
1

Texter om svenska med didaktisk inriktning 
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åttonde nationella konferensen i svenska 
med didaktisk inriktning 

 
Språket, kroppen och rummet – 

multimodala och digitala perspektiv på lärande 
 

Södertörns högskola 25–26 november 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktörer:  
Jenny Magnusson  
Anna Malmbjer  
Daniel Wojahn  
 
 
 
 
  



2

Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning 
 
 
 
Den 1 januari 2003 startade det nationella nätverket för forskning och 
forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning med Malmö högskola som 
värdlärosäte. Det övergripande målet för nätverket är att verka för tillväxten av 
både forskning och forskarutbildning inom området svenska med didaktisk 
inriktning. Nationella nätverket har till syfte att inom svenskämnets  
didaktik:  
 

• verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning  
• stimulera utvecklingsprojekt inom fältet  
• underlätta kontakter och informationsutbyte mellan verksamma forskare 

samt mellan forskare och lärare i den allmänna skolan.  
 
Årligen anordnas nätverksmöten och en forskningskonferens. Rapporter från 
konferenserna publiceras i nätverkets skriftserie "Texter om svenska med 
didaktisk inriktning". Med denna volym har hittills åtta antologier publicerats.  
 
Sedan 2010 administreras nätverket av Uppsala universitet, Institutionen för 
didaktik och Institutionen för nordiska språk. Adressen till nätverkets hemsida 
är: http://www.did.uu.se/smdi/ 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning och 
författarna. Distribueras av Södertörns högskola: http: www.sh.se 
 
 
ISBN  
ISSN  
 
Tryck: E-print, Stockholm, 2011  

ISBN:978-91-637-0092-7 
ISSN:1651-9132



3

Innehåll  

 
 
Förord      X 
 
Sammanfattning av artiklarna i konferensvolymen  X 
 
Ett visuellt språk i lärandesammanhang   X 
Loreta Betjemann 

Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen. 
Integrering av digital kompetanse i norskfaget   X 
Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen 
 
Yngre barns skärmbaserade texthantering. Multimodala  
texter och nya perspektiv på progression och bedömning  X 
Charlotte Engblom 
 
Kritisk kausalitet?  
En undersökning av kausalitet i texter och frågor i 
PIRLS-provets informativa texter    X  
Åsa af Geijerstam 
 
Miljöns betydelse för literacyutvecklingen. 
Exempel från förskoleklasser i Sverige och England  X 
Christina Halvarsson 
 
Svensk idyll på tysk teve eller en romantisk och en ironisk läsart X 
Lisa Källström 
 
Möts två skrivkulturer i skolan?  
Några preliminära resultat från en studie av skrivande  
på ett högstadium     X 
Nils Larsson 
 
Läsning som design – didaktiska möjligheter   X 
Petra Magnusson 
 
Lärande och identitetsskapande utifrån Twilights textuniversum X 
Christina Olin-Scheller 
 
 

5

7

14

22

35

51

62

72

86

94

106



4

Å lese og lære fra multimodal tekst  
Elise Seip Tønnessen     X 
 
Autentiskt författarskap och responsarbete i digitalt  
textskapande i grundskolan    X 
Sylvana Sofkova Hashemi 
 

117

133



5

Språket, kroppen och rummet – 
multimodala och digitala perspektiv på 
lärande 

 
 
Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning hölls på 
Södertörns högskola i november 2010. Temat för konferensen var Språket, 
kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande.  
Konferensen samlade ungefär 140 deltagare och innehöll fyra plenarföredrag, 
trettiotvå sektionsföredrag och en forskningsstrategisk paneldiskussion om de 
nya kurs- och ämnesplanernas styrande funktion.  

De många presentationerna gav spännande och nya perspektiv på multimodalt 
och digitalt lärande i förskolan, hela grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen 
och i vardagen och visade på bredden i forskningsfältet och på didaktiska 
möjligheter och utmaningar. De flesta presentationer behandlade barn och ungas 
produktion och användning av multimodala uttrycksformer, som film, bilder och 
digitala texter men även pappersburet skrivande och läsande inom olika genrer. 
Några presentationer problematiserade bedömningen av elevers multimodala 
och digitala kompetens och arbeten. Andra presentationer tog upp innehåll i och 
framställning av läromedel. Ytterligare andra förde en kritisk eller filosofisk 
diskussion om skriftens överlägsenhet, det skrivande barnet och läsandets rum.   

