
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde, 

15 hp 

Multimodalitet i 

undervisningen 
Ett arbete om vilka uttrycksformer lärare 

och elever använder i olika ämnen under 

totalt 13 lektioner. 

Emelie Eriksson 

Malin Gustafsson 

Handledare: Elisabeth Berg 

Examinator: Jörgen Mattlar 

Rapport nr: 2013ht00595 



2 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med vår fallstudie var att undersöka om läraren arbetar med multimodala uttryckssätt, 

såsom bild, musik, drama, teater, IKT, spel, film och CD i sin undervisning och till omfattning. 

Vilka utryckssätt som genomsyrar undervisningen samt vilka som utelämnas.  

 

Metodvalet som användes för vår undersökning var observationer vilket gjordes under två hela 

dagar respektive en heldag och två halvdagar. De som observerades var två grundskollärare i 

årskurs 3 respektive årskurs 4, läraren för årskurs 3 kallar vi för Lärare 1, hon arbetar på en 

mindre skola ute på landsbygden några mil utanför en storstad i mellersta Sverige. Den andra 

läraren som observerats kallar vi för Lärare 2, hon arbetar i årskurs 4 på en medelstor skola 

belägen i utkanten av den centrala delen i en storstad i mellersta Sverige.  

 

Observationerna gjordes utefter ett framtaget observationsprotokoll (bilaga 3) där de olika 

mutlimodala uttrycksformerna bearbetades och sedan analyserades. Slutsatsen var att de båda 

lärarna tillämpade olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning under vår tid som 

observatörer. De olika uttrycken lärarna använde sig av var bild, CD, film, IT och musik men 

dessa olika uttrycksformer användes i olika stor utsträckning och vissa visade sig därför mer än 

andra. Av de uttrycksformer vi valt att titta efter så var det endast drama och teater som inte 

visade sig.  

 

 

 

Nyckelord: multimodalitet, grundskola, observation, estetiska ämnen, vidgat textbegrepp. 
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1 Inledning 

Detta arbete är skrivet av Emelie Eriksson och Malin Gustafsson som studerar till 

grundskollärare respektive förskollärare. Vi båda finner ett intresse i de estetiska 

uttrycksformerna, ett intresse som väcktes efter att ha läst musiskt- estetiskt lärande med barn vid 

Uppsala universitet. Det fick oss att inse vikten i att använda dessa utrycksformer i skola och 

förskola.  

 

Genom användandet av de estetiska uttrycksformerna i skolverksamheten så får eleverna ett ökat 

lärande genom användandet av olika sinnen och kompetenser i sin kunskapsutveckling. Detta 

poängteras i läroplanen Lgr11. 

  

1.1 Disposition 

Vårt arbete inleds med inledning och bakgrund (kapitel 1-2) för att sedan komma in på tidigare 

forskning, olika centrala begrepp kopplade till vår undersökning samt kortare forskning kring de 

olika uttryckssätt vi observerat och det teoretiska perspektiv vi haft som utgångspunkt (kapitel 3). 

Därefter följer ett kapitel med syfte och frågeställning (kapitel 4) innan vi går in på metodavsnittet 

som innehåller bland annat metodval, etik, tillförlitlighet och validitet (kapitel 5). Efter det 

kommer två resultatavsnitt där vi redovisar våra observationer, vilka uttrycksformer som 

förekommit samt diskussioner av våra resultat under olika rubriker beroende på vem som var 

ansvarig för respektive observation (kapitel 6) detta kapitel följs sedan av ett kapitel där vi 

gemensamt sammanfattar våra resultat och en reflektion över vårt metodval (kapitel 7) det 

övergår sedan i en diskussion (kapitel 8) och avslutar med en konklusion (kapitel 9) samt bilagor 

(kapitel 11-13). 
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2 Bakgrund 

I Dagens Nyheter, (130615) skriver några politiker inom miljöpartiet en debattartikel att ge de 

estetiska ämnena en starkare ställning i skolan.  

”Ett stycke text är inte bara bokstäver, ett matematiskt eller fysiskt samband är inte bara siffror. 

För att förstås behöver de beskrivas som en form eller tyngd, förklaras i bildspråk, dramatiseras 

eller kopplas till referenser elever redan bär på.  

En film, ett musikstycke eller en bild kan vara nyckeln för att förstå historia, språk eller fysik. All 

kunskap blir konst innan den blir kunskap igen: Den filtreras genom språket.” 

De skriver även om andra ämnen, att de hänger samman intimt med de estetiska uttryckssätten. 

Detta återfinns i forskning kring ämnet, Carin Jonsson (2006) skriver i sin avhandling att bilder 

stimulerar barnens förhållande till världen runt omkring, att de får mer estetiska upplevelser som 

har betydelse för dess språkutveckling. Genom användandet av flera uttrycksmetoder tillsammans 

såsom bild och text så bildas en helhet som ger en mer meningsfull undervisning och ett mer 

lustfyllt lärande (Starrsjö, 1985). I kursplanen för svenska står det även att eleverna ska använda 

olika estetiska uttryckformer för att få visa sina kunskaper. Då detta leder till en mer meningsfull 

undervisning då eleverna får använda flera sinnen för att fördjupa sina kunskaper. Filmen som 

undervisningsmetod i skolan ger många visuella inslag hos eleverna som boken inte erbjuder och 

den erbjuder även möjligheten till att brädda elevernas kunskaper och lärande vilket fördjupar 

bland annat språkutvecklingen (Film i skolan, 2012; Säljö, 2005). 

 

Även debattörer från Karolinaska institutet och Tom Tits Experiment skriver en debattartikel, 

estetiska skolämnen underlättar teoretiska studier, i Dagens Nyheter (130905), att forskning visar på att 

undervisning i estetiska ämnen leder till djupare kunskaper inom de teoretiska ämnena. Detta tack 

vare en intensiv forskning under de senaste decennierna kring hur vår hjärna fungerar och hur vi 

människor lättast tar till oss nya kunskaper. De menar därför att de nu finns en bra och stabil 

grund för att föreslå förändringar som skapar bättre förutsättningar för elevers lärande i skolan 

eftersom undervisningen enligt skollagen 1 kap 5 § ska vila på en ”vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.”  

 

Elisabet Malmström (2013) skriver en artikel kring den estetiska lärprocessens betydelse i skolan. 

Hon menar med estetiska lärprocesser uttryck som bland annat bild, musik och dans. Hon skriver 

att dessa uttryck ska ge en mer meningsskapande undervisning. Hon skriver även att: 
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”En bättre användning av estetiska lärprocesser kan tänkas leda till demokrati i vardagen i 

betydelse att barn, studenter och deltagare får syn på sig själva, kulturen, värden i världen som en 

helhetlig process av pluralitet och skillnad” (Malmström, 2013:112). 

 

Howard Gardner (1999:47–48) forskar kring de olika intelligenserna, han skriver att det finns sju 

intelligenser, de som rör vårt arbete är den musikalisk- rytmiska intelligensen då man har 

kompetens för att komponera olika musikaliska mönster. Den nästa som rör vårt arbete är den 

kroppsliga kinestetiska intelligensen, då man använder kroppen för att lösa problem samt den 

visuell spatiala intelligensen då man har möjlighet att använda och känna in olika mönster.  

Genom att stimulera dessa olika intelligenser med hjälp av de multimodala uttryckssätten så 

fördjupas elevernas kunskaper inom ämnet.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011:14) står det att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda och ta del av många 

olika uttrycksformer. Med olika uttrycksformer menar man bland annat språk, bild, musik, drama, 

dans, film, IKT, CD och spel. Det står även att läraren ska ansvara för att ge utrymme till elevens 

förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. Detta återfinns även i syftet för ämnet 

svenska i kursplanen där det står att eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer. I syftet för engelska kan man läsa att eleverna ska ges förutsättningar för 

att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Under 

ämnet matematik finner man även att eleven ska ges möjligheter till att använda digital teknik för 

att få möjligheten att utveckla sina kunskaper inom ämnet (Utbildningsdepartementet, 2011:30, 

62, 222). 

 

Genom de tankar som finns kring det estetiska lärandet och de multimodala uttryckssätten då 

eleverna får använda flera av sina sinnen för att främja kunskapsutvecklingen så vill vi undersöka 

hur lärare i praktiken använder de olika uttryckssätten i undervisningen och till hur stor del 

eleverna uppmanas till att använda olika multimodala uttryckssätt och vilka uttryckssätt de får 

möjligheten att använda sig av i klassrummet. 
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3 Litteraturöversikt  

Här nedan följer en översikt av forskning inom literacy, det vidgade textbegreppet och olika 

multimodaliteter. Det råder delade uppfattningar kring att koppla samman texten till olika uttryck 

bland olika forskare. Vi har därför valt att ta upp de båda sidorna men fokusera på den sidan som 

anser att de olika uttrycken främjar elevers kunskapsinlärning. Både multimodalitet och literacy 

ingår i det vidgade textbegreppet efter att detta breddats under senare år, då man inte längre 

enbart fokuserar på den skrivna eller talade texten utan man kopplar även samman de icke-

verbala uttryckssätten.  

3.1 Multimodalitet 

Multimodalitet är ett begrepp som har utvecklats från literacy och det vidgade textbegreppet 

(Forstorp, Per-Anders, 2007).  Multimodalitet är ett nytt och brett begrepp enligt Gunther Kress 

& Staffan Selander (2010). Enligt dem handlar begreppet om hur man tolkar världen i olika 

sociala sammanhang. Idag hittar man inte endast berättelser i skrivna böcker utan detta 

återkommer i allt ifrån datorspel till film, olika veckortidningar, på radio och tv. Dessa fenomen 

namnger författarna som teckenvärldar. Även ljud, gester slag, rörelsemönster, ytor och 

färgskalor ses som teckenvärldar (Kress & Selander, 2010). Dessa kan utgöra olika skrivtecken i 

musikalisk notation och matematiska tecken. Inom det multimodala perspektivet ses också 

kommunikation och lärande som en teckenvärld. I avsnitt 3.6 redogör vi för de olika multimodala 

uttryckssätt vi valt att studera i vår studie. 

3.2 Vad är text? 

Enligt en forskningsöversikt av Britt-Louise Gunnarsson (2007) fokuserade man förr enbart på 

orden i en text och bortsåg från de icke-verbala uttryckssätt i texten som exempelvis bilder och 

grafik. Att fokusera på samspel mellan ord och bild är alltså något nytt inom den 

språkvetenskapliga textforskningen. Att det helt saknades forskare som intresserade sig för detta 

samspel stämmer dock inte. Det stora intresse vi nu kan se bland textforskare, knutet till en mer 

vidgad syn på textbegreppet, tror Gunnarsson är tack vare den stora tekniska utvecklingen och 

det stora användandet av dator och internet som skett det senaste decenniet. Även Claes-Göran 

Holmberg och Anders Ohlsson (1999) skriver om den nya synen på textbegreppet och menar att 

det på senare tid har vidgats från att tidigare endast ha omfattat den skrivna texten till att idag 
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även användas då man talar om filmer, musikstycken och operaföreställningar. Speciellt då vi talar 

om film, då detta även har sin grund i berättelser.  

