centrala aspekterna av
textskapandet: syfte, tänkt läsare och ämnesområde. Det gör att man inte riskerar att fastna
i textens detaljer, eller i generella omdömen som att texten är ”bra” eller att bilderna är
”fina”. I vilken ordning tar upp de olika punkterna efter de inledande frågorna i första
punkten spelar mindre roll. Man kan också välja ut någon punkt att fokusera särskilt i ett
visst samtal:
•

Vilket skulle kunna vara skribentens syfte med texten, vem kan vara en tänkt läsare,
och vilket innehåll, vilken känsla, etc. ska den förmedla?
Konkretiserande frågor som läraren kan ställa kan exempelvis vara:
Vilket ämnesområde verkar texten har skrivits inom om man ser till
textresurserna som används, som just den här bilden, grafen eller och liknande,
och utifrån rubriker och språkbruk? Vilket verkar vara syftet med texten och
vem kan vara en tänkt läsare?

•

Hur bidrar val av modalitet, som skrift, (rörlig) bild, ljud, osv., till hur texten
kommunicerar med tanke på syfte, tänkt läsare och ämnesinnehåll?
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Här kan man följa upp med frågor som rör hur valen av de specifika resurserna
fungerar, som exempelvis:
Vad hade en annan bild kunnat bidra med? Hade ett fotografi kunnat tillföra
något annat än en översiktlig bild? Hur hade en annan struktur i tabellen
fungerat? Hur fungerar just de här formuleringarna? Används de olika
textresurserna på ett liknande sätt som i andra texter inom det här
ämnesområdet?
•

Hur fungerar den övergripande layouten med tanke på syfte, tänkt läsare och
ämnesinnehåll?
Här kan man ställa frågor som exempelvis:
Är de olika innehållsliga delarna placerade på ett sätt som bidrar till en funktionell läsordning? Används grafiska uttrycksmedel som textstorlek, typsnitt,
tonade textfält och liknande på ett sätt som främjar läsarens förståelse av
innehållet och bidrar till en estetiskt tilltalande text?

•

Hur samspelar de olika delarna som bygger upp texten?
Här kan man ställa frågor som exempelvis:
Säger bild- och verbalspråk samma sak eller får man olika information från
dem? Blir innehållet tydligt med de här kombinationerna av bilder, verbalspråk,
tabeller och liknande? Behövs bildtext eller motsvarande för andra
textresurser? Om bildtext redan finns, kan den behöva bli tydligare? Ser
samspelet mellan textresurserna ut på ett sätt som fungerar väl för texter inom
det här ämnesområdet och med tanke på tänkt läsare?

Genom att resonera om texten på det här sättet bjuds eleverna in till att sätta ord på sådant
som annars kan vara underförstått. Man kommer också på ett naturligt sätt in på sådant
som vad som är typiskt för den här typen av text, både i relation till strukturen i stort, till
ämnesområdet och till användning av textens olika modaliteter. Det blir också naturligt att
koppla val av textresurser till tänkt läsare genom hela samtalet. Utöver de samtalspunkter
som presenterats här finns ytterligare ingångar som kan vara användbara i textsamtal. Ett
sådant exempel kan vara att resonera om hur redskapen, som papper och penna respektive
digitala verktyg, påverkar vad som blir möjligt att göra med en text.
I följande avsnitt återknyter vi till ett par av elevtexterna som vi redan har stiftat bekantskap
med i de inledande avsnitten i artikeln och ger då exempel på vad lärare kan ta fasta på i
samtal med eleverna. Vi inleder med att se närmare på elevtexten som skapats i ett
ämnesövergripande samarbete mellan musik och fysik. I kursplanen i musik skrivs bland
annat kunskap om olika ton- och taktarter fram som ett centralt innehåll för elever i
årskurserna 7–9 (Lgr 11). I fysikämnet skrivs bland annat ljudets egenskaper och fysikens
metoder och arbetssätt fram som centrala ämnesinnehåll. Uppgiften är tydligt knuten till de
innehållen. Instruktionen till arbetet i musik och fysik visas i figur 6. I figur 7 visas samma
diagram som kommenterats ovan tillsammans med elevens mer resonerande text.
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Figur 6. Frekvenser i den västerländska tonskalan, instruktion i musik och fysik årskurs 8

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

Instruktionstexten ger implicit information om bland annat syfte med texten. Det finns
ingen uttrycklig kommentar om tänkt läsare för texten. Av instruktionen framgår att det till
stor del var givet hur resultaten skulle presenteras, i och med att både tabellen och
diagrammet gavs i förväg. Slutresultatet blev därmed texter som i hög grad var multimodala.
De innehöll bland annat en färdigproducerad tabell med verbalspråk och symboler från
fysik, matematik och musik (figur 2), ett diagram, där en bild på ett utsnitt av en klaviatur