De fyra inbjudna plenarföreläsarna belyste konferensens tema utifrån aktuella 
forskningsprojekt. Elise Seip Tønnessen från universitetet i Agder utgick från 
projektet Multimodalitet, leseopplæring og læremidler och talade om ämnet Å 
lese og lære fra multimodal tekst. Charlotte Engblom från högskolan i Gävle 
talade om Barns skärmbaserade texthantering. Sammansatta texter och nya 
perspektiv på progression och bedömning med utgångspunkt i projektet Skilda 
världar? Texthantering hemma som resurs för lärande i skolan. Asta Cekaite 
Thunqvists, Linköpings universitet, föredrag hade titeln Multimodalitet ur ett 
andraspråksperspektiv: kroppsliga aspekter av kommunikation, undervisning 
och lärande och utgick från projektet Känslouttryck och informellt lärande i 
flerspråkiga klassrum. Patrik Hernwall, Södertörns högskola, avslutade 
konferensen med föredraget Digitala medier och ungas multimodala uttryck – 
nya möjligheter att skapa text utifrån projektet Ungas multimodala gestaltning – 
hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion. 

Två av plenarföreläsarna bidrar med artiklar. Elise Seip Tønnessen resonerar 
om skolstarten, skolans textkultur och barns naturliga multimodala 
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utgångspunkt. Charlotte Engblom diskuterar det läsande och skrivande i vid 
bemärkelse som yngre barn ägnar sig åt i hemmiljö och i skolmiljö, främst via 
datorn, och hur det kan förstås utifrån en sociosemiotisk syn på texthantering.  

Här följer artiklarna från två av plenarföreläsningarna och ett urval av 
sektionsföredragen i bokstavsordning efter skribenternas namn. I en första 
avdelning har skribenternas sammanfattningar av artiklarna samlats.  
 
Vi önskar er en angenäm läsning!  
Jenny Magnusson 
Anna Malmbjer 
Daniel Wojahn 
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Sammanfattning av artiklarna  
 
 
Ett visuellt språk i lärandesammanhang 
Loreta Betjemann 
 
Nuförtiden då vi lever i olika medielandskap är det viktigt att barn förstår och lär 
sig att hantera både verbalt och visuellt språk. Bildspråket, precis som ett 
litterärt språk, kan man arbeta med och lära sig, eftersom både innehåll och 
uttryck i varje språk är ett organiserat system av strukturrelationer. Vi kan 
strukturera lärandet kring visuell narrativitet och det visuella språket genom att 
jämföra det med skriften som ett teckensystem för det verbala språket. Att 
kommunicera med bilder innebär att förstå det visuella, förmedla egna tankar 
genom att gestalta dem i bild, ljud och text samt tänka visuellt. Skolelever borde 
arbeta med bilder på samma strukturerade sätt som med det litterära språket, d v 
s utveckla förmågan att läsa av andras meddelanden utformade i bilder och 
förmågan att bygga upp egna bildberättelser. Möjligheten att använda digitala 
verktyg och nya medier i arbete med små barn utvecklar barnens visuella 
kulturer. De lär sig att uttrycka sina tankar eller känslor med och i bilder. Olika 
exempel från ett mediepedagogiskt projekt med sjuåriga barn visar hur barn lär 
sig ett visuellt språk – från ikonisk avbildning till kunskap om metonymi som 
index och metafor som symbol. Slutsatsen blir att associativt tänkande, kontext, 
gemensamma regler och normer är avgörande i eget skapande av meningsfulla 
visuella tecken samt att det är nödvändigt att bekanta sig med olika tecken- och 
symbolsystem i tidig ålder för att kommunicera med omvärlden. Vi behöver 
skapande pedagogik där fysiska medieverktyg används i praktiskt arbete med 
barn för att intellektuella verktyg skall utvecklas och för att barnen skall lära sig 
att strukturera tankar kring visuell narrativitet. Skolans uppdrag måste därmed 
omfatta olika uttrycksmöjligheter där det finns plats för att både beskriva i ord 
och gestalta i bild. 
 