3.3 Skillnader mellan språkliga medier och bildspråkliga medier 

Holmberg och Ohlsson (1999) skriver om skillnader mellan språkliga medier och bildspråkliga 

medier. Till de språkliga kan man exempelvis räkna en skriven roman, en faktatext kring 

medeltiden eller ett recept och till de bildspråkliga medierna kan man räkna en skönlitterär film, 

en faktafilm eller en faktaplansch utan någon text där bilderna berättar all information som är 

relevant för åskådaren. I filmen gentemot den skrivna romanen kan man klippa ihop bilder av en 

person för att visa om denne tänker eller känner något i förhållande till ett objekt, i romanen får 

man istället helt enkelt bara berätta om personens tankar. I filmen kan man även visa en 

detaljerad helhet medan man i romanen istället måste beskriva den detaljerat. När man ser en film 

kan det vara svårt att skilja på nutid, dåtid och framtid då filmen ofta kan präglas at ett slags evigt 

nu. I romanen räcker det istället med verbens tempusformer för att vi ska förstå vilken tid det 

handlar om, men ser man en informationsfilm om exempelvis medeltiden så kan de lätt visa 

genom kläderna vilken tid de handlar om medan de i faktaboken får skriva årtal och andra fakta 

som berättar vilken tidsepok det handlar om.  

 

Skärmen kombinerar enligt Kress & Selander (2010) dessutom flera olika visuella uttryck på ett 

annat sätt än den tryckta sidan i läroboken. Bildskärmen ger även mer möjligheter till skrivandet 

än pappersbaserat skrivande, man får möjligheten att klippa och klistra och den enskilde 

individen får ett större utrymme då han eller hon använder datorskärmen istället för papper och 

penna genom att lätt kunna växla mellan olika sidor och informationskällor. Det bli lättare att i 

efterhand flytta runt textdelar och skrivandet blir då även multimodalt (Kress & Selander, 

2010:30–31). Dessa två sidor tillsammans bidrar till en genomgripande förändring i användandet 

och effekten av literacy för att kunna kommunicera på alla nivåer och inom alla områden. 

3.4 En delad syn 

Det är en delad syn när man talar om vidgade textbegrepp, Jonsson (2006) skriver i sin 

avhandling om forskare som är emot bilder i böcker för nybörjare eftersom de anser att det 

försämrar läsinlärningen samt att det inte stimulerar barnens intellektuella utveckling, utan att 

denna istället förhindras. Maja Witting (1974) har ett kritiskt förhållningssätt till bilder i 

litteraturen under den tidiga läsinlärningen, hon menar att bilden inte har någon funktion i 
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sammanhanget och att förförståelseträningen ska ske utan bilder. Pedagogen Pamela Protheroe 

(1992) skriver i sin bok att bilder hindrar barnets föreställningsförmåga och deras intellektuella 

utveckling och att barnen som lär sig läsa inte behöver föreställa sig något och skapa egna inre 

bilder om de endast möter böcker som innehåller illustrationer. Ingvar Lundberg och Katarina 

Herrlin (2004) skriver om att barnet är medskapare i de texter som de läser genom att de utnyttjar 

de ledtrådar de får för att skapa egna inre bilder vilket de går miste om vid böcker med mycket 

illustrationer.  Men Jonsson (2006) själv menar att det stimulerar barnens förhållande till världen, 

att de får mer estetiska upplevelser. Hon uppmärksammar bildens betydelse i språkutvecklingen 

och hon anser att kunskaper som barnet redan befäst i hemkulturen kan leda till nya 

förförståelser som i sin tur leder till såväl nya insikter och utsikter.  

 

Carina Fast publicerade en doktorsavhandling (2007:180) där hon skriver om förändringar kring 

synen på barns läs- och skrivinlärning. Hon skriver att barn bär på en ”ryggsäck” när de kommer 

till skolans värld, en ryggsäck med erfarenheter och kunskaper som barnet utvecklat i sin 

hemkultur genom att lyssna, se på tv, skrift i olika slag på till exempel mjölpaket, tidningar och på 

tv eller datorskärmen, barnen låtsasläser och låtsasskriver. Många barn har innan de ens fyllt ett år 

fått uppleva läsandet tillsammans med andra, lite senare får de även vara med om gemensamma 

skrivstunderna då föräldern till exempel skriver deras namn på en teckning de gjort. I dessa läs- 

och skrivsituationerna slussas barnet in i den skriftspråkliga kulturen (Björk, Maj & Liberg, 

Caroline, 1996). Alla barn får inte ”öppna sina ryggsäckar” i klassrummet utan de måste lämna 

dessa som innehåller centrala och viktiga kunskaper utanför dörren till klassrummet, alla barns 

kunskaper och erfarenheter värdesätts alltså inte (Fast, 2007:181). I Skolverket rapport 304, Vad 

händer med läsningen?: en kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007.  (2007:14) påtalas 

det att texter både i skolmiljön och i hemmiljön har lyfts fram som avgörande för barnets 

skolframgångar. Texter som barnet stött på i hemmiljön har visat sig ha betydelse för hur barnet 

lär sig att läsa och skriva, men skolan är ofta väldigt försiktig och använder inte dessa texter, 

texter som inte ingår i lärarnas/pedagogernas repertoarer är oftast inte välkomna.  

 

När man talar om att få ta del av olika uttrycksformer talar man bland annat om ett vidgat textbegrepp. 

När man syftar på ordet ”vidgat” talar man om ett nytt sätt att se på något jämfört med den 

tidigare syn som var snävare (Karlsson, Anna-Malin, 2007). Ett vidgat textbegrepp innebär alltså 

att texter förstås som teckensystem som inte enbart består av bokstäver, utan i princip vilka 

tecken som helst vilket innefattar bland annat bilder, ljud och film (Gunder, Anna, 2007). Kress 

& Selander (2010) skriver om det vidgade textbegreppets innebörd. De menar på att det handlar 
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om olika slags texter såsom symboler på skyltar, bilder, den skrivna texten samt det talade 

språket. Texten får sin betydelse av det sociala sammanhang där de skapats och för vilket 

ändamål de används.  

 

I Lpo94 stod det även att eleverna skulle arbeta efter det vidgade textbegreppet, de skulle få 

använda sig av drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form i skolans 

verksamhet. Bengt Molander (2009) skriver om olika avsnitt ut Lpo94 där de skriver att olika 

erfarenheter ska uppmärksammas i undervisningen, de erfarenheter de tar upp är de praktiska, de 

sinneliga och de estetiska. Detta ska då ske genom att arbeta multimodalt och använda fler sinnen 

i lärandet. Kunskapssynen i läroplanen är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och 

Molander anser att det är genom de olika lärprocesserna som kunskap, praktisk kunskap och 

estetiska lärprocesser har sin betydelse för mångfaldens kunskaper. Det vidgade textbegreppet 

ersattes i Lgr11 till att eleverna istället skulle få använda olika uttrycksformer i undervisningen 

föra att visa sina kunskaper. Dessa begrepp hänger samman med de multimodala uttryckssätten 

som vi i denna uppsatts kommer att använda oss av. 

3.5 Litercyformer 

Fast (2008:39) menar att begreppet literacy inte endast innebär text och läsning, utan de 

innehåller också den muntliga delen inom språket men även de multimodala texterna. Literacy är 

en social aktivitet som handlar om hur barn får olika literacy events, vilket innebär olika 

färdigheter från både hemmet och i samspel med andra barn. Dessa literacy events kan även vara 

olika multimodala texter, exempelvis inköpslistor, högläsning och tv program.  

 

Enligt Fast (2007:31) handlar literacy om hur läs och skrivinlärningen kan synliggöras i tidiga 

åldrar genom olika aktiviteter. Begreppet handlar om hur olika kulturella och sociala sammanhang 

möter textorienterade aktiviteter. Kress (2003) ser på literacy ut ett symbolperspektiv, han 

förklarar literacy som två olika faktorer med relation till varandra. Den ena faktorn är övergången 

från den långa dominansen av att skriva till den nyare dominansen av bild, traditionellt sätt så 

bestod en text av skrivna och tryckta verbalspråkliga texter men textbegreppet har sedan vidgats 

till att inkludera även det talade språket och bildmediet (Kress & Selander, 2010:30). Den andra 

faktorn beskriver han som flytten från boken till skärmen, bildskärmen har fått en allt större plats 

i undervisningen, det är en plats där olika världar kan få plats samtidigt (Kress, 2003; Kress & 

Selander, 2010). Kress (2003:73) anser att literacy är ett begrepp mellan läsning och skivandet, 

men det handlar inte enbart om att lära sig läsa eller skriva. Det handlar om att ta hjälp av text 
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och bild tillsammans för att läsa och skriva. Detta kan vara med hjälp av att läsa ett brev eller 

skyltar med text och bild tillsammans. Kress menar att finns även en skillnad mellan att läsa en 

text eller att läsa en bild. Men att enbart skriva meningar med skriftspråkets text leder till att 

barnen blir utan det visuella och grafiska som höjer dimensionen med en högre nivå. Enligt 

Roger Säljö (2005) handlar literacy om olika skriftspråkliga aktiviteter man använder olika uttryck 

som läs och skrivfärdigheter genom olika aktiviteter. Literacy betyder även att man använder 

olika texter för att lära sig olika genrer, samt att koppla texten till världen och förhålla sig kritiskt. 

 

Literacy-begreppets innebörd har förskjutits och utvidgats genom tid genom att flera betydelser 

lagts in under begreppet. Literacy handlade först bara om läsande och skrivandet under en längre 

tid innan språkets muntliga del fick en plats i begreppet (Fast, 2007). Idag har även multimodala 

texter fått en plats inom det vidgade textbegreppet, med ordet ”multi” i multimodalitet menas det 

att de sker en additiv lagring av olika kommunikativa uttrycksformer (Forstorp, Per-Anders, 

2007). Med det menas samband mellan olika former av kommunikationsmedel som bland annat 

text, bild, musik, film, drama och IKT (Fast, 2007; Forstorp, 2007).  

 

Fast (2008:35,38) förklarar begreppet emergent literacy som en utvecklad del av literacybegreppet. 

Det handlar om hur läsandet och skrivandet är förknippat till olika symboler och texter i olika 

sammanhang och den kulturella miljön anses viktig i barns möten med texter. Begreppet handlar 

även om barns samspel med andra barn och människor när de utvecklar deras läs och skriftspråk. 

Säljö (2005:221) skriver om begreppet digital literacy vilket även kan benämnas som media 

literacy. Ola Erstad (2002:194) utgår från D. Barton (1994) när han förklarar begreppet media 

literacy, han förklarar begreppet om hur man utgår ifrån enklare färdigheter till metakognition 

och reflektion. Detta kan enligt Säljö (2005:221) handla om att man söker information från 

internet, att bedöma att informationen går att lita på och att kunna förstå texten man läser och 

sätta in detta i ett sammanhang. 

3.6 Uttrycksformer inom multimodalitet 

Här nedan följer en redogörelse för de multimodala uttrycksformer vi har valt att titta efter i vår 

studie. Vi har valt att fokusera på de uttrycksformer som finns med i läroplanen och i de enskilda 

ämnenas kursplaner. Vi har valt att placera dem i bokstavsordning då vi inte värderar någon 

modalitet framför den andre utan anser att alla är lika viktiga i undervisningen.  
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Bilder 

I kursplanen för bild i Lgr11 (2011:20) står det att:  

”Bilder har en stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge 

oss estetiska och känslomässiga upplevelser.”  