Att skapa multimodala texter
https://larportalen.skolverket.se

Januari 2019
11 (14)

har integrerats och där vissa elever också kompletterade diagrammet med bokstäver eller
ord, och elevens förklaringar i verbalspråk (figur 7). Texten som helhet är därmed ett tydligt
exempel på hur olika modaliteter, som tabell, bild och diagram, gärna kan kombineras och
användas i texter som beskriver, organiserar och strukturerar stoff. Rent ämnesmässigt ser
vi också hur typiska textdrag från fysikämnet kombineras med en för musikämnet ganska
typisk avbildning av en pianoklaviatur. Sammantaget fungerar alltså själva uppgiftens
kombinationer av tabell och diagram som kompletteras med verbalspråk också som en
modell för hur texter inom området kan se ut.
När lärare och elever tillsammans har granskat texten i relation till den första
samtalspunkten ovan, alltså utifrån sådant som skribentens möjliga syfte, tänkt läsare och
liknande, kan olika saker lyftas. För just den här texten är den fjärde samtalspunkten ovan
särskilt tacksam att fokusera. I granskningen av samspelet mellan de olika delarna som
bygger upp texten kan läraren bjuda in eleverna till att granska vilket ”jobb” de olika
textresurserna gör. Det kan göras utifrån i vilken utsträckning de olika delarna kommenterar,
kompletterar, exemplifierar eller dubblerar varandra. I det här fallet dubblerar diagram och tabell
varandra delvis i och med att frekvensangivelser finns i både diagrammet och i tabellen.
Samtidigt kompletterar tabellen diagrammet, eftersom endast frekvenserna för de vita
tangenterna i klaviaturen markeras i diagrammet medan alla frekvenser finns med i tabellen.
En del svar och kommentarer som ges i ord till höger i figur 7 dubblerar och kommenterar
informationen i tabell och diagram, exempelvis ”Ju lägre tonen är desto mindre avstånd är
det mellan de olika tonernas Hertz”.
Som framgick under avsnittet Textskapande som design, ovan, är diagrammet och tabellen
också tacksamma att granska och diskutera med tanke på deras potential för
meningsskapande, vilket det kan vara naturligt att komma in på i relation till den andra och
fjärde samtalspunkten ovan. Diagrammet visar alltså hur en visuell presentation kan
tydliggöra något som kanske inte är lika uppenbart i det matematiska språket (tabellen) eller
som skulle kräva en längre förklaring i ord: genom diagrammet blir det tydligt både att
stegen mellan vissa toner i dur-skalan är mindre än andra steg i och med att det blir mindre
lutning i grafen. Diagrammet visar också att skillnader i frekvenser mellan tonerna blir
större i högre oktaver, då grafens lutning blir brantare. Texten bjuder därmed in till
resonemang om hur diagram, symboler och tabeller fungerar för att tydliggöra och
strukturera ett innehåll jämfört med om samma innehåll främst skulle uttryckas med enbart
verbalspråk. Samtidigt kan diagrammet i figur 7 användas som utgångspunkt för
resonemang om vikten av exakthet i grafer. I det här fallet har eleven varit noggrann med
att placera frekvenspunkterna rätt i relation till klaviaturen. Det gör att grafen i figur 7 har
en annan potential för meningsskapande än en graf där skribenten varit mindre noggrann.
I relation till den andra samtalspunkten ovan kan lärare och elever resonera om vilka
förkunskaper som krävs för att förstå just det här diagrammet och den här tabellen, och om
texten skulle vinna på fler och mer ingående verbalspråkliga förklaringar eller
förtydliganden. Genomgående är det naturligt att koppla granskningen till sådant som den
tänkta läsarens möjligheter att förstå texten. Hur väl texten fungerar beror också på om
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syftet med att skapa texten är att visa att man förstått ett innehåll, eller om den också ska
fungera för den som inte kan området.
Elevtexten i figur 1 beskriver arbetsprocess och slutresultat i designen av en ”urban
eldstad”. Den texten är mycket tacksam att granska i relation till alla fyra samtalspunkter
ovan. Den lärare som vill granska den texten med sina elever har en hel del att hämta i den
granskning som redan gjorts under rubriken ”Textskapande som design”. Något som inte
kommenterades ovan när det gäller den övergripande layouten är hur valet av placering av
de olika delarna på sidan fungerar (tredje samtalspunkten ovan). Bland annat kan man
fundera över vilken läsordning texten inbjuder till. Kanske den bjuder in läsaren till att
starta i mittenspalten på första sidan med tanke på den centrala placeringen av fotografiet i
kombination med en relativt framträdande rubrik. Man kan också diskutera hur olika delar
av texten placerats och vad som skulle hända om man ändrade placeringen. En poäng här
är att det inte finns ett ”rätt” eller ”fel” utan att man kan fundera över vad olika val får för
konsekvenser för läsaren och för vilket innehåll som framstår som (mest) centralt. En
annan intressant ingång – som också är relevant för slöjdtexterna i figur 4 och 5 – kan vara
att resonera om hur texten skulle behöva justeras om syftet med att skriva texten hade varit
att skapa en instruktion som någon annan skulle kunna följa. Vilka bilder hade varit
funktionella och hur skulle eleverna vilja justera det skrivna verbalspråket för att det skulle
fungera?
Den här typen av samtal kan också utmynna i att lärare och elever tillsammans ställer upp
kriterier för hur en fungerande text ser ut i den ämnesgenre som de ska skriva i. De
kriterierna kan sedan vara till stöd för elevernas skrivande och de kan vara en gemensam
utgångspunkt för respons i skrivprocessen. Lärarna kan också diskutera med klassen hur
ämnets kursplan kan knytas till de kriterier som de gemensamt har ställt upp för en
fungerande text i ämnesgenren. Därmed kan samtalspunkterna ovan också fungera som ett
underlag för lärares bedömning av elevtexter utifrån kriterier som eleverna själva förstår.