 
Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen. 
Integrering av digital kompetanse i norskfaget 
Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen 
 
Artikkelen presenterer resultater fra et fou-prosjekt på et videreutdanningskurs i 
lesing for grunnskolelærere 2009/2010, der studentene brukte blogg og wiki i 
arbeidet med barnelitteratur. Målet var todelt: studentene skulle kunne bruke 
digitale medier i eget studiearbeid, og de skulle prøve ut web 2.0 i egen praksis. 
Resultater fra prosjektet, innhentet gjennom observasjon, tekststudium, 
spørreundersøkelse og gruppeintervju, viser at et flertall av studentene ser nytten 
av og er positive til bruk av web 2.0 i studiearbeid og undervisningspraksis. I 
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den norske læreplanen, Kunnskapsløftet 2006, er digital kompetanse en av fem 
grunnleggende ferdigheter. Senere tids forskning peker imidlertid på mange 
utfordringer knyttet til integrering av IKT i grunnskolen. Digitale medier gir nye 
muligheter for informasjonsinnhenting, kommunikasjon og publisering. Dette 
krever at lærere har innsikt i ulike verktøy og bruksområder, og at de er 
oppdatert på kildekritikk, opphavsrett og personvern, slik at de kan bistå elevers 
tilegnelse av digitale ferdigheter på en kunnskapsbasert kritisk måte. 
 
 
Yngre barns skärmbaserade texthantering. Multimodala texter och nya 
perspektiv på progression och bedömning 
Charlotte Engblom 
 
Artikeln behandlar det läsande och skrivande i vid bemärkelse som yngre barn 
ägnar sig åt via datorn i hemmiljö och i skolmiljö, och hur det kan förstås utifrån 
en sociosemiotisk syn på texthantering. Syftet med artikeln är att beskriva barns 
multimodala texthantering och relatera den till tecken på lärande, progression 
och den nya kursplanen i svenska (Lgr 11). Artikeln ger därmed infallsvinklar 
på multimodal texthantering utifrån såväl yngre barn, lärare som kursplanen. 
Multimodalitet och skärmbaserad texthantering kan nog fortfarande betraktas 
som nya begrepp i diskussioner om kursplanen i svenska och undervisning i 
skolan och därmed är diskussioner om bedömning av multimodala texter och 
synen på vad som kännetecknar progression i skapande av multimodala texter 
också något nytt. För barn i årskurs 1 och 2 är däremot användningen av sådana 
texter inte nya, utan snarare en naturlig del av att delta i det nutida 
textlandskapet för att kommunicera, interagera, hämta information, utbilda och 
roa sig.  

Den nya kursplanens konkretisering av multimodala och skärmbaserade texter 
kommer att innebära både förändrade arbetssätt med redan befintliga texter i 
klassrummen och att nya texter används och skapas. I artikeln diskuteras hur 
multimodal texthantering kan förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv 
på både processen och produkten. De nya perspektiven innebär t.ex. att inte bara 
innehållet utan också semiotiska modaliteter och resurser ska anpassas på ett 
medvetet sätt för särskilda syften och mottagare och att de tekniska 
möjligheterna för kommunikativ effekt ska övervägas. I artikeln framhålls att en 
vidgad syn på tecken på lärande inom svenskämnet bör vara viktig för att barnen 
ska kunna fungera som multimodala designer och för att lärande inom andra 
modaliteter än verbalspråket och i kombination med verbalspråket ska kunna 
erkännas. 
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Kritisk kausalitet?  
En undersökning av kausalitet i texter och frågor i PIRLS-provets 
informativa texter  
Åsa af Geijerstam 
 
I artikeln presenteras en undersökning av kausalitet och hur den uttrycks och 
efterfrågas i det internationella läsundersökningen PIRLS. Att förklara något och 
redogöra för eventuella orsaker är något som ofta värderas högt i ett 
skolsammanhang. Detta kan exempelvis göras genom uttryckta kausala länkar. I 
artikeln diskuteras (1) hur kausala relationer uttrycks i PIRLS-provets 
informativa texter, (2) till vilken grad kausala resonemang efterfrågas i läsprovets 
frågor, och (3) vilket resultat de svenska eleverna uppvisar på dessa frågor.  
Studien som redovisas är en del av projektet Testet under lupp – Konstruktion av 
läsförståelse i internationella test (Finansierat av Vetenskapsrådet. Medverkande 
Caroline Liberg, Jenny W Folkeryd, Åsa af Geijerstam). Analysen utgår från en 
metod för analys av kausalitet hämtad från Achugar och Schleppegrell (2005), 
där tre textanalytiska ingångar samverkar för att undersöka texters kausalitet. 
I undersökningen framkommer att mängden explicita och implicita kausala 
markörer i de informativa texterna i PIRLS 2006 varierar, men att de överlag inte 
är särskilt vanliga. Vad gäller frågorna till de informativa texterna framkommer 
att orsakssamband efterfrågas i ungefär en tredjedel av dessa. Det efterfrågade 
orsakssambandet i sig samvarierar inte med elevernas resultat på frågorna (som 
t.ex. generellt svårare), andra faktorer visar sig vara viktigare. Det gäller sådant 
som om frågan är flervalsfråga eller kräver fritextsvar, och vilken 
läsförståelseprocess som efterfrågas. 
 