Bilder innebär alltså mer än bara den ritade bilden i skolan, det kan vara bilder som ska ge oss 

information om till exempel vart toaletten ligger eller var närmaste nedgång till tunnelbanan 

finns. Det kan vara kampanjbilder för nästa val då partier skapar bilder för att övertala folket till 

att rösta på just dem eller bilder som ber oss skänka pengar till hjälporganisationer då dessa ofta 

ger oss känslomässiga upplevelser som gör att vi vill hjälpa till. Ahlner-Malmström (1991:14) 

skriver om att språket för vuxna består av ord, men för barn ingår även ljud, rörelse och bild i 

språket och det är naturligt för barnen att göra egna bilder. Lisa Öhman-Gullberg (2006) skriver 

om att arbeta med bild i undervisningen inom de olika ämnena. Att tillsammans med läsningen 

och skrivningen leder bilden det till att en mening skapas och genom användandet av olika 

kommunikationsformer som samverkar sida vid sida så skapa en helhet.  

 

Om barnen i skolan får möjligheten att utveckla en förståelse för sina kamraters och massmedias 

sätt att göra bilder och behandla olika material och former så får de genom denna förståelse 

möjligheten att utveckla sitt eget bildspråk vilket leder till att barnen utvecklar sin kommunikativa 

kompetens (Ahlner-Malmström, 1991). I kursplanen (2011:20) står det även att vi behöver 

kunskaper om bilder och bildkommunikation för att vi ska kunna uttrycka våra egna åsikter och 

aktivt kunna delta i samhällslivet. 

 

Dator & IT 

Undervisningen i skolan förändras efter teknikens utveckling i samhället och teknikanvändandet i 

skolan är skildrat till de sociokulturella förhållanden som råder. IT har blivit en del av människors 

vardag och därför sker en utveckling även i skolan (Almqvist, 2002), att arbeta med dator i 

skrivandet ger eleven större möjligheter och lättare att komma i kontakt med olika 

informationskällor (Kress & Selander, 2010). Men IT används även till så mycket mer i skolan, 

via datorn kan man titta på film, teaterföreställningar och olika dramatiseringar via projektor, 

spela pedagogiska spel för att utveckla sina kunskaper och lyssna på musik i olika sammanhang. 

Under ämnet matematik finner man även att eleven ska ges möjligheter till att använda digital 

teknik för att få möjligheten att utveckla sina kunskaper inom ämnet (Utbildningsdepartementet, 

2011:30, 62, 222). Även CD nämns i vårt resultat som uttryckssätt på samma sätt som datorn 

används för att spela upp en saga eller dylikt.  
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Drama & Teater 

Stig Starrsjö (1985) tar upp att dramaanvändandet i undervisningen har ökat i de svenska skolorna 

med start då grundskolan och dess läroplan infördes, när man hör ordet drama tänker man oftast 

på en teaterföreställning. Men drama betyder inte enbart detta utan det inkluderar även en 

handling som har samband med lek, dans, sång och riter. Dramat återfinns långt bak i tiden redan 

hos de gamla grekerna. De menade på att drama var ett naturligt sätt för barnen att skaffa sig 

kunskap på. De menar att lustfylld inlärning ger lust att lära mer och dessutom leder till med 

bestående kunskaper. Drama och teater hänger samman på många plan, men en teater ses oftast 

som mer planerad med bestämda roller och repliker. Att arbeta med teater i undervisningen inom 

olika ämnen såsom svenska eller samhällsorienterade ämnen är ett bra sätt att lära då man ofta 

säger att om man lär med hela kroppen och det fastnar i huvudet. Inom svenskämnet kan man då 

bygga upp en teater kring en skönlitterär bok som tar upp ett viktigt ämne, eller inom historia då 

man kan bygga upp teatern kring en stor händelse under exempelvis medeltiden för att fördjupa 

kunskaperna kring detta. I många läromedel och lärarhandledningar ges det relativt ofta exempel 

på hur man kan gå från text till drama för att skapa en teater (Starrsjö, 1985).  

 

Film 

Att använda filmvisning i undervisningen är något som Säljö (2005) tar upp. Han skriver om 

vikten av de visuella inslagen i undervisningen. I Svenska filminstitutets skrift, Film i skolan (2012), 

poängteras vikten av att arbeta med en film direkt efter visning för att skapa utgångspunkter för 

vidare studier inom ämnet som filmen behandlar. Filmer erbjuder även möjligheter till att brädda 

elevernas lärande om både sig själva och deras omvärld. Filmen är ett bra arbetssätt då man 

arbetar med exempelvis värdegrunden eller de mänskliga rättigheterna, filmen har en förmåga att 

tydliggöra många frågor genom att stimulera flera av våra sinnen till skillnad mot en bok. Fredrik 

Lindstrand (2009) skriver om arbete kring film inom de olika ämnesområdena, att arbetar man 

med detta uttryckssätt så får eleverna möjligheter till att vidga sitt perspektiv till den stora mängd 

representationer de möter via medierna i sin vardag.  

 

Musik  

Musiken är liksom språket en förmedlare av traditioner som kan få oss att förstå olika handlingar, 

tankar och känslor för att ge oss större insikter om oss själva. I kursplanen för musik i Lgr11 

(2011:100) står det även att musiken är en viktig del i människornas sociala gemenskap och att de 

påverkar individernas utveckling kring sig själva samt att kunskaper om och inom musik ökar 

våra möjligheter till att delta i samhällets kulturliv.  
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Katharina Dalhbäck (2011) skriver i sin avhandling om det talade språkets huvudsakliga funktion 

är kommunikationsförmågan. Att kunna kommunicera med varandra, då krävs det att man kan 

rikta sin uppmärksamhet och sitt lyssnande, vilket övas när man sjunger tillsammans. Eftersom 

ord med rytm i en sång som har en tydlig puls är lätta att lära, så är detta ett bra sätt att träna 

riktandet av sin uppmärksamhet och lyssnandet. Dalhbäck (2011) skriver även om sambandet 

mellan musik och läs- och skrivinlärningen. Detta används genom att man använder bokstäver 

och ordbilder genom sången men även då man prövar olika rytmer genom exempelvis ramsor. 

Hon utgår ifrån Varköy (2004) när hon skriver att musiken kan hjälpa elevers förståelseförmåga 

då man kan ”känna” musiken genom upplevelser. När författaren utgår från Thavenius (2004) 

anser hon att alla sinnen behöver vara med i lärande. 

3.7 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, Roger Säljö (2005) skriver om detta 

perspektiv som har format den svenska skolan. Han skriver om grundaren för det sociokulturella 

perspektivet som är den ryska forskaren Lev Semënovic Vygotskij. Han forskade kring psykologi 

och pedagogik, han menade att tänkandet formas genom sociala och kulturella erfarenheter då 

man deltar i olika sociala sammanhang där man kommunicerar med andra.   

 

Den sociokulturella utvecklingen använder sig av olika redskap, vilka är de fysiska och psykiska 

redskapen. Till de fysiska redskapen räknas olika slags artefakter såsom pennor och papper, 

medan de psykiska redskapen är kommunikationen och tänkandet. Inom det psykiska redskapet 

är språket det absolut viktigaste delen, både i tänkandet och i kommunikationen med andra och 

detta redskap är enligt Vygotskij viktigare än de fysiska redskapen. Vygotskij använder sig av 

proximala utvecklingszoner (Zone of proximal development), vilket innebär den närmaste 

utvecklingszonen. Han menar att barn utvecklas i samspel med andra, att de behärskar vissa 

kunskaper, och är nära att behärska vissa andra kunskaper. Den proximala utvecklinszonen 

definierar Vygotskij som avståndet mellan det man klarar av på egen hand utan stöd, och det man 

klarar av med stöd av andra människor. 
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4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med vår fallstudie är att genom empiriska studier undersöka hur två lärare arbetar med de 

multimodala uttryckssätten i undervisningen.  

4.2 Frågeställningar 

 Vilka multimodala utrycksformer använder läraren i sin undervisning? 

 Vilka multimodala uttryckssätt uppmanas eleverna att använda i sitt arbete? 
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5 Metod 

För vår studie genomfördes observationer efter observationsprotokoll. För att dokumentera 

observationen användes observationsprotokoll med kolumner för tid, aktivitet, förlopp och 

kommentarer.   

5.1 Urval 

Vi valde att vända oss till skolor där vi sedan tidigare hade kontakter med lärare. Lärarna arbetar 

på två olika skolor, den ena skolan är en medelstor stadsskola och den andre en mindre skola ute 

på landsbygden. Fokus för vår studie var att observera vilka uttrycksformer som visar sig i 

undervisningen och den enskilde eleven observerades därför inte.  

 

Observationerna genomfördes i olika ämnen, detta beroende på lärarens scheman för de aktuella 

dagarna. För att lärarna ska vara anonyma och för att kunna skydda informanternas identiteter så 

har vi valt att ge våra informanter fingerade namn. Den första läraren som observeras kallar vi för 

Lärare 1 arbetar i årskurs 3 på en mindre skola ute på landsbygden några mil utanför en storstad i 

mellersta Sverige. Den andra läraren som observerades kallar vi för Lärare 2 och hon arbetar i 

årskurs 4 på en medelstor skola belägen i utkanten av den centrala delen i en storstad i mellersta 

Sverige.  

5.2 Datainsamlingsmetod och procedur 

Innan vi gick ut på våra observationer skickades mejl ut till de berörda lärarna kring studiens 

syfte, samt att de själva fick möjligheten att välja i vilken utsträckning vi fick genomföra våra 

observationer och att de själva fick avbryta sin medverkan när de ville. 

 

De informerades även i mejlet om att de skulle komma att förbli anonyma och att de material vi 

fick in endast skulle komma att användas i vår studie. Då de valt att delta så skickades även ett 

mejl ut till lärarna med ett bifogat brev till elevernas vårdnadshavare där vi berättade vilka vi var, 

att vi skulle komma ut till klassen och observera samt att det endast var läraren som skulle 

observeras (se bilaga 1+2). 

 

Vi valde att använda oss av observation som metod i detta arbete. Peter Esaiasson, Mikael 

Gilijam, Henrik Oscarsson & Lena Wängerud (2012:303) skriver att direktobservationer är en bra 
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metod då man vill se strukturer och genom att vi får se och använda vår egen infallsvinkel ur 

observationerna. 

 

Vi observerade alltså strukturer som lärarna använde sig av angående vilka multimodala uttryck 

lärarna använder sig av och vi anser att arbetet får en högre tillförlitlighet genom att vi fick 

observera läraren under två dagar. Lärare 1 observerades under två hela dagar och lärare 2 

observerades under tre tillfällen då det var under två halvdagar. När vi observerade lärarna befann 

sig Emelie längst ner till höger i klassrummet och Malin befann sig längst ner i mitten i 

klassrummet. Vi samlade in data genom att använda oss av observationsprotokoll (bilaga 3) och 

där dokumenterade vi observationerna genom att skriva ned vad lärarna gjorde och vad lärarna 

uppmanade eleverna till att göra vid olika tidpunkter. 