Avslutning
Den här artikeln syftar till att bidra till en fördjupad kunskap om texters multimodalitet
genom att se på textskapande som en form av design. En annan viktig poäng är att också
skrivredskapen i sig har olika potential för meningsskapande och att de lärplattformar vi
erbjuder eleverna bjuder in till och stöttar en viss textdesign, medan andra möjligheter
försvåras eller förhindras.
Artikeln har också presenterat en modell för hur lärare kan använda textsamtal för att stötta
elevers eget textskapande. Modellen ligger i linje med att en explicit undervisning kan
fungera som en väg att öka alla elevers möjligheter till delaktighet i undervisningen, det vill
säga en undervisning där fokus ligger på vad eleven ska göra för att lyckas. I den här delen
har vi visat några exempel på explicit textundervisning i relation till elevers eget
textskapande, med utgångspunkt i gemensam textgranskning, där texters multimodalitet är
en självklar utgångspunkt. Sådana samtal kan fungera stöttande för eleverna och de egna
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texterna kan därmed fungera som tanke- och kommunikationsverktyg och som en väg in i
ämneskunskaper.
Genomgående vid en gemensam textgranskning av den här typen är att det är en god idé att
läraren, istället för att själv peka på eventuella problem med texten, frågar eleverna vilka
goda råd till förbättringar som de skulle vilja ge skribenten. På så sätt fungerar den här
typen av samtal också som ett steg mot att låta eleverna arbeta med bearbetningar av utkast
för att skapa färdiga texter som kan kommunicera väl med andra. För eleverna kan det vara
lärorikt att i anslutning till samtalet göra iakttagelser i texten och samtidigt överväga vad
som kännetecknar en bra text – och hur den kan förbättras ytterligare.
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 4-9 och gymnasieskola
Modul: Text i en digital värld
Del 7: Digitalt textskapande

Personliga uttrycksformer i digital textproduktion
Torben Freytag, Stockholms universitet
Camilla Gåfvels, Konstfack
Den här texten handlar om olika aspekter av digital textproduktion, med ett konkret
undervisningsexempel från ämnena bild och musik. Syftet är att synliggöra hur digitala
resurser både formar och ger elever möjligheter att bredda sin tillgång till personliga
uttrycksformer. Undervisningsexemplet kommer från ett forsknings- och
utvecklingsprojekt med lärare som undervisar på högstadiet.1
Avsikten med artikeln är att:
•

med hjälp av undervisningsexemplet visa på positiva aspekter av digital
textproduktion.

•

diskutera digitalisering i relation till skolans estetiska ämnen.

•

visa hur multimodal teoribildning är relevant för undervisningen.

Digital textproduktion kring FN:s barnkonvention - ett
klassrumsxempel
På en grundskola arbetar två lärare framgångsrikt med digitala resurser i samband med
ämnesövergripande undervisning i musik och bild. Projektet som beskrivs nedan handlar
om FN:s barnkonvention. I projektet har eleverna gruppvis tolkat en valfri artikel ur
konventionen genom att digitalt framställa rörlig bild och musik. Projektet kan därmed
sägas vara ett tydligt exempel på digital textproduktion, där text betraktas utifrån ett vidgat
textperspektiv som förutom det skrivna ordet, det vill säga verbaltext, inkluderar även bild,
film, ljud och tal. Eleverna utgick till övervägande del från sin egen vardag och tolkade den
valda FN-artikeln utifrån den situation där de själva befann sig. De arbetade kollektivt och
processinriktat mot en digital slutprodukt och arbetet har skett med ett flertal digitala
resurser.