 
Miljöns betydelse för literacyutvecklingen. 
Exempel från förskoleklasser i Sverige och England 
Christina Halvarsson 
 
För att fungera i samhället idag behöver man kunna läsa och skriva. Grunden för 
att bli en läsande och skrivande människa läggs tidigt, ofta långt före skolstarten 
och denna grund är viktig att ha med sig i skriftspråksutvecklingen (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007). 
     PIRLS-rapporten (2010) visar att svenska 10-åringar är bra på att läsa, men att 
de allra starkaste läsarna har blivit färre och att barn idag använder allt mindre tid 
till läsning. PIRLS-rapporten (2010) innehåller även en lärarenkät och på frågan 
om man låter eleverna samtala och reflektera över texter svarar väldigt få av 
lärarna att de arbetar så. Utifrån detta perspektiv är jag nyfiken på att se hur man 
kan arbeta med barns skriftspråksutveckling före skolstarten.  Jag har i min studie 
fokuserat på miljöns betydelse för literacyutvecklingen utifrån fyra aspekter: 
lärares kunskapssyn/teoretiska utgångspunkter, tid, rum och barnens delaktighet. 
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I min studie tar jag exempel från en svensk förskoleklass och en engelsk 
förskoleklass. Literacy är ett numera etablerat begrepp som kan definieras på en 
mängd olika sätt. PISA (2010:21) definierar det enligt följande: ”[…] en individs 
förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för att 
uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter samt delta i 
samhället.” Langer (2005) gör en vidare tolkning och menar att literacy förutom 
läs- och skrivförmåga handlar om att kunna samtala, reflektera och se samband 
mellan olika texter och kunskapsområden. Utifrån det didaktiska perspektivet 
anser Kress (1997) att literacy kan definieras som den nödvändiga kontext som 
barn behöver förstå världen. I min studie har jag kommit fram till att viktiga 
aspekter för en miljö där skriftspråksutvecklingen stimuleras är att lärare är 
medvetna, engagerade och kan skapa en strukturerad och genomtänkt verksamhet 
där barnen har möjlighet att på många olika sätt få arbeta med skriftspråket. Det 
är en fördel om detta kan ske i samspel med barnen och kollegor. 
 
 
Svensk idyll på tysk teve eller en romantisk och en ironisk läsart 
Lisa Källström 
 
Föreställningen om Sverige som idyll är vanlig i tysk populärkultur. Den är också 
central i den tyskproducerade Inga Lindström-filmen Im Sommerhaus (2006), 
som femtiofyra studenter, som läser svenska som främmande språk i Tyskland, 
diskuterade i samband med Lisa Källströms licentiatuppsats Berättelser om en 
röd stuga (2011). Bakom pseudonymen Inga Lindström finns den tyska 
manusförfattaren Christiane Sadlo. Serien är inspelad i Sverige med tyska 
skådespelare som talar tyska men hälsar varandra med ett hej, firar svenska 
högtider, äter kanelbullar och prinsesstårta, läser svenska dagstidningar och har 
svenskklingande namn. De undervisande lärarna vid de tre tyska universitet som 
Källström har besökt är alla lika kritiska till idylliska beskrivningar av Sverige i 
tysk populärkultur och det kan kanske förklara varför så många studenter är 
kritiska till filmen. Men inte alla studenter är lika kritiska. Åsa tolkar filmen som 
en trovärdig beskrivning av Sverige. Trovärdig blir den för henne inte bara 
utifrån vad hon har sett, hört och upplevt utan också genom de känslor den 
appellerar till. I den här artikeln jämförs Åsas tolkning av filmen med Emils. 
Källström har valt att kalla deras olika läsarter för ironisk respektive romantisk 
förståelse. Medan den ena läsarten handlar om att vidhålla ett tydligt ironiskt 
avståndstagande till texten, handlar den andra om att erkänna berättelsens 
personliga betydelse. De båda läsarterna behöver egentligen inte utesluta 
varandra. Istället är det först när vi vill och kan gå in i fiktionens värld som vi kan 
lära oss något av det fiktiva och göra det imaginära till något eget.  
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Möts två skrivkulturer i skolan?  
Några preliminära resultat från en studie av skrivande på ett högstadium 
Nils Larsson 
 