 

Genom denna datainsamlingsmetod kunde vi skriva ner en sammanfattning av det som hände 

under dagen. Med ytterligare hjälp av sammanfattningen sammanställdes de olika uttrycksformer 

lärarna använt sig av, för att ge en hjälp till de enskilda analyserna. Efter de enskilda analyserna 

kommer lärarnas arbeta att jämföras i en gemensam diskuterande analys. Esiasson m.fl. 

(2012:312–313) skriver att datainsamlingar gällande observationer kan ha olika metoder beroende 

på hur omfattande frågan är. Att använda fältanteckningar kan vara en hjälp då man skriver ned 

vad som sker under olika tidpunkter. Hur omfattande insamlingsmetoden är spelar endast in 

beroende av vad syftet för studien är. Författarnas benämning för fältanteckningar är vår 

benämning för observationsprotokoll och vi ansåg att denna datainsamlingsmetod fungerade 

utmärkt för vår frågeställning. 

5.3 Tillförlitlighet 

Gällande tillförlitligheten av vår studie finns det flera faktorer som kan diskuteras. För det första 

vårt val av metod, vilket var observation. Vi valde observation eftersom vi vill se hur lärare 

arbetar med det vidgade textbegreppet och multimodala uttrycksätten i praktiken. Enligt Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2006:41) är observation den mest givande metoden då man vill 

undersöka just undervisningsprocessen och lärares beteende. Ett möjligt hinder vid vår 

observation kan vara att lärarna kanske anpassade undervisningen då vi var där eftersom de visste 

sedan innan vad vi skulle undersöka. Detta på grund av de forskningsetiska principer vi följt 

genom att informera informanterna och syftet med vår undersökning. En annan nackdel kan 

även vara att informanterna känner sig obekväma av att bli observerade.  
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Observationsprotokollet är utformat med kolumner under olika rubriker, med aktivitet och 

kommentarer. Detta för att vi på ett lättare sätt skulle få en översikt till sammanställningen då 

man under kommentarerna kunde skriva vilket multimodalt medel som använts för att underlätta 

arbetet med att analysera materialet. Johansson och Svedner (2006) och Esiasson m.fl. (2012) 

skriver om att observationen som val av metod är användbar när det man valt att observera 

kommer vid flera upprepade tillfällen under en lektion och att det är lätt att avgränsa det man 

undersöker. Detta ansåg vi som väsentligt för vår frågeställning kring hur läraren arbetar med det 

vidgade textbegreppet och multimodalitet i undervisningen. En annan fördel med metoden enligt 

Johansson och Svedner (2006) är att det inte är tidskrävande, utan att man under en kort tid får 

möjlighet att samla in mycket och omfattande material.  

 

Under observationerna fungerade vårt observationsprotokoll bra, vi fick en tydlig struktur i vårt 

material som skulle analyseras genom de olika spalterna. Vi anser att tillförlitligheten är hög 

eftersom vi båda utgått från samma observationsprotokoll under våra olika observationer och vi 

haft samma utgångspunkter i åtanke kring de olika uttryckssätten. Detta hjälpte även att minska 

risken för mycket material som var irrelevant och vi kunde undvika att göra systematiska fel 

under våra observationer (Esiasson m.fl. 2007). 

 

Efter att observationen var klar kunde vi genom kommentarsspalten tydligt se vart och när de 

använts olika uttrycksformer i undervisningen samt inom vilket ämne vilket underlättade arbetet 

med att analysera materialet.  

5.4 Validitet  

När man talar om validitet menar man att man tittar på de data man samlat in för att se om de 

innehåller den information som behövs för att besvara de frågeställningar man ställt sig. 

(Esaiasson m.fl., 2007). I vår studie har observationer genomförts, under observationerna hölls 

både syfte och frågeställning i åtanke, men det är svårt att förhålla sig objektivt och bortse från 

allt annat som händer i klassrummet, men genom vårt observationsprotokoll så kunde vi sedan 

plocka ut det som var relevant för vårt syfte och vår frågeställning.  

 

Observationerna vi gjorde genomfördes i liten skala under begränsad tid och tiden var inte 

densamma för de båda informanterna beroende på schema, på grund av detta kan studiens 

generaliserbarhet ifrågasättas. En annan faktor kan vara att båda informanterna var av samma 

kön, de tillhörde dock inte samma ålderskategori vilket gör att man kan se skillnader och/eller 
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likheter i undervisningen beroende på när informanterna i fråga utbildade sig. På grund av de få 

antal informanterna är det mer lämpligt att säga att man kan se ett mönster i undervisningen, 

vilka metoder läraren väljer att arbeta utifrån samt hur läraren integrerar multimodalitet i 

klassrummet. Vår begränsade urvalsgrupp gör att studien inte är generaliserbar för alla 

verksamma pedagoger i skolans tidigare år. Vi tolkar även alla saker på olika sätt men genom de 

observationer vi gjort och flera omgångar av analyser av vårt insamlade material så är vår 

förhoppning att vi nått en relativt hög validitet. 

5.5 Reflektion över metodval 

Inför vår fallstudie gjorde vi en bedömning över vilken metod som skulle passa vår frågeställning 

bäst. Vi kom fram till att observationer var det bästa alternativet då vi gick ut för att se hur 

lärarens arbete kring de multimodala uttrycksformerna fungerade i praktiken, och inte hur läraren 

tänkte (Jonsson & Svedner, 2006). Genom att vi använde de observationsprotokoll vi använde 

som instrument för att samla in våra data så fick vi in relevant material för vår analys, detta då vi 

inte hade med helheten i klassrummet, utan endast fokuserade på lärarens arbete. Detta gjorde att 

protokollen räckte som redskap under våra observationer.   

 

Vi är medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat lärarens undervisningsform under vår tid i 

klassrummet samt att vi själva kan ha påverkats under observationerna genom att vi kanske letade 

och sökte svar till våra frågeställningar i undervisningssituationen. Men detta är ingenting vi ser 

som negativt utan detta ledde kanske till att läraren planerade sin undervisning mer efter de olika 

multimodala uttrycksformerna som läroplanen säger att man ska arbeta efter och eleven ska få 

chansen att prova på.  

 

Vi skulle efter våra observationer kunnat göra kompletterande intervjuer mer lärarna för att även 

se hur de tänkte för att kunna se det i förhållande till hur det visade sig i praktiken. Men vi ansåg 

att vi fått in tillräckligt material till vår studie för att kunna svara på våra frågeställningar. Men på 

grund av att observationerna gjordes i liten skala med få informanter så kan vi ifrågasätta studiens 

generaliserbarhet och på grund av att vi endast hade två informanter så kan man istället säga att 

det går att se mönster i undervisningen kring vilka uttryckssätt lärarna väljer att använda i sin 

undervisning. På grund av tidsbegränsningen och de få informanterna så är vårt syfte inte att 

skapa anspråkbar generalisering utan att se hur de valda lärarna väljer att arbeta kring dessa 

arbetssätt.  
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5.6 Etik 

I vår studie utgår vi från de fyra grundläggande etiska regler från vetenskapsrådet (2002) som är; 

informationskravet, vilket innebär att alla som blir berörda av forskningen ska informeras om syftet, 

samt att de ska informeras att de när som helst kan avbryta sin medverkan (s. 7). Detta gjorde vi 

genom att vi vid kontakten med lärarna berättade om vårt syfte samt vad vi skulle observera och 

att de fick avbryta sin medverkan när de ville om det inte kändes bra. Även om det endast var 

lärarens handlingar som skulle observeras så skickades informationsblad (bilaga 1-2) om vår 

studie hem till alla elevers vårdnadshavare.  Den andra forskningsetiska regeln är samtyckeskravet 

vilket innebär att de som medverkar i undersökningen själva har rätten att bestämma över sin 

medverkan, hur länge den ska pågå samt på vilka villkor (s. 9). Även detta informerades lärarna 

om vid den första kontakten. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att de 

personer som deltar i studien är helt anonyma och att all information om identifierbara personer 

ska lagras på så vis att utomstående inte har möjlighet att identifiera de personer som deltar i 

studien (s. 12). Även detta togs upp vid kontakten med lärarna för att de skulle få möjlighet att 

direkt få reda på att de skulle komma att förbli anonyma i arbetet och efter det få möjligheten att 

bestämma om de ville medverka eller ej. De fick även informationen om sista kravet som är 

nyttjandekravet och betyder att uppgifter som är insamlade endast får användas i den forskning de 

är avsedda för och att materialet inte kommer att användas i något annat sammanhang (s. 14). 
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6 Resultat och analys  

Syftet med studien är att observera vilka multimodala uttrycksformer som läraren använder i sin 

undervisning samt vilka multimodala uttrycksformer eleverna uppmanas till att använda i sitt 

arbete. 

 

Under följande två kapitel redovisas våra resultat av de undersökningar vi gjort, strukturerade 

efter de olika uttrycksformerna vi studerat i enighet med ordningen i litteraturöversikten. 

Resultaten är redovisade under respektive ansvarig person för observationen med efterföljande 

sammanfattningar av multimodala uttrycksformer och analyser och i nästkommande kapitel förs 

sedan en sammanfattande gemensam analys. 

 

Vi kommer under observationerna inte att skriva allt som skedde under de observerade dagarna 

då en del inte kändes relevant för vår studie.  

6.1 Resultat och analys, Lärare 1 (ansvarig Emelie) 

Klassrummet är stort och luftigt. Eleverna sitter i bordgrupper om 4-6 personer. En del av 

klassrummet är avskärmat med hyllor för elevernas lådor samt hylla med pennor och annat 

material, innanför avskärmningen finns en skön stol samt lite kuddar. Detta för att en elev som är 

klar med sitt arbete ska kunna gå iväg dit och sitta och läsa eller dylikt ostört.  Ovanpå dessa 

hyllor står hus utplacerade. Dessa hus har eleverna tillsammans i par gjort under arbete kring 

forntiden. De är byggda av naturmaterial och ser ut som husen på den tiden. Uppe i taket var en 

tidslinje utplacerad från istiden till medeltiden. Läraren tillfrågades om denna, om de olika 

färgerna på snöret för tiderna hade någon mening samt längden på snörena. Färgerna var valda 

efter vad som passade bäst för respektive tid, till exempel brun för järnåldern, vit för istiden, blå 

för vikingatiden och så vidare. Längden på snörena hade de räknat ut så att det skulle vara rätt 

proportioner beroende på hur länge tidsepoken varade.  

6.1.1 Observation 1  

Den första lektionen inleddes med att de pratade om gårdagen som var elevens val, eleverna 

tillfrågades vilken grupp de var i, vad de gjort samt vad de tyckte om dagen. Läraren frågade 

sedan på engelska vilken dag det är, vilket datum och vilken månad samt visade med kroppsspråk 
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att de skulle räcka upp handen om de vill svara. Hon visar ett lugnt intryck och gick sedan 

igenom dagens schema samt kontrollerade om det finns några oklarheter. Sedan var det svenska 

och eleverna hade läsgrupper då de högläste för varandra och innan eleverna sedan kallades in i 

klassrummet igen släckte läraren ner lamporna i taket, tände ljus på elevernas bord och slog på 

lugn musik, då de kom in bad hon dem att lägga ner huvudet på bänken och blunda. Hon talade 

med lugn röst och bad eleverna vara tysta och slappna av. Hon sa åt eleverna att endast fokusera 

på sin egen andning samtidigt som hon gick runt och rörde vid elevernas ryggar.  