Ett FoU-projekt som avslutades 2018 och genomfördes med stöd av Stockholm Teaching and Learning
Studies, Stockholms stad.
1
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I början av projektet presenterade lärarna några utvalda, kostadsfria appar (se tabell 1).
Funktioner, handhavande och hur apparna kan hjälpa till att gestalta ett innehåll förklarades
ingående. Sedan fick eleverna agera sjävständigt, med tillgång till lärarnas stöd och
handledning. För att filma användes lärplattor.
Appar som användes i ämnet Bild

Appar som användes i ämnet Musik



App för bildmanusarbete och
musiksättning (i detta fall
Storyboarder).



App för att komponera, spela in och
bearbeta musik (i detta fall
Garageband).



App för digital bearbetning av
fotografier och andra bilder (i detta
fall Imovie).



App för att (samtidigt) redigera bild
och musik tillsammans (i detta fall
Imovie).

Tabell 1. Appar som användes i undervisingen.

Apparna har valts för att de ger alla användare en snabb ingång till kompositionstekniker
inom musik och film- och redigeringstekniker i bildämnet. Det handlar om sådana saker
som hur en gestaltning kan förstärkas med hjälp av ljus, varierade vinklar och bildutsnitt –
och hur digitala storyboards bidrar till att kommunicera en idé som stäcker sig bortom det
talade och skrivna språket. Undervisningen om apparna berörde därför också exempelvis
hur musik komponeras, hur det går att få överblick under pågående komposition, samt
sådant som hur bildvinklar och bildutsnitt skapar varierande uttryck i film.
De digitala verktygen sågs som en grundläggande resurs i projektet. De digitala texterna, i
det här fallet filmer med ljud, blev möjliga tack vare de appar som utgör verktygen. De
digitala resurserna gav alltså eleverna – som hade varierande förkunskaper – möjlighet att
utvecklas utifrån sina respektive individuella förutsättningar. Lärarna beskriver hur många
av eleverna uttryckte att deras befintliga kunskaper vidareutvecklades och fördjupades,
framförallt gällande musikskapande men också filmskapande.
Vi spelade faktiskt in när Maja och Linus spelade live på pianot! Vi la också till fioler,
cellos och bas till våran pianomusik i Garageband. [Elev D]
Citatet ovan visar att eleven ser Garageband som en resurs när olika digitala och analoga
instrument ska samspela i slutprodukten. Dock betonar lärarna att det inte är apparna i sig
som skapar ämnesinnehållet, utan att apparna ger eleverna verktyg att kommunicera och
gestalta ett givet ämnesområde, som i det aktuella fallet utgörs av FN:s barnkonvention,
med en helt egen sjävvald vinkel.

Vad säger läroplanen och varför?
I de reviderade läroplanerna (Skolverket, 2018) betonas digitaliseringens påverkan på
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga

Personlig uttrycksformer i digital textproduktion
https://larportalen.skolverket.se

Januari 2019
2 (8)

att använda digital teknik; kritiskt och ansvarsfullt. Det senare bland annat för att kunna
värdera information, vilket har ett stort värde ur ett demokratiperspektiv.
Skrivningarna om digitalisering i läroplanen återspeglas även i de estetiska ämnenas centrala
innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet i respektive ämne är formulerat på ett
sätt som lämnar visst utrymme för tolkning. Detta kan å ena sidan vara en styrka men å
andra sidan skapa vissa frågetecken om vad som avses med ”digital bearbetning”, eller vilka
”digitala verktyg” som ska användas i exempelvis musikundervisningen. Tabellen nedan
möjliggör en jämförelse mellan ämnena bild och musik avseende deras centrala innehåll.
Centrala innehåll i ämnet Bild

Centrala innehåll i ämnet Musik

Digital bearbetning av fotografier och andra
typer av bilder.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning
och bearbetning.

Massmediebilders budskap och påverkan och
hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Hur musik används i olika medier, till exempel i
film och datorspel.

Tabell 2. Utdrag från bild- respektive musikämnets centrala innehåll.

Undervisningsexemplet i denna artikel visar hur elever kan ges möjlighet att utveckla sitt
kunnande i att tolka olika budskap, här om skilda sätt att förstå och visa sin förståelse för
FN:s barnkonvention. Genom att eleverna deltar aktivt i hela processen som leder till
färdiga digitala textprodukter bestående av film, ljud och musik, blir de medvetna om att
och hur produkterna är resultatet av en lång rad olika val. Dessa val kan vara mer eller
mindre medvetna, men synliggörs för eleverna genom det egna deltagandet under
processens gång. Eleverna får därmed även verktyg för att själva kunna förändra och
påverka olika budskap. Att arbeta med digital textproduktion i undervisningen kan, utifrån
exemplet, i bästa fall bidra till generiska kunskaper, det vill säga kunskaper som är generella
och användbara i andra situationer, som att analysera, värdera och kritiskt granska
information och medier.