Artikeltexten utgör en redovisning av ett antal utvalda resultat som i sin helhet 
kommer att presenteras i en kommande licentiatavhandling. Materialet till studien 
kommer från en högstadieskola i en förort till Stockholm där de flesta människor 
är flerspråkiga. Undersökningen som presenteras utgörs av fyra delstudier: en 
enkätundersökning, en intervjuundersökning, klassrumsobservationer och 
skuggningar av en enskild elev.  
     Resultaten av dessa delstudier visar att två olika skrivkulturer sannolikt möts i 
skolan. Dessa två skrivkulturer utgörs å ena sidan av skolskrivande och å andra 
sidan av privatskrivande. Det framkommer i undersökningen tydliga skillnader 
mellan dessa två kulturer. Dessa skillnader visar sig bland annat i ungdomarnas 
inställning till sitt skrivande i skolan och till sitt privata skrivande. Ett ytterligare 
resultat av delstudierna är att det finns tydliga skillnader mellan flickor och 
pojkar i inställningen till skrivande. Dessa skillnader gör sig dock allra mest 
gällande när det gäller skolskrivande. Det digitala privata skrivandet uppvisar 
betydligt färre skillnader mellan könen. 
 
 
Läsning som design – didaktiska möjligheter 
Petra Magnusson 
 
Att arbeta med längre skriftliga texter är en av utmaningarna för undervisning i 
dagens skola. I artikeln diskuteras hur förutsättningarna och möjligheterna i 
gymnasieskolan ser ut utifrån dagens situation där ungdomar socialiseras in i en 
textverklighet där den pappersburna skriften marginaliseras allt mer. 
     Inom det multimodala forskningsfältet är en viktig utgångspunkt att 
ungdomars läsning och textvanor i allmänhet påverkar även deras skolläsning. 
För att förstå dagens meningsskapande behöver det beskrivas på ett sätt där 
meningsskapande genom olika teckenvärldar synliggörs. Genom att anta ett 
multimodalt synsätt kan läsning ses i ett vidare perspektiv. Artikeln diskuterar 
hur läsning, och annat meningsskapande, kan problematiseras med hjälp av 
verktyg från diskursanalys och det multimodala forskningsfältet i syfte att 
synliggöra didaktiska möjligheter som kan användas i arbetet med att bygga 
språkutvecklande miljöer. 
 
  



12

 
Lärande och identitetsskapande utifrån Twilights textuniversum 
Christina Olin-Scheller 
 
Många barn och unga är under delar av sin uppväxt fans. Ett fan vill ofta dela 
erfarenheter, känslor och tankar kring innehåll och karaktärer i ett textuniversum 
med andra fans. Idag är detta lätt att göra genom olika fansajter där fansen kan 
samlas, kommunicera och ta del av information.  
     I detta kapitel är Twilight-fans i fokus. Många av dessa skapar en rad 
kulturella aktiviteter baserat på redan publicerat material, vilket brukar kallas 
konvergenskultur. Webb 2.0 har förändrat villkoren för både kulturella aktiviteter 
och kulturell produktion och många menar att denna utveckling också förändrat 
villkoren för lärande i såväl formella som informella lärmiljöer. I detta kapitel 
diskuterar jag utifrån ett fan-perspektiv hur konvergenskulturen kring 
textuniversumet Twilight har betydelse för fansens lärande och 
identitetsskapande. När fansen samlar information och använder olika texter, 
bygger de upp praxisgemenskaper där de lär från varandra och utvecklar 
färdigheter. Den mening som skapas och det lärande som äger rum inom en 
praxisgemenskap är därför både en kollektiv och en social aktivitet. Genom att 
kommunicera med andra fans on-line och offline, tagga och på andra sätt dela 
med sig av ett innehåll, väljer, filtrerar och kategoriserar också fansen 
information. Dessa handlingar utgör en form av kollektiv intelligens då de skapar 
en synergi mellan den individuella och kollektiva kunskapen. Fansens 
praxisgemenskap består huvudsakligen av kamrater som befinner sig i en nära 
vänkrets offline där fankulturen är en av många orsaker till att träffas och umgås.     
De intervjuade Twilight-fansen betraktar romanerna som den ”riktiga” källtexten, 
men det är bild- och filmmaterialet som upprätthåller deras intresse och håller 
igång hjulen i konvergenskulturen. Genom kategorier som ”igenkänning” och 
”chock” använder de berättelsen som ett redskap för att lära och för att skapa 
mening och identitet.  
 