 

Nästa lektion var matematik läraren gick då igenom en uppgift med skala på tavlan där en 

rektangel ritades upp och det förklarades hur man förstorar figuren en gång, läraren ritade upp 

detta, och att om man förminskar ska alla sidor göras hälften så långa. Lektionen fortskrider kring 

detta arbete och då några elever är klara tar läraren fram iPads till dessa och de blir ombedda att 

starta programmet där de ska öva klockan. När det var tio minuter kvar av lektionen bad läraren 

alla elever att plocka undan sina saker för att ta en varsin iPad ur skåpet och gå in på appen där 

man tränar klockan.  

 

Efter lunchen hade de lektion om mänskliga rättigheter. Läraren inledde lektionen med att starta 

datorn och sätta igång ett avsnitt av ”Rättens Riddare” som eleverna fick titta på via projektorn. 

Rättens riddare handlar om en person som ska se till att ingen blir kränkt samt att alla ska ha 

samma rättigheter, detta avsnitt handlar om en pojke som sitter i rullstol och att klassen ska på 

utflykt upp på en höjd, det är mycket rötter, stenar och ojämnt underlag vilket gör att de inte kan 

ta upp rullstolen, rättens riddare säger då åt läraren att man måste tänka på alla och deras 

förutsättningar samt att läraren ska säga förlåt och att de ska ha utflykten nedanför höjden istället. 

Efter att avsnittet var slut så frågade läraren vad eleverna tyckte, om de kunde komma på någon 

diskriminering och sedan pratade läraren om hur det är att ha elever i klassen som har en CP-

skada. Läraren ställer frågan till eleverna om hur de anser att skolan är anpassad för 

rullstolsburna. Efter att de pratat kring ämnet gav läraren eleverna i uppgift att skriva om 

avsnittet och rita en bild. Läraren visade då på tavlan genom att rita upp ett papper, skriva 

rubriken högst upp och namnet på avsnittet under samt var de skulle rita bilden.  

6.1.2 Observations 2  

Dagen inleddes som föregående dag genom att de gick igenom schemat samt kontrollerade om 

det fanns några oklarheter kring dagen, samt vilken dag det var, vilket datum och månad.  
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Lektionen fortsätter sedan med att eleverna ombads att i tur och ordning läsa högt ur kapitlet de 

haft i läxa i ”Pojken och tigern”. Då kapitlet var genomläst gav läraren eleverna en uppgift att 

arbeta enskilt med som var kopplad till kapitlet, det krävdes ingen vidare genomgång utan läraren 

berättade bara vad de skulle göra och gick sedan runt och kollade hur det gick. När arbetet kring 

”Pojken och tigern” var klart så var det redan dags för rast.  

 

Dagens andra lektion bestod av att göra klart det man inte hunnit med under veckan. Läraren 

frågade då eleverna vad de arbetat med under veckan och skrev upp detta på tavlan i en lista med 

vad man först skulle göra klart till vad man kunde göra om man hann och var man klar med allt 

gav läraren eleverna möjligheten att välja mellan sin bänkbok eller att öva klockan på iPaden. 

Läraren gick runt och tittade till alla elever som arbetade med olika ämnen för att se hur det gick 

innan hon själv började städa och plocka undan lite i klassrummet.  

 

Efter lunchen hade de bild då läraren berättade att de skulle arbeta med bilderna kring forntiden 

som de inte ännu var klara med, läraren gav dem möjligheten till att arbeta med olika tekniker och 

färger såsom färgpennor, oljepastellkritor och vattenfärger.  
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6.1.3 Sammanfattning av uttrycksformer 

Här nedan följer en sammanfattning av vilka uttrycksformer som förekom i lärarens 

genomgångar respektive i de uppgifter eleverna fick. 

 

Sammanfattning av uttrycksformer (figur 1) 

ÄMNE LÄRARENS GENOMGÅNGAR 
Multimodala uttrycksformer 

ELEVERNAS UPPGIFTER 
Multimodala uttrycksformer 

MATEMATIK  Ritar figur på tavlan (bilder) 
Förklarar arbete med iPad (IT) 

Rita geometriska figurer (bilder) 
Tränar klockan på iPad (IT) 

SVENSKA Film om mänskliga rättigheterna 
förklarar uppgift (film, IT) 

Ser på film, diskuterer, skriver text, 
skapar bild till texten (film, bilder) 

BILD Förklarar vilka tekniker som ska 
användas (bild) 

Skapa bilder med olika tekniker och 
färger. (bilder) 

HISTORIA  Tidslinje med bild kopplat till tidsepoker 
Forntidshus av naturmaterial (bilder) 

ANNAT Sätter på lugn musik (musik) Lyssna på musiken (musik) 

 

6.1.4 Analys av resultat: Lärare 1 

Under de observationer jag genomförde av läraren i årskurs 3 så uppmärksammade jag att det är 

böckerna som tar störs del av undervisningen samt samtalet mellan lärare-elev och elev-elev.  

 

Läraren prioriterar även samspelet mellan eleverna i undervisningen genom att eleverna innan de 

ber henne om hjälp ska fråga sina basgruppskamrater för att se om de kan hjälpa till med 

uppgiften. Men det estetiska arbetssättet med olika multimodala uttrycksformer återspeglas ändå 

genom undervisningen. Även i en debattartikel publicerad av DN (130905) kan man läsa att 

forskning visar på att undervisning i estetiska ämnen, vilket kan kopplas till de multimodala 

uttryckssätten, leder till djupare kunskaper inom de teoretiska ämnena. Malmström (2013) skriver 

även hon om vikten av att använda sig av bland annat bild, musik och dans i undervisningen att 

dessa uttryck skapar en större mening i undervisningen. Ger man undervisningen mer 

meningsfullhet genom olika multimodala uttrycksformer så blir det även en mer lustfylld 

inlärning för eleverna som ger lusten till att lära mer (Malmström, 2013; Starrsjö, 1985).  

 

Läraren använder olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning, detta genom att använda 

bilder, musik och IT som uttryckssätt. Genomgående för undervisningen är att bilder av olika 

slag kopplas till texter eleverna ska arbeta med för att öka förståelsen och för att låta eleverna ta 
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in kunskapen genom flera sinnen. Att arbeta med bilder i undervisningen stimulerar elevernas 

förhållande till världen och bilder har även en stor betydelse för vårt sätt att tänka, lära och 

uppleva oss själva och omvärlden (Jonsson, 2006; Utbildningsdepartementet, 2011:20).  

 

Läraren använder även mycket dator och IT i sin undervisning, både genom att låta eleverna 

jobba med detta och även för att visa filmer via projektorn, vilket ger eleverna mer visuella 

upplevelser och då filmen har en större förmåga att tydliggöra viktiga frågor än vad boken har 

(Film i skolan, 2012; Säljö, 2005), så underlättar detta vid arbetet läraren hade kring de mänskliga 

rättigheterna. Samt att hon direkt efter avsnittet om ”Rättens riddare” förde diskussioner kring 

filmen innan hon lät eleverna arbeta med text kopplat till film och bild, att arbeta med filmen 

direkt efter visning är viktigt för de vidare studierna inom ämnet (Film i skolan, 2012). Musik 

använde sig läraren sig av under avslappningsstunder, detta för att skapa ett lugn i klassrummet 

och musiken har även en förmåga att förmedla olika tankar och känslor vilket ger oss större 

insikter om oss själva (Dahlbäck, 2011).  

 

Eleverna uppmanades till att arbeta med ett flertal multimodala uttryckssätt i sitt arbete, till större 

delen genom att skapa bilder kopplade till sina texter samt under arbete med geometriska figurer i 

matematiken. Genom skapandet med bild får eleverna mer estetiska upplevelser, vilket har en 

betydelse för elevernas språkutveckling (Jonsson, 2006) både inom svenskan och inom 

matematiken som i detta fall, men även inom historian då eleverna tidigare gjort en tidslinje över 

de olika tidsepokerna, och då kunnat koppla detta till olika bilder de skapat. Att se bilder på vad 

de åt, hur de klädde sig samt vad de använde för verktyg under den aktuella tiden ger en större 

förståelse för likheter och skillnader mellan de olika tiderna än att bara läsa sig till det. Detta då de 

får ta in kunskapen genom användandet av olika sinnen (Utbildningsdepartementet, 2011).  

 

Eleverna arbetade med mycket iPad i sitt skolarbete, det fick arbeta med iPad främst under 

matematiklektionerna då detta var ett kontinuerligt arbetssätt. Genom arbetet med iPads så får 

eleverna större möjligheter i sitt lärande (Kress & Selander, 2010) och genom de program de 

använde för att öva matematik så kan de direkt få sina uppgifter rättade och då direkt göra om 

det som blivit fel istället för att i matematikboken ha räknat ett kapitel och sedan rätta för att gå 

tillbaka och räkna om. Att få denna respons direkt som genom tekniken gör att rättningen slipper 

bli en belastning för eleverna och de kan fokusera på lärandet. IT användes även vid 

filmvisningen då eleverna fick se avsnittet om mänskliga rättigheter genom projektorn, filmen 

erbjuder eleverna möjligheter till att brädda sitt lärande och sin kunskap om både sig själva och 
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omvärlden (Film i skolan, 2012). Till denna film fick de sedan vara med och diskutera kring de 

mänskliga rättigheterna för att få lite mer att stå på innan de enskilt skulle skriva en text om 

filmen för att sedan göra en bild med koppling till ämnet. Eleverna fick även uppleva musiken 

under lektionerna, detta genom avslappningsstunder. Musiken under avslappningen väcker olika 

tankar och känslor hos eleverna som gör att de kan få större insikter om sig själva (Dahlbäck, 

2011). Eleverna får även genom denna avslappningsstund, som låg placerad mitt under 

skoldagen, möjligheten till att varva ner för att sedan kunna ta nya tag till resterande lektioner 

under dagen.  

 

Under svenskan fick eleverna även använda flera sinnen då de hade högläsning ur ”Pojken och 

tigern”, de lyssnade då till sina kamrater som läste högt samtidigt som de följde med i texten för 

att veta var de skulle börja när det väl var deras tur. Detta arbetssätt med högläsning påminde om 

läsgrupperna de även hade i svenska då de i mindre grupper hade högläsning för varandra och 

man var tvungen att följa med i texten under läsandets gång för att veta var man skulle börja när 

den personen som läste innan slutade. Detta arbetssätt med högläsning gör att fler sinnen 

stimuleras då man läser och lyssnar samtidigt, vilket ökar förståelsen och kunskaperna som är en 

viktig del i det fortsatta arbetet kring ”Pojken och tigern” då frågor kring kapitlet skulle besvaras.  

 

En del multimodala uttrycksformer visades inte alls i undervisningen under min observationstid. 