Multimodal kommunikation
Bilder, ljud och andra uttryck är exempel på så kallade modaliteter. Begreppet ”multimodal”
åsyftar att olika uttrycksformer används och att dessa samspelar med varandra. Ett
multimodalt perspektiv på kommunikation innebär att bilder, ljud och andra uttryck är lika
meningsfulla som det skrivna och talade ordet (jfr Björkvall, 2009). Detta synsätt bygger
därmed på att det finns fler uttrycksformer än verbaltext som kan representera kunskap och
innebär att exempelvis rörliga bilder, dans eller ett slöjdat föremål kan kommunicera
betydelsefullt innehåll. Detta står i kontrast mot skrivandets och talandets förmenta
ensamrätt att representera kunskap (Kress, 2001).
I exemplet med FN:s barnkonvention medvetandegörs eleverna – genom det egna arbetet –
om hur den materiella, kulturella och sociala omgivningen påverkar relationen mellan ljud
och bild. Detta sker genom att de tar del av varandras gestaltningar, men också genom att
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på nätet hitta lång rad exempel på hur andra har gjort och tänkt – i helt andra sammanhang
och delar av världen.
Förändrade textpraktiker aktiverar människor på nya sätt

Digitaliseringen har möjliggjort förändrade textpraktiker. Med dessa nya textpraktiker följer
även en förändrad, och framför allt bredare, syn på vad som får representera kunskap.
Människor aktiveras också av innehållet på helt andra sätt än vad som var fallet när det
mesta handlade om det skrivna ordet. Genom ett multimodalt perspektiv på
kommunikation – och lärande – synliggörs relationen mellan traditionell text och andra
modaliteter, vilket bland annat får konsekvenser för hur vi kan tolka händelser i
undervisningen.
Ur ett multimodalt perspektiv ingår antagandet att all kommunikation är skapad av normer
och regler. Det är med andra ord människor som styr vad som sägs och hur det sägs. Att
exempelvis läsa text från höger till vänster på en dataskärm kan inte betraktas som en
självklarhet som sammanhänger med en naturgiven ”sanning”. Det hade kunnat vara på ett
annat sätt om människor hade bestämt annorlunda (jfr Kress & van Leeuwen, 2006).
Det digitala medielandskapet skapar nya förutsättningar för textproduktion och
textkonsumtion. I mötet med digitala miljöer uppstår frågor kring vilket lärande tekniken
möjliggör. Det är till exempel en betydande skillnad mellan att med händerna arbeta med en
tredimensionell lerfigur och, med samma händer, animera film. Men gällande process och
slutprodukt finns det ändå stora likheter mellan lärande i digitala rum och vad som sker i
det traditionella fysiska klassrummet (jfr Kress, 2001). Exempel på likheterna handlar om en
syn på lärande som ”[…] en konsekvens av, människors aktiviteter och erfarenheter som
kräver någon form av personligt engagemang i situationen” (Säljö, 2015, s. 23). Men
eftersom lärande är ”osynligt” drar vi slutsatser utifrån vad människor gör eller säger (ibid)
snarare än att betrakta lärande som ett sätt att urskilja – och ”utveckla specifika sätt att se,
göra och vara i världen” (Carlgren, 2015, s. 81). För att besvara frågan om vad tekniken
möjliggör kan den multimodala teoribildningen därför komma väl till pass för att ”plocka
isär” såväl händelser i undervisningen som hur elever uttrycker sig genom – och i – digital
textproduktion.

Multimodal teoribildning
I den multimodala teoribildningen återkommer två centrala begrepp – representation och
transformation – vilka kortfattat presenteras nedan.
Representation

Enligt Selander och Kress (2010) är en representation ”ett sätt att visa hur man förstår
världen” (Selander & Kress, 2010, s. 37). Man skulle också kunna säga att representation är
att skapa mening i världen genom bild och ord och genom representation konstruerar vi
världen och dess mening. Att använda sig av film eller bilder som uttrycksform betyder att
ett personligt urval av bilder måste göras och att ett beslut måste tas om hur bilderna ska
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användas. När man analyserar bilder undersöker man därför med fördel representationsformer: vad som visas, hur det visas och vilka associationer som väcks av sammanhanget.
Vilka värderingar tror vi att avsändaren vill förmedla? Vilka känslor är det som ska väckas
hos mottagaren? Hur mottagaren tolkar bilder beror även det på dennes sammanhang och
erfarenheter. Representationer är därför aldrig ”neutrala”. Som exempel kan vi se hur de
olika politiska partierna, utifrån en sakfråga som exempelvis löntagarfonder eller
flyktingpolitik, utgår från skilda representationer i reklam och olika former av politisk
propaganda och använder sig av ord, bild och ljud. Representation kan även synas genom
hur män respektive kvinnor historiskt har gestaltats i barnböcker eller läromedel. I
praktiken (jfr Lister & Wells, 2001) är det därför sällan – om någonsin – möjligt att separera
en viss representationspraktik från det större kulturella sammanhang den är en del av.
Ett exempel på vad sammanhanget gör för anspråk är hur teknologi kan återge en färgskala
på ett sätt, medan en persons minne kanske återger helt andra bilder. Det är bland annat
därför viktigt att kritiskt granska multimodala framställningar, eftersom de såväl
upprätthåller som har kraft att förändra medborgarnas uppfattningar om sin omvärld (jfr.
Björkvall, 2009). I fallet med arbetet med FN:s barnkonvention får eleverna ta del av skilda
representationer genom att titta på varandras filmer. Eleverna vet att de andra grupperna
har utgått från personliga ställningsstaganden kring den valda artikeln och att dessa visar sig
exempelvis i val av bildvinkel och musik. Det beyder att de potentiellt får med sig ett
kunnande som inbegriper förståelse för att representationer är utslag av personliga val och
bearbetning, som samtidigt inbegriper att det alltid finns någon som inte får sin röst hörd.
Detta ger ingångar till kritisk granskning av hur innehåll och budskap framställs, såväl i som
utanför skolans värld.
Transformation