 
Å lese og lære fra multimodal tekst 
Elise Seip Tønnessen 
 
Sammensatte eller multimodale tekster har vært et hovedpunkt i den norske 
læreplanens norskfag siden 2006. Denne artikkelen henter sitt materiale fra 
forskningsprosjektet Multimodalitet, leseopplæring og læremidler (2007-2010) 
med særlig vekt på de første klassetrinnene. På den ene siden drøftes spørsmålet 
om hvordan arbeid med flere modaliteter kan støtte opp under den første 
leseopplæringen og barnas innføring i skriftkulturen. På den andre siden stilles 
spørsmålet om hvordan skolen kan arbeide bevisst med å utvikle lesestrategier 
som er tilpasset det sammensatte tekstuniverset som barna møter både i og 
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utenfor skolen. Gjennom eksempler vises det hvordan barn som begynner på 
skolen i dag, har utviklet høy grad av multimodal kompetanse allerede før de 
begynner på den formelle leseopplæringen. De møter et læringsmiljø som tar i 
bruk multimodale ressurser for å lette veien inn i skriftkulturen. Et sentralt funn 
er likevel at skriften tillegges en helt spesiell funksjonell tyngde i skolekulturen, 
og at andre modaliteter enn skrift ikke videreutvikles like bevisst i det videre 
læringsforløpet. Det viser bl.a. analyse av læremidler. Det siste eksempelet som 
trekkes fram, drøfter de mulighetene som ligger i bevisst bruk av ulike medier og 
semiotiske modaliteter, i dette tilfellet bok og film. Møtet med den samme 
historien i ulike medieuttrykk gir til sammen en dypere forståelse av fortellingen. 
I arbeidet med å omforme og uttrykke det de har forstått, kan både elever og 
lærere bli mer bevisste om sine meningsskapende læreprosesser. 
 
 
Berättelser i wiki.  
Autentiskt författarskap och responsarbete i digitalt textskapande i 
grundskolan 
Sylvana Sofkova Hashemi 
 
Sociala medier erbjuder idag en aktiv produktion av innehåll online med ett 
digitalt textskapande som öppnar för nya didaktiska perspektiv på läsning och 
skrivande, liksom utveckling av språkmedvetenhet. Det publika skrivandet i 
blogg och wiki erbjuder en autentisk publicering som kombineras dels med 
multimodala resurser och dels innehåller stöd för kommentering, diskussion och 
kontinuerlig loggning av text. I studien undersöks närmare den digitala 
textproduktionen i wiki och hur de omedelbara möjligheterna till kommentering, 
diskussion och loggning tillämpas i processen. Elevtexter i fyra wikiprojekt i 
årskurs fyra och sex i grundskolan har studerats och analyserats utifrån de 
skrivaktiviteter och redigeringsmönster som förekommer. Studien redovisar 
texternas omfång och mediala inslag, karaktären på instruktioner till 
skrivuppgiften, omfattningen av lärar- och kamratrespons och de skrivaktiviteter 
och redigeringsprocesser som förekommer. Resultaten visar att wiki som 
skrivarena inbjuder till en mer vidgad och synlig skrivprocess med multimodala 
resurser och stöd i responsarbetet, men också att miljöns funktionaliteter inte 
utnyttjas fullt ut och av alla deltagare. Den digitala miljön motiverade eleverna 
som hade lättare att komma igång med sitt skrivande. Eleverna skrev främst på 
sin text och utvecklade den där de sist slutade. De utövade skilda strategier i 
bearbetning av text, där instruktioner i skrivuppgiften tydligt påverkade deras 
texthandlingar. Lärarresponsen fokuserade både på innehållet i texten som på den 
språkliga formen och elevresponsen utnyttjades sporadiskt. 
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Ett visuellt språk i lärandesammanhang 
 
 
Loreta Betjemann 
 
Det engelska ordet literacy används i den samtida skol- och mediekulturen för 
att beskriva förmågan att hantera olika semiotiska resurser. I dessa kulturer blir 
frågan om att kunna läsa och skriva en fråga om att utnyttja alla semiotiska 
resurser som bilder respektive verbalspråket erbjuder (Elmfeldt & Erixon 
2007:225). 