Dessa uttrycksformer var drama och teater. Att dessa uttrycksformer inte används i 

undervisningen är ingenting jag kan svara på, detta på grund av tidsbegränsningen för 

observationerna.  
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6.2 Resultat och analys, lärare 2 (ansvarig Malin) 

Läraren delade alltid upp sina lektioner med halvklasser av de två klasserna i årskurs 4. I detta 

klassrum fanns möjligheter för eleverna att använda sig av olika uttrycksformer. I en hylla i 

klassrummet fanns bland annat tuschpennor som eleverna fick möjlighet att använda när de 

skulle rita i deras ritblock eller göra uppgifter som är ämnesintrigerade.  Det fanns ett halvmåne 

bord där det fanns olika papper med engelska uppgifter som eleverna fick möjlighet att använda 

under engelskan när de har blivit läraren med deras uppgifter de har i deras uppgifts bok.  Dessa 

uppgifter kunde eleverna även få möjlighet att färglägga bilderna till texten. De kan även få spela 

sällskapsspel som är på Engelska när de är färdiga med deras arbetsuppgifter. Ovanför 

halvmånebordet fanns det även målade bilder av djur eleverna har målat samt hade målat och 

skrivit egen text till angående djuret. Vid dörren bredvid bordet stod det ett stort träd där varje 

elev har fått måla ett varsitt löv till trädet som är fastklistrat. På väggen bredvid ligger det bilder 

som eleverna har skapat med vattenfärg och kritor, i dessa bilder fanns det solrosor och 

spindelnät. I klassrummet finns det även flera datorer och några av dessa finns även i ett enskilt 

rum. 

6.2.1 Observation 1 (halvdag) 

Eftermiddagen inleddes med en religionslektion. Eleverna hade under gårdagen sett filmen 

”Hundra ord för snö”, den handlar om olika religionskulturer som finns bland annat samer och 

indianer. Läraren började med att återberätta filmen tillsammans med eleverna. Eleverna hade 

sedan gårdagen redan gjort en varsin tankekarta, så läraren sammanfattade en gemensam 

tankekarta. Lektionen avslutades med läraren sätter på en ”Samesång” på sin CD spelare, sången 

kallas för ”jojk”.  

 

Nästa lektion var svenskalektion, här gav läraren eleverna möjlighet till att rita i sitt ritblock 

medan hon högläste för klassen.  Efter svenskalektionen hade läraren lektion i engelska. Läraren 

berättade att de elever som hade skrivit klart sin uppgift fick möjlighet att spela spel eller göra 

textuppgifter. 
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6.2.2 Observation 2 (heldag) 

Läraren började denna dag med religion, läraren hade en gemensam genomgång av svar gällande 

de frågor eleverna fick angående den Samiska filmen ” Hundra ord för snö”.  I denna uppgift 

hade även eleverna fått möjlighet att rita ett valfritt djur. Läraren gick även igenom en bild om en 

samebyggnad som fanns i deras texthäfte, där fick eleverna möjlighet att samtala och lyssna på 

varandras erfarenheter. Läraren avslutade sedan religions lektion med att högläsa en Samernas 

skapelseberättelse.  

 

Under förmiddagen hade läraren även engelskalektion, under lektionen berättade läraren att 

eleverna skulle arbeta i deras workbook och att de elever som var färdiga fick påbörja en 

kortövning som var relaterade till has och have i olika grupper.  

 

Under eftermiddagen hade eleverna svenskalektion läraren gav instruktioner till eleverna till att de 

skulle ha tystläsning i cirka tjugo minuter. Sedan introducerar läraren för eleverna vilket innehåll 

deras personliga berättelse ska innehålla. Läraren berättade sedan att eleverna kommer att ge 

varandra ett slags feedback gällande deras berättelse. Eleverna fick sedan börja skriva sin 

berättelse under den tid som var kvar av dagen. 

6.2.3 Observation 3 (halvdag) 

Under eftermiddagen jag observerade började läraren med ämnet engelska. Läraren började med 

att ta fram en sagobok, där hon valt ut att använda CD spelaren som läser upp sagan ”Fat cat”. 

Medan sagan spelas upp så går läraren runt och visar bilderna till sagan. Läraren gav eleverna 

sedan till uppgift att översätta sagan gemensamt till på svenska.  

 

Efter engelska lektionen hade läraren religionslektion. Det var meningen att läraren skulle 

introducera eleverna med en film ”Austins butterfly” men tekniken fungerade inte då så läraren 

förklarade vad filmen handlade om. Meningen med filmen handlade om hur en person som 

målade en fjäril kunde måla denna bättre med hjälp av att dennes kompisar gav konstruktiv kritik, 

fjärilen fick mer detaljer i bilden under processens gång. Läraren introducerade även att eleverna 

skulle få skapa egna bilder som har ett sammanhang med till samernas skapelseberättelse som 

hon högläste för barnen under gårdagens lektion. Läraren delade upp denna text i sju stycken och 

eleverna får välja vilket stycke som de vill måla. Läraren förklarade att tanken var att eleverna ska 

arbeta med detta projekt i en process och att de ska ge varandra konstruktiv kritik om hur de kan 
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förklara texten med hjälp av bildskapande. Eleverna fick sedan prata ihop sig i grupper som var 

indelade efter stycken från skapelseberättelsen.  

   

6.2.4 Sammanfattning av uttrycksformer 

Här nedan följer en sammanfattning av vilka uttrycksformer som förekom i lärarens 

genomgångar respektive elevens uppgifter:  

 

Sammanfattning av uttrycksformer (figur 2) 

ÄMNE LÄRARENS GENOMGÅNGAR 
Multimodala uttrycksformer 

ELEVERNAS UPPGIFTER 
Multimodala uttrycksformer 

RELIGION Sammanfattade film (film) 
Bildsamtal samebyggnad(bild) 
 
Spelade upp ”jojk” (CD) 
Genomgång av bilduppgift (bild) 
Skulle sett på film (film) 

Gemensam tankekarta elev lärare (bild) 
Eleverna fick rita djur (bild) 
Samtala om deras erfarenheter 
Lyssna på ”jojk” (CD) 
Påbörjade att rita texten (bild) 

ENGELSKA Sagan ”Fat Cat” samt visa bilder till 
sagan (bild, CD) 

Eleverna fick möjlighet till att spela spel om 
tiden räckte till (spel) 
Eleverna fick lyssna på sagan och se på bilder 
som hängde ihop med sagan (bild, CD) 

Svenska  Högläsning Eleverna fick rita (bild) 

 

6.2.5 Analys av resultat: lärare 2 

Läraren använder sig av katederundervisning då hon har många genomgångar i varje lektion, 

samtidigt som hon interagerar eleverna i undervisningen främst genom samtal mellan lärare-elev. 

Läraren använder sig av olika multimodala uttryck som bild, CD, film och spel i sin undervisning. 

Hon tillämpar dessa uttryck olika mycket under sin undervisning. Det är främst uttrycket bild 

läraren har använt sig av i sin undervisning detta genomsyrades i alla ämnen läraren undervisade i, 

såsom religion, engelska och svenska.  

 

I religionen gjorde läraren en gemensam tankekarta med eleverna gällande filmen "Hundra ord 

för snö". Läraren använde även bilden för att föra samtal kring samernas livsstil. Hon gav 

instruktioner om samtal om elevernas erfarenheter kring bilden samt bilduppgiften där eleverna 

fick instruktion om att förläraren ett stycke genom bilden. I ämnet engelska då använder läraren 

sig av bild så arbetade hon med bilden tillsammans med text. I ämnet svenska används bilden 

som en avslappning då de fick skapa fritt.  
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Då läraren använder sig av CD så spelade hon både upp "jojken".  Men samarbetarbetade med de 

två multimodaliteterna CD och bild då hon spelade upp sagan "Fat cat". 

 

Läraren använder uttrycket film då hon för samtal kring filmen tillsammans med eleverna både 

genom att samtala och genom att göra en gemensam tankekarta.  

Uttrycket spel uppmuntrade läraren eleverna att använda då de hade arbetat med sina uppgifter. 

 

Eleverna uppmanas till flera olika multimodala uttryckssätt i sitt arbete, dessa var bild, CD, film 

och spel. Elevernas första uppgift i religion var att skapa en gemensam tankekarta som är en slags 

bild form då de samtalade kring filmen "hundra ord för snö. Eleverna fick även till uppgift att 

använda sig av bildsamtal och genom detta stimuleras elevernas lärande och förhållningsätt till 

världen (Jonsson, 2006). Eleverna fick även måla bilder till text då de arbetade med samernas 

skapelseberättelse. I ämnet svenska fick eleverna även rita fritt då de lyssnade på den höglästa 

sagan. Genom att eleverna fick arbeta med bild förankrat med dessa olika ämnen stimulerades 

även en ytterligare intelligens enligt Gardner (1999;47-48) och denna är visuell spatiala 

intelligensen.  

 

När uttrycksättet CD användes fick eleverna lyssna och använda detta sinne då de lyssnade på 

"Jojken". När sagan ”fat cat” spelades upp under engelskalektionen fick även eleverna till uppgift 

förutom att lyssna på sagan att även kolla på bilderna och sedan översätta engelska ord till 

svenska. Då eleverna använde sig av uttrycket film, använde de sig av samtal kring filmens 

handling för att få en högre förståelse och lärande (Film i skolan, 2012) kring samernas livsstil. 

De eleverna som var färdiga med deras engelska uppgifter fick möjlighet att spela spel.  

 

Genom alla de olika multimodala uttryck som eleverna har fått använda sig av i undervisningen 

stimuleras även deras sinnen då de får en mångfald av kunskaper (Molander, 2009).  

 

De multimodala uttrycksätterna läraren inte har använt sig av är dator, drama, musik och teater. 

Att läraren inte har använt sig av IT under denna observationsperiod besvarar inte frågan 

angående om hon använder IT i sin undervisning. I klassrumet finns det många datorer och 

läraren förklarade att eleverna skulle få en framtida berättelseuppgift där hon skulle förankra IT i 

arbetet, detta var under projektet där eleverna ska få skriva sina berättelser och ge feedback, men 

de hade inte hunnit påbörja projektet. Eftersom observationsperioden inte var under en längre 
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period går det inte att besvara om läraren använder drama, musik eller teater i sin undervisning, 

men hon har inte nämnt något under denna period. 
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7 Sammanfattande gemensam analys 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur två lärare arbetar med de multimodala 

uttryckssätten i undervisningen, vilka multimodala uttryckssätt eleverna uppmanas att använda i 

sitt arbete samt hur det skiljer sig åt mellan de olika ämnena. Tidigare i studien har egna analyser 

gjorts för de material vi fått in under våra respektive observationer.  

7.1 Vilka multimodala uttrycksformer använder läraren i sin undervisning? 

Det finns likheter och olikheter inom vilka uttrycksformer de olika lärarna valde att använda sig 

av i sin undervisning. Gemensamt för de båda lärarna var att de båda använde sig av bild kopplat 

till de olika ämnena för att stärka elevernas språkutveckling och för att stimulera deras 

förhållande till världen (Jonsson, 2006). Bilder användes som koppling till text och film men hos 

Lärare 1 även inom matematik. Lärare 2 använde även bilden för att föra samtal kring samernas 

livsstil. Den andra gemensamma modaliteten de arbetade med i sin undervisning var film, filmen 

ger även eleverna mer visuella upplevelser än boken (Kress & Selander, 2010) det gemensamma 

kring arbetet med film var även att de direkt i anknytning till filmen förde samtal och 

diskussioner om det aktuella ämnet, Lärare 2 visade dock inte sin film på grund av att tekniken 

strulade, hon berättade då istället om filmens budskap och handling för att kunna ge eleverna den 

tänka uppgiften.  