Begreppet transformation beskriver hur information har bearbetats och omgestaltats till en
ny form. Transformation kan också innebära att man läser en text och sedan skriver en ny
text. Den transformativa processen har alltid till syfte att försätta den information som är i
fokus i ett nytt ljus. Som tidigare framkommit är en grundtes inom ett multimodalt
perspektiv på lärande att vi inte kan se lärande, utan endast tecken på lärande (Selander &
Kress, 2010). Denna syn på lärande handlar om att dagens textpraktiker ser annorlunda ut
mot de som människor tidigare har använt. Både olika modaliteter och hur vi använder oss
av dessa modaliteter har alltså skiftat i tid.
Om vi utgår från det multimodala perspektivet på lärande, där det går att tyda tecken för hur
lärande ser ut, blir det också viktigt att lyfta vad som erkänns som lärande. Ett annat ord för
att beskriva detta är erkännandekultur. Inte minst är erkännandekulturen relevant för att
diskutera hur vi som lärare ser på det lärande som just har pågått genom undervisningen.
Istället för att endast fokusera på hur eleven når i förväg uppstyrda mål, fokuserar det
multimodala perspektivet på undervisning istället på den transformering som eleven gör av
kunskap; samt hur kunskapen i slutändan representeras (Selander & Kress, 2010). På så sätt
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ges även utrymme för ett mer fritt skapande där eleven får möjlighet att uttrycka sin
kunskap och förståelse.
Exempel på hur transformationen är en aspekt av lärande ser vi i undervisningsexemplet
och elevernas tankar om hur FN:s barnkonvention representeras i filmerna:
Man får liksom mer känsla av att se en film än vad man får av att kanske bara ha
suttit och pratat om det, att man faktiskt får en liten bild i huvudet av vad hm… sånt
här händer just nu, och det blir så nära liksom. [Elev E]
Man får också lättare fram ett budskap genom filmen. [Elev F]
Eleverna visar i exeplen ovan en medvetenhet om processens betydelse i termer av
gestaltande av ”känslor”, ”närhet” och ”budskap”.

Digitala texter och ”nya” förutsättningar
Vad är det som gör att digital textproduktion framstår som ett betydelsefullt inslag i det
dagliga skolarbetet? Svaret är sannolikt de snabba förändringar som det omgivande
samhället – likväl som skolan – genomgått under senare år. Det handlar helt enkelt om att
betrakta text, bild, ljud eller rörelse som likvärdiga uttryck för kunnande. I traditionella
läsämnen handlar det exempelvis om att inte rutinmässigt enbart arbeta med skriftliga eller
muntliga reflektioner som underlag för bedömning av elevers arbeten.
Det digitala medielandskapet innebär utmaningar för skolan, lärare och elever. Det finns
många möjliga exempel på hur sådant som tidigare tagits för givet nu kommit att
ifrågasättas. Ny teknologi möjliggör en annan form av kommunikation med mottagarna, där
deras smak och åsikter snabbt kan få genomslag för vad som kommuniceras. Säljö (2015)
har uttryckt det som att vi människor är på väg att utvecklas till ”kognitiva hybridvarelser”
som i flertalet situationer nyttjar olika former av teknik för att såväl ”lära” som ”kunna”. I
skolan torde detta gälla för såväl elever som lärare.
Det har absolut inte blivit enklare att vara lärare, men genom att bejaka de möjligheter som
teknikomvandlingen ger, uppstår utrymme för kontinuerligt lärande och utveckling för alla
– elever såväl som lärare.
Den visuella teknologin