Möjligheten att använda digitala verktyg och nya medier i arbete med små 
barn utvecklar också barnens visuella kulturer. De lär sig att uttrycka sina tankar 
och känslor med och i bilder. Dagens skola behöver skapande pedagogik där 
fysiska medieverktyg används i praktiskt arbete med barn för att intellektuella 
verktyg skall utvecklas och för att barnen skall lära sig att strukturera tankar 
kring visuell narrativitet. Dessa kunskaper behöver elever i tidig ålder, eftersom 
de idag börjar röra sig i medielandskap utanför formell inramning för lärande 
och innan denna skapas, d v s innan de börjar skolan. 

Meningen med ett sådant pedagogiskt arbete är att skapa ramar för lärandet 
och strukturera elevernas lärande som en social verksamhet där det finns plats 
för samspel mellan lärare och elever samt elever emellan. Denna sociala 
verksamhet, som Vygotskij (2005) kallade för psykologisk funktion, visar sig 
vidare som övergången från socialt till individuellt beteende – eller från lärande 
tillsammans med andra till förmågan att göra saker på egen hand. 

Att skapa mening i bilder via eget urval, att få uppleva vad de andra ser och 
genom denna meningsskapande process kommunicera med omvärlden – en av 
de viktigaste uppgifterna i pedagogiska sammanhang. Lärandet som en kollektiv 
process gynnar kunskapsutveckling hos en individ. Det verbala språket kan 
användas i diskussioner kring visualiteten, men det visuella språket och den 
visuella narrativiteten, som framställs med hjälp av bilder med eller utan text 
och ljud, bör ges mer utrymme i dagens skola, eftersom nya medielandskap och 
mediala möjligheter också präglar all kunskapsförmedling. Genom att likställa 
det visuella språket med det litterära språket utvidgas också didaktikens 
domäner och skolan får ett bredare uppdrag. 

Vi behöver begripa och anamma det kommunikativa systemet av varje språk 
för att kunna använda det. Arbete med bilder innebär att man måste lära sig en 
bilds betydelser men också de betydelser som tillkommer då bilden sätts i ett 
sammanhang, precis på samma sätt som vi lär oss alfabetet och börjar koppla 
samman bokstäver till ord och ord till meningar som skapar stycken som blir till 



15

delar i helheten där den kommunikativa akten ligger till grund för varje 
narration. 

Ferdinand de Saussure, som verkade inom lingvistikens område, uttalade 
tydligt att ett språk har två sidor – en individuell och en social. 
Kommunikationen som binder olika individer skapar också en sorts norm: ”alla 
upprepar – inte exakt men approximativt – samma tecken förbundna med 
samma begrepp” (1970:37). Eftersom det visuella språket också är ett 
teckensystem som följer regelverk gällande en skrift så är dess syfte att ge 
uttryck åt det verbala språket, d v s att forma det vi kan säga eller skriva i bilder, 
där varje bild blir ett tecken och skapar nya tecken som består av två delar: 
innehåll och uttryck, bilden och dess idé. 

Att avbilda och uttrycka någonting i bild innebär i slutändan att varje 
avbildning blir ett tecken, dvs. uppbär betydelse, som enligt Lotman (1977, 
1998) emellertid kan ha en tvåfaldig karaktär. Å ena sidan reproducerar bilderna 
föremål i den reella världen. Mellan dessa föremål och bilderna upprättas en 
semantisk relation och föremålen blir till betydelserna hos de bilder som 
reproduceras. Å andra sidan kan bilderna få extra och ibland helt oväntade 
betydelser – symboliska, metaforiska, metonymiska etc. 