 

Dator och IT var det endast Lärare 1 som använde sig av i undervisningen, Lärare 1 använde 

detta som hjälpmedel för att spela upp film eller musik och iPads användes under 

matematiklektionerna för att öva klockan. Lärare 2 använde sig istället av CD för att spela upp 

musik kopplat till arbetet i religion och även sagor spelades upp under engelskalektionerna då 

detta kombinerades med bilder. Lärare 2 använde sig även under engelskalektionerna av spel som 

övade elevernas ordförråd och språkutveckling då eleverna var klara med det arbete som var 

planerat för lektionen.  

7.2 Vilka multimodala uttryckssätt uppmanas eleverna att använda i sitt arbete? 

Även här finns likheter och olikheter kring hur lärarna valt att arbeta med de olika modaliteterna. 

Både Lärare 1 och Lärare 2s elever arbetar mycket med att skapa bilder till texter, Lärare 1 

arbetade även med endast bild under bildlektionen och Lärare 2s elever fick fritt skapande av bild 
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under högläsningen. Lärare 2s elever fick även vara med i samtal kring bilder kring hur samer 

levde och Lärare 1s elever hade fått skapa bilder kopplade till de olika tidsepokerna som fästs 

kring en stor tidslinje.  

 

Lärare 2s elever fick genom CD lyssna på sagan i engelskan och även på musik inom religionen. 

Lärare 1s elever fick istället genom datorn inslaget av musik i undervisningen, vilket användes 

under avslappningsstunden.  

 

Lärare 1s elever fick även se på film kring de mänskliga rättigheterna där de sedan diskuterade 

filmen innan de skulle skriva en enskild text och göra en bild. Lärare 2s elever skulle sett en film 

om tekniken hade fungerat, de fick då istället filmen förklarad för sig innan de skulle göra en 

uppgift som var framtagen till filmen. Lärare 1s elever arbetade mycket med IT och iPads under 

lektionerna i matematik då de använde iPaden som ett redskap, arbetet med iPad var 

genomgående under matematikens alla delar och de fick under observationerna använda sig av 

pedagogiska spel då klockan övades.  

 

Lärare 2s elever fick möjligheten att spela spel under engelskalektionerna då det planerade arbetet 

var klart, spelen var till för att träna elevernas ordförråd och språkutveckling.  

7.3 Ej förekommande multimodala uttrycksformer 

De uttrycksformer som inte visades under vår tid som observatörer var i de båda klasserna drama 

och teater, i Lärare 2s klass var även datorn ett uttrycksmedel som inte fick någon plats och i 

Lärare 1s undervisning fanns inga spel på samma sätt som hos Lärare 2.  De använde sig istället 

av iPad och spel där, Lärare 1 använde inte heller CD utan spelade istället upp musik via dator.  
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8 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur ett urval av lärare arbetar med de multimodala 

uttrycksformerna i sin undervisning, samt vilka uttrycksformer läraren uppmanar eleverna till att 

använda. Tidigare i studien har observationer gjorts och det empiriska material som samlats in har 

analyserats. Nedan kommer detta att diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen samt i 

förhållande till det teoretiska perspektiv vår studie haft.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011:14) står det att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda och ta del av många 

olika uttrycksformer, efter våra observationer kan vi se att olika uttrycksätt får olika mycket 

utrymme i klassrummet. Att använda sig av olika uttrycksformer i undervisningen är viktigt för 

elevernas möjligheter att kunna delta i samhällslivet och dess kulturliv. Genom att ha kunskaper 

om bilder och dess kommunikationsförmåga kan vi lättare uttrycka våra egna åsikter och genom 

kunskaper kring musiken får vi en större social gemenskap att delta i samt att de påverkar vår 

egen utveckling om oss själva och samhället och även denna uttrycksform ökar våra möjligheter 

till att aktivt kunna delta i samhällslivet och den kultur vi lever i (utbildningsdepartementet, 

2011:20,100). Att ge de multimodala uttryckssätten och de estetiska lärprocesserna större plats 

leder till att eleverna får bättre användning av dessa. Som Malmström (2013:112) skriver om så 

kan detta leda till att demokratin i vardagen får en större betydelse för individerna. Att de får en 

bättre syn på sig själva, kulturen, värden i världen att de får möjligheten att se detta som en 

helhetlig process.  

 

Under Lärare 1s lektioner användes mycket IT och dator i undervisningen, att IT har fått en så 

stor plats i undervisningen tror man beror på den tekniska utvecklingen i samhället (Gunnarsson, 

2007). Flytten till datorskärmen från läroboken är även ett steg i denna utveckling som ger 

eleverna större möjligheter och mer visuella inslag vilket ökar förståelsen (Kress & Selander, 

2010). Även CD är en del i utvecklingen till att ge eleverna med visuella inslag i undervisningen, 

detta genom att bland annat använda CD för att spela upp sagor och liknande vilket Lärare 2 

gjorde i sin undervisning. Men för detta ändamål kan även datorn användas som hjälpmedel. 

Malmström (2013) skriver om vikten av att använda de estetiska och multimodala 

uttrycksformerna i undervisningen för att öka meningen med undervisningen genom att eleverna 
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får lära sig med flera olika sinnen istället för genom enbart läsningen vilket kan kopplas till arbetet 

inom IT och dator.  

 

Jonsson (2006) skriver om bildens betydelse till texten, att denna stimulerar elevens förhållande 

till världen, hon skriver även att de leder till att eleverna får mer estetiska upplevelser genom 

bildskapande tillsammans med text. Att det arbetas mycket med bild kopplat till olika texter var 

något som var genomgående i undervisningens flesta ämnen under våra observationer. Men det 

finns även de som skriver att det finns risker med att ge eleverna för mycket bilder till texterna. 

Protheroe (1992) skriver att för mycket bilder hindrar elevernas föreställningsförmåga och att 

deras intellektuella utveckling hämmas.  

 

I skolverkets rapport 381, PIRLS 2011, Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv (2012) skriver de om Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) som är 

en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Enligt denna studie 

har de svenska elevernas läsförmåga försämrats under det senaste decenniet. Jämfört på en 

internationell nivå så ligger Sverige lägre än Finland och Danmark, men elevernas resultat ligger 

fortfarande högre än genomsnittet för de länder som deltog i studien. I studien tar de även upp 

skillnaderna mellan de elever med olika socioekonomisk bakgrund och segregering i samhället 

och man ser då att de är relativt små skillnader oavsett elevens bakgrund och förutsättningar, men 

det visar att föräldrar och vårdnadshavares inställning till läsningen har en stor betydelse för 

elevens resultat.  

 

Programme for International Student Assessment (PISA) är motsvarigheten till PIRLS men med 

inriktning på grundskolans senare år. I skolverkets rapport 352, Rustad för framtiden, PISA 2009 om 

15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap skriver de att elevernas kunskaper 

inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats. I den svenska undersökningen 

har man då kommit fram till att den bristande läsförmågan även spelar in i andra skolämnen då 

man sett att försämringen återspeglas inom matematiken. En viktig slutsats de kommit fram till 

genom undersökningen är att elevernas svårigheter inom matematiken har sin grund i den 

bristande textförståelsen (Holmegard, Margareta & Wikström, Ingrid, 2004:558-559).  

 

När man ser till hur resultaten i skolan har försämrats under de senaste decennierna börjar man 

fundera på hur man skulle arbeta annorlunda för att stärka vår läsförmåga och därmed höja våra 

resultat och framförallt elevernas kunskaper.  
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Genom att låta eleverna använda olika multimodaliteter i skolan och i till exempel nationella 

proven, att dessa görs om för att alla elever ska få bästa möjligheten till att visa sina kunskaper, 

och även i de vanliga proven så spekulerar vi i om resultaten gällande elevernas läsförmåga skulle 

se annorlunda ut. Genom att användandet av text och bild kombinerat så kan de ge eleverna 

möjligheten till en ökad läsförståelse. Eller genom att använda sig av drama i skolan då man kan 

låta eleverna uttrycka sig genom detta uttryckssätt för att förklara och visa att de förstått texterna.  

 

Av anser även att då alla elever lär på olika sätt så ska alla elever och inte endast de med 

svårigheter få möjligheten till att uttrycka sin kunskap multimodalt under även exempelvis prov. 

Att alla elever får den möjligheten finns oftast inte och mycket på grund av resursbrist eller brist i 

lärarens kunskaper kring det multimodala tänkandet. Då dessa resurser till större delen lägga på 

elever med läs- och skrivsvårigheter, men de finns även de elever som inte har dessa svårigheter 

som ändå har svårigheter i att uttrycka sig korrekt. Även forskare skriver om vikten i att ha en 

varierande multimodal undervisning där flera av elevernas sinnen och olika intelligenser 

stimuleras. För detta så krävs en förändring i skolans verksamhet till att bli mer multimodal då 

detta visat sig ha en stor påverkan och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. En mer 

varierad undervisning leder till ett mer lustfyllt lärande då eleverna får möjligheten att använda 

fler uttrycksformer inom arbetet med olika texttyper för att förbättra textförståelsen. Detta då en 

god textförståelse ger resultat inom skolans alla ämnen. 

 

Det sociokulturella Perspektivet använde sig både Lärare1 och Lärare2 av. Genom att använda 

olika multimodala uttryckssätt i undervisningen kan fakta bli mer förståelig och lätthanterlig 

genom att det skapas en helhet (Starrsjö, 1985). Lärare 1 arbetar efter det sociokulturella 

perspektiver genom exempelvis arbete med iPads eleven får då hjälp till att klara av uppgifter de 

inte skulle klara av i matematikboken, på detta sätt arbetade Lärare 1 väldigt mycket inom 

matematiken. Genom detta arbetssätt så får eleven direkt svar på sin uppgift och de kan istället 

försöka igen om de blivit fel, de kan då på egen hand nå svaret med hjälp av tekniken. De 

uppgifter de då inte klarar helt på egen hand klarar de med hjälp av iPaden, detta kan kopplas till 

den proximala utvecklingszonen, då eleven genom detta redskap kan klara av uppgiften de inte 

skulle klarat på egen hand. Lärare 1 arbetar även mycket med samspelen mellan eleverna, att de 

ska hjälpas åt att försöka nå svaren, detta genom att de sitter i basgrupper i klassrummet och 

innan de ber om hjälp ska de försöka lösa uppgifterna genom att fråga sina basgruppskamrater. 

Även detta arbetssätt kan kopplas till den proximala utvecklingszonen genom att de eleverna inte 
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klarar av helt på egen hand, klarar eleverna genom stöttning av någon annan och lärandet sker då 

i dialog, interaktion och samspel med klasskamraterna (Säljö, 2005).  