Något som kan tyckas specifikt för bildämnet, men som också är ett nödvändigt kunnande i
andra ämnen, är att förstå hur samtidens allt mer bildtäta samhälle ställer helt nya krav på
medborgarna. Det handlar om att förstå, använda, och kanske framförallt tolka och sortera
bildflödet; såväl som att också själv kommunicera med bilder. Det är därför centralt att,
exempelvis med stöd av ett multimodalt perspektiv, ha förståelse för att det inte finns något
så enkelt som ”bara” en bild – utan att bilder är kulturellt specifika. De är bundna till ett
visst sammanhang, men skall också förstås utifrån hur pass tillgängliga de är. Detta gäller
inte minst ifråga om det enorma delbara bildmaterial som cirkulerar inom sociala medier.
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Dessutom kännetecknar digitala miljöer idag många av våra mest vardagliga situationer, i
vilka samhällsmedborgaren alltså förväntas hantera ett allt mer avancerat bildbruk.

Vad kan vi lära av undervisningsexemplet?
Exemplet med FN:s barnkonvention visar att digital textproduktion stöttar eleverna i deras
arbete med att tolka en text och kommunicera ett subjektivt perspektiv till mottagaren.
Genom arbetsprocessen erfar eleverna i praktiken hur kommunikation med ljud och bild
aldrig är neutrala handlingar; utan uttryck för en lång rad av mer eller mindre medvetna val.
Detta främjar elevernas förmåga att se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera
information (Skolverket, 2017), vilket som tidigare nämnts bland annat har ett stort värde
ur ett demokratiperspektiv.
En central aspekt i det aktuella projektet kan därför sägas vara att eleverna på nära håll erfar
hur en och samma artikel i FN:s barnkonvention kan tolkas på olika sätt. Eleverna erfar
även hur olika medier som skildrar FN:s barnkonvention är utslag av val och ideal.
I undervisning kan det vara användbart att diskutera och analysera framförallt visuell
kommunikation med stöd i transformationsbegreppet och analysera vad skilda modaliteter
gör för hur ett innehåll uppfattas. Det handlar således om att kunna tolka relationen mellan
ljud, bild, stämningar och textbudskap. Det vill säga att förhålla sig kritiskt oavsett
avsändare.
Undervisningsexemplet belyser aspekter av hur digital textproduktion potentiellt kan ge
elever möjligheter att förstå sin samtid och forma sin framtid.
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När Lars Eckströms elever skrivit sina recept
är det dags att gå hem och laga maten på
riktigt – och samtidigt filma. Ett moment
som alltid uppskattas av eleverna.

1

Före lektionen

Under sex lektioner har tyskläraren Lars
Eckströms elever arbetat med matrecept
som textgenre. Gruppen har analyserat strukturen,
tränat viktiga begrepp och skrivit först gemensamt
och sedan individuellt. Nu är det dags för eleverna
att med hjälp av sina telefoner filma när de tillagar
sin rätt hemma, medan de kommenterar vad de gör
– på tyska.
– När jag i början av momentet berättar att de
ska göra en liten film brukar eleverna utbrista ”oj!”,
säger Lars Eckström. De tycker att det känns svårt
och litar inte riktigt på sin förmåga. Men tack vare
strukturen med cirkelmodellen brukar det alltid
fungera väldigt bra. Jag ger dem också valet att göra
en bildpresentation, men jag försöker motivera dem
att filma för att det brukar bli roligare i slutändan.

Skarpt läge – dags
att tillaga sitt recept
och samtidigt spela in
processen.

Lars Eckström

Lars Eckström är
lärare i tyska på
Nyköpings högstadium.

”Eleverna blir motiverade av att filma”

”Eleverna blir
motiverade av
att filma”

Eleverna har fria händer när de spelar in sin film hemma, men
de får gärna ha det egna receptet framför sig och ha skrivit ner
några viktiga stödord. Vissa elever arbetar i par och hjälper varandra att filma, för att sedan byta plats. Andra tar hjälp av en förälder eller ett syskon eller filmar helt enkelt sig själva genom att placera
telefonen på ett bra sätt.
– Jag vill inte skapa några hinder för eleverna genom att styra hur
filmerna ska göras, säger Lars Eckström. Vissa tillagar bara receptet
och pausar inspelningen ibland för att inte filmen ska bli för lång.
Det räcker gott. Andra elever klipper med ett redigeringsprogram
och lägger till text och musik. Det är det som är så kul med det här,
att tekniskt duktiga elever som kanske är lite svagare i ämnet tyska
också kan bli väldigt motiverade.
Det blir många skratt och glada tillrop i klassrummet när eleverna
visar sina filmer för gruppen.

Eleverna får välja mellan
att göra en film eller att
sätta ihop en bildpresentation.

”Eleverna blir motiverade av att filma”

2

Under lektionen

Även elever som normalt är lite svagare i tyska brukar bli motiverade när
de får filma

– Även om eleverna ibland till en början är tveksamma över
att spela in en film när de lagar mat så blir de oftast väldigt
motiverade när vi väl sätter igång, säger Lars Eckström på
Nyköpings högstadium. Det första steget är att skriva ett recept på tyska (fas 1-7), vilket beskrivs i bildreportaget ”Mat
är en rolig väg till lärande”.
Fas 8 (hemläxa): Eleverna använder sina texter som bas
när de spelar in en film där de tillagar sina maträtter och
kommenterar de olika arbetsstegen. De kan också välja att
fotografera och göra ett bildspel.
Fas 9: Eleverna visar sina filmer eller presentationer för
hela gruppen.

”Eleverna blir motiverade av att filma”

Att tillaga och filma sitt matrecept

– Att de har så roligt
stärker verkligen elevernas
självförtroende, säger Lars
Eckström på Nyköpings
högstadium.

Efter lektionen

– Alla gjorde faktiskt en presentation, säger Lars
Eckström efteråt. En elev som var ny i gruppen var
väldigt skeptisk och rädd innan, men hon genomförde det och upptäckte att hon blev jättemotiverad.
Nu vill hon gärna göra en film till! Att de har så roligt
stärker verkligen elevernas självförtroende.
Lars Eckström har arbetat med receptskrivning och
filmer med både åttor och nior, men tycker att det vanligtvis fungerar allra bäst med de äldre eleverna.
– De har kommit längst i kunskapsutvecklingen, känner sig trygga med varandra och det blir snälla skratt när
de tittar på varandras filmer. De skrattar med varandra,
inte för att förolämpa.

”Eleverna blir motiverade av att filma”

3

Del 7: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera

Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet.
•
•
•

•

Hur arbetar ni idag för att stötta era elever när de ska skapa texter av olika
slag?
Diskutera vad möjligheten att skapa texter med olika uttrycksformer som skrift,
bild, film och ljud kan betyda för elevers lärande.
Vilka nya uppslag gav artikeln/artiklarna när det gäller att välja modalitet? Hur
kan en undervisning som innefattar ett multimodalt perspektiv på textskapande
möjliggöras inom era ämnen?
Vi befinner oss i en tid där digitalt skrivande och analogt skrivande delvis
existerar sida vid sida. Finns det delar i den analoga skrivundervisningen som
är viktiga att bevara? Finns delar som inte längre möter upp mot ett nutida
samhälle?

Planera och förbered

Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer två exempel på hur en sådan aktivitet kan planeras. Det
första exemplet är anpassat för elever i årskurs 4-6 och det andra för äldre elever.
Skapa berättelser
Syftet med aktiviteten är skapa medvetenhet om hur olika modaliteter påverkar hur vi
upplever en text och hur olika modaliteter kan kombineras.
•

•

Låt eleverna i grupper skapa berättelser utifrån ett förbestämt tema. De olika
grupperna får använda olika uttrycksformer för sitt berättande. Exempelvis
skapar en grupp en berättelse som är skriftledd – de skriver en berättelse.
En annan grupp skapar en berättelse som är bildledd – de använder bilder till
sin berättelse och ytterligare en grupp skapar en berättelse som är ljudledd,
exempelvis en podd.
Låt eleverna redovisa sina berättelser och samtala sedan med eleverna om hur
de olika uttryckssätten fungerade för att föra fram en berättelse. Samtala gärna
med eleverna om hur berättelsen skulle bli om de använde alla uttrycksformer
i samma berättelse. Om tid finns – låt eleverna vidareutveckla berättelserna så
att de inkluderar flera uttrycksformer.

Från en uttrycksform till en annan
Syftet med aktiviteten är att undersöka olika uttrycksformers potential för
meningsskapande i olika sammanhang.
Planera en aktivitet där eleverna utgår från befintliga texter, egna eller andras, för
att skapa korta, multimodala texter. Använd förslagsvis de frågor som finns i artikeln
"Att skapa multimodala texter" när ni tillsammans med eleverna diskuterar val av nya
uttrycksformer. Vilken potential för meningsskapande har de olika uttrycksformerna i
olika sammanhang? Eleverna kan till exempel göra om en faktaruta i en lärobok till en
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visuell, digital faktatext eller filmatisera en saga, såsom det visas i filmen "Att skapa
multimodala texter".

Del 7: Moment C – aktivitet

Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna
•
•
•

hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte
vilket lärande som blir synligt hos eleverna
vad du får syn på i den egna undervisningen.

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 7: Moment D – gemensam uppföljning

Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era grupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna som
stöd för samtalet.
•
•
•
•
•

Fungerade undervisningsaktiviteten utifrån sitt syfte?
Fick ni med er alla elever i gruppen?
Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i ert fortsatta arbete?
Hur kan arbetssätten vara användbara i andra situationer?
Vad skulle ni behöva lära er för att kunna möta elevernas behov ännu bättre?
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