 

Lärare 2 använder det sociokulturella perspektivet på olika sätt, hon låter eleverna få arbeta i 

grupper och samtidigt låta eleverna använda dialoger i de tre olika ämnena. I ämnet religion är det 

när de samtalar om hur de ska förklara stycken genom text till bild, i engelskan när de får 

möjlighet att arbeta med kortövningen och i svenskan där de senare kommer att få arbeta med 

sagan och ge varandra konstruktiv kritik i hur de kan göra berättelsen bättre. Det senaste 

exemplet där eleverna skulle arbeta med berättelsen var inget eleverna hann påbörja, utan Lärare 

2 började förklara för eleverna vad de skulle arbeta med den kommande perioden och detta 

exempel är även ett exempel på hur läraren använder sig av den proximala utvecklingszonen i sitt 

arbetssätt. Den proximala utvecklingszonen användes i de olika ämnena både i bildprojektet 

angående samerenas skapelse berättelse och i engelskan. I religionen då eleverna hjälpte varandra 

att utveckla berättandet av texten genom bilden och i engelskan då både bild och CD tillsammans 

med läraren blev som en slags scaffolding.  

 

Vi båda anser att det sociokulturella perspektivet får fler möjligheter att användas som perspektiv 

då man använder olika modaliteter som hjälp för eleverna, detta som hjälp för att nå den 

proximala utvecklinszonen. De olika modaliteterna kan även användas för att få eleverna att 

arbeta tillsammans, och genom detta samspel uppnå den proximala utvecklingszonen.  
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9 Konklusion  

I vår studie observerades två lärare som arbetar i grundskolans tidigare år, kring om och hur de 

använder sig av multimodala uttrycksätt i undervisningen. Vad vi såg i våra observationer var att 

lärare använder sig av olika multimodala uttrycksätt samt att de stimulerar flera sinnen i elevernas 

lärande. Detta var dock inte genomgående i lärarens alla ämnen utan genomsyrade endast en del. 

De var inte heller alla multimodala uttryckssätt som användes och de varierade mycket i hur stor 

utsträckning de användes inom de olika ämnena. Drama och teater var två uttryckssätt som inte 

visades alls medan bild var en form som genomsyrade större delen av lärarens undervisning i 

olika grad.  

 

Att lärare ska använda sig av multimodala uttrycksformer och estetiska arbetssätt är något som 

ofta tas upp i debatter kring hur undervisningen ska se ut och vilka utbildningar det anses att 

lärare ska ha då mer estetiska arbetssätt ska ingå.  

 

Något som går att diskutera utefter våra resultat vi fått fram är om det är svårigheter i att 

inkludera de olika uttryckssätten i undervisningen utan att gå miste om kunskapsinnehållet, samt 

om det är svårare att inkludera vissa medan andra är lättare att inkludera i undervisningen. Detta 

då vissa uttrycksformer visade sig mer i undervisningen vi observerade än andra. För att se detta i 

ett vidare perspektiv kan man se till universitetens lärarutbildningar, får blivande lärare tillräckliga 

kunskaper i de estetiska- och multimodala uttryckssätten för att kunna inkludera detta i 

undervisningen utan att gå miste om de kunskapsinnehåll som ska förmedlas? Och hur kommer 

elevernas betyg att förändras om lärarutbildningen och läroplanerna lägger mer fokus på det 

estetiska arbetet som leder till att fler intelligenser stimuleras i klassrummet? 

 

 

 



40 
 

10 Referenser 

10.1 Tryckta källor 

Ahlner-Malmström, Elisabet (1991). Är barns bilder språk?. Stockholm: Carlsson 

Almqvist, Jonas (2002). Undervisning och/eller underhållning. I Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (Red.) 

Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur. Stockholm: Prisma 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996). Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. 1. uppl. 

     Enskede: TPB 

Dahlbäck, Katharina (2011). Musik och språk i samverkan: En aktionsforskningsstudie i årskurs 1. 

Göteborg: Göteborgs universitet 

Esiasson, Peter, Gilijam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängerud, Lena (red.)(2012).      

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

Erstad, Ola (2002). Handlingsrummet som öppnar sig´ Berättelser från ett multimodalt praxisfält.  

I Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (Red.) Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur. 

Stockholm: Prisma  

Fast, Carina. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 

skola. Enskede: TPB 

Fast, Carina (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Film i Skolan (2012). Alla filmers filmhandledning!. Stockholm: Svenska Filminstitutet. 

Forstorp, Per-Anders (2007). Lärande och text. Multimodaliteten och utmaningarna mot den språkliga 

representationens hegemoni. I Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (Red.) Ett vidgat 

textbegrepp. TEFA Nr 46. Uppsala universitetstryckeri, Ekonomikum.  

Gardner, Howard (1999). Intelligenserna i olika perspektiv. Finland: WS Bookwell 

Gunder, Anna (2007). textuell verklighet. Om text och hypertext. I Gunnarsson, Britt-Louise & 

Karlsson, Anna-Malin (Red.) Ett vidgat textbegrepp. TEFA Nr 46. Uppsala universitetstryckeri, 

Ekonomikum.  

Gunnarsson, Britt-Louise (2007). Inledning. I Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin 

(Red.) Ett vidgat textbegrepp. TEFA Nr 46. Uppsala universitetstryckeri, Ekonomikum.  

Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders (1999). Epikanalys: en introduktion.  

Lund: Studentlitteratur 



41 
 

Holmegaard, Margareta & Wikström, Inger (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning 

och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1996). Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder 

och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget 

Jonsson, Carin (2006). Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns läs- 

och skrivutveckling. Umeå universitet. 

Karlsson, Anna-Malin (2007). Multimodalitet, multisekventialitet, interaktion och situation. Några sätt att 

tala om ”vidgade texter”. I Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (Red.) Ett vidgat 

textbegrepp. TEFA Nr 46. Uppsala universitetstryckeri, Ekonomikum.  

Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age.  London: Routledge. 

Lgr11, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Utbildningsdepartementet. 

Stockholm: Fritzes. 

Liberg, Caroline (2006). Elever som textresurser i mötet med skriftspråkliga textvärldar. I Bjar, Louise 

(Red.) Det hänger på språket! Lund: Studentlittertur.  

Lindstrand, Fredrik (2009). Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland. I Lindstrand, Fredrik & 

Selander, Staffan (Red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur.  

Lpo94, 2006. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin Katarina (2005). God läsutveckling: kartläggning och övningar. 2., utök. 

uppl., Stockholm: Natur och kultur.  

Malmström, Elisabet (2013). Bild och pedagogikens estetiska språk- en analys ur nationella styrdokument.  

I utbildning och demokrati (2013) Tidskrift för utbildningspolitik. Volym 22 nummer 1.  

Molander, Bengt (2009). Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. I Lindstrand, 

Fredrik & Selander, Staffan (Red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur.  

Persson, Magnus (red.) (2000). Populärkulturen och skolan. Lund: Studentlitteratur 

Protheroe, Pamela (1992). How Children´s Picture Books promote Illiteracy.  

Sussex: The Book Guild Ltd.  

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv.  

Stockholm: Nordstedt 

SFS nr: 2010:800, 2010. Skollag. Utbildningsdepartementet. 

Skolverkets rapport 304, Vad händer med läsningen?: en kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 

1995-2007. (2007). Stockholm: Skolverket.  



42 
 

Skolverkets rapport 352, Rustad att möta framtiden? Pisa 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper 

i matematik och naturvetenskap (2010). Stockholm: Skolverket. 

Skolverkets rapport 381, PIRLS 2011, Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv (2012). Stockholm: Skolverket 

Starrsjö, Stig (1985). Drama i undervisningens tjänst. Om drama som ett sätt att undervisa i grundskolan.  

I Larsson, Ingrid (Red.) Drama film och bild. Stockholm: Svensk lärarföreningen 

Säljö, Roger (2005). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet.  

Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Säljö, Roger (2005). L.S Vygotskij- forskare pedagog och visionär. I Forssell, Anna (Red.) Boken om 

pedagogerna. 5., [rev. och utök.] uppl. Stockholm: Liber 

Witting, Maja (1974). Att läsa utan bilder och läsebok. Hermonds förlag. 

Öhman-Gullberg, Lisa (2009). Familjen Svensson i Europa – gestaltning av ett dilemma. I Lindstrand, 

Fredrik & Selander, Staffan (Red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur.  

10.2 Elektroniska källor 

Amin, Jabar, Ehn, Tina & Fridolin, Gustav (2013). Ge estetiska ämnen en starkare ställning i 

skolan. http://www.dn.se (2013-12-10) 

Bjursell, Gunnar, Edlund, Björn, Lagercrantz, Hugo & Månsson, Lisa (2013). Estetiska 

skolämnen underlättar teoretiska studier. http://www.dn.se (2013-12-10)  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom 

humanisktisk-samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. (2013-11-25) 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

11 Bilaga 1 

Hej alla föräldrar!  

Jag heter Malin Gustafsson och studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

Jag skriver nu mitt examensarbete tillsammans med min studiekollega Emelie Eriksson.  

Vi skriver ett arbete om alternativa uttrycksformer i undervisningen, vilket innefattar bland annat 

bild, musik, drama, dator etcetera. Därför ska vi nu besöka varsin klass för att observera läraren 

och vilka metoder denne använder sig av i undervisningen.  

 

Eleverna kommer alltså inte att observera utan endast läraren och dennes uttrycksformer i 

undervisningen. Det kommer inte att nämnas i arbetet vilken skola eller vilken klass 

observationen är genomförd i och mina dokument och anteckningar från observationen kommer 

endast att användas till mitt skrivande av examensarbetet. All dokumentation kommer att 

förstöras efter att examensarbetet är klart och godkänt.  

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta: Malin Gustafsson 07xx-xxx-xxx  

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Eller min universitetshandledare, Elisabeth Berg, Lektor i didaktik vid  

Uppsala universitet, 07xx-xxx xxx  
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12 Bilaga 2 

Hej alla föräldrar!  

Jag heter Emelie Eriksson och studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

Jag skriver nu mitt examensarbete tillsammans med min studiekollega Malin Gustafsson.  

Vi skriver ett arbete om alternativa uttrycksformer i undervisningen, vilket innefattar bland annat 

bild, musik, drama, dator etcetera. Därför ska vi nu besöka varsin klass för att observera läraren 

och vilka metoder denne använder sig av i undervisningen.  

 

Eleverna kommer alltså inte att observera utan endast läraren och dennes uttrycksformer i 

undervisningen. Det kommer inte att nämnas i arbetet vilken skola eller vilken klass 

observationen är genomförd i och mina dokument och anteckningar från observationen kommer 

endast att användas till mitt skrivande av examensarbetet. All dokumentation kommer att 

förstöras efter att examensarbetet är klart och godkänt.  

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta: Emelie Eriksson, 07xx-xxx xxx 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Eller min universitetshandledare, Elisabeth Berg, Lektor i didaktik vid  

Uppsala universitet, 07xx-xxx xxx  

 

 

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar, Emelie Eriksson och Malin Gustafsson 

 

 

 

 

 

 



45 
 

13 Bilaga 3 

Datum:___________ Skola:__________________ Klass:_______ Lärare:_________ Blad nr:____ 

Tid Aktivitet Förlopp Kommentar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