Olika teckenläror inom semiotiken visar att verbala och visuella tecken, 
rörande både lingvistik och visuella teckensystem, bygger upp betydelser på 
likartat sätt både i text och i bild, även om det finns skillnader mellan att 
beskriva med ord och att ge uttryck för någonting i bild. Bildspråket, precis som 
ett litterärt språk, kan man arbeta med och lära sig, eftersom ett språk inte är 
mekanisk uppsättning av enstaka tecken: i varje språk är både innehåll och 
uttryck ett organiserat system av strukturrelationer (Lotman 1977, 1998). 

Varje element i en genomtänkt bild, med eller utan ljud och text, är medvetet 
och har betydelse. Därmed måste också elever lära sig att tänka, förstå och tala 
det visuella språket, precis på samma sätt som det går när man lär sig ett 
modersmål eller ett främmande språk. 

För att testa hur barn hanterar ord och bilder startades ett mediepedagogiskt 
projekt med sjuåriga barn på ett fritidshem. Barnen fick arbeta med olika 
ord/teman och ting men uttryckte sig med fotobilder som skapade 
bildberättelser. Arbetet med bilder påbörjades med ett foto, utökades till två och 
begränsades till max tre stillbilder per barn och berättelse. 

För att undersöka hur barn lär sig ett visuellt språk och hur varje barn avbildar 
det som de beskriver i ord krävdes en gradvis process där varje barn i sitt 
genomförande av uppgifter gick från en del till flera sammanhängande delar och 
slutligen till helheten – en sak i en fotobild följdes av två saker i en bild och 
senare till två och tre fotobilder i följd som avbildade ting och/eller begrepp. 
Visuella uttrycksmöjligheter prövades mot verbala och barnen fann ständigt nya 
möjligheter. Ord förvandlades till bilder utifrån de vidgade kunskapsområdena. 
Denna process kännetecknades av upptäckter kring begrepp och dess ikoniska 
analogi. 
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En pingisboll fick användas för att inviga barnen i det nya kommunikativa 
systemet och testa deras förmåga att se en sak samt se andra saker i detta ting, 
dvs. låta fantasin skapa andra gestalter som efter presentation kunde upplevas av 
alla medverkande. 

I det visuella avbildandet fick barnen söka kännetecken som tydligt 
karakteriserade deras upplevelse av en konkret sak eller ett begrepp i 
bildpresentation. Såsom alla känner igen bokstäver eller ord i skrift och i det 
muntliga språket lärde sig barnen peka på det selektiva i egna visuella uttryck. 
Upptäckter föregicks av frågan: Vad liknar detta? När en pingisboll valdes till 
den första uppgiften var det viktigt att testa tanken mot ordet – det verbala 
uttrycket – som barnen kunde beskriva sina tankar med. 

Att hitta en jämförelse i egna associationer och i det fysiska rummet var ett 
nästa steg. Bild 1 visar en fiffig lösning då ett av barnen valde en leksakstiger, 
vars alla fyra tassar kunde kopplas till pingisbollen tack vare dess form och färg, 
som blev naturliga kännetecken för likheten – ett bevis på att två olika saker som 
existerar separat kunde förenas i ett barns tankemönster och hos de andra barnen 
efter deras omedelbara erkännande av lösningen. Det var också ett bevis på att 
kommunikationen mellan olika individer fungerade utan friktion så fort man 
kopplade samman ord och bild och på så sätt förmedlade medbetydelser. Den 
visuella lösningen visade dessutom tydligt att det visuella uttrycket var 
överlägset de verbala beskrivningarna – tigerns fyra tassar mot en pingisboll på 
en bild var ett starkt uttryck, där det verbala språket aldrig skulle vinna framför 
det visuella. 
 

 
 

Bild 1. Vad liknar en pingisboll? 
 
Frågan varför? ställdes så fort det uppstod tveksamheter bland andra i gruppen 
eller så fort ett barn som inte medverkat i framställandet av bilder fick se dem 
såsom testperson. Denna fråga bar med sig möjligheten att själv förstå urvalet 
och förklara för andra genom att hitta bevis i sina egna bilder eller sitt eget 
tänkande som förekom avbildandet. Bevisbördan låg på den som tagit bilden och 
därmed ägde den första tolkningen, men i ett kommunikationssammanhang och 
i användandet av det kommunikativa systemet var det lika viktigt att få gehör för 
sin egen upplevelse av ett ting eller ett begrepp, varför samma fråga ställdes till 
alla som uttalade sig. Bekräftelsen av att man förstår och är förstådd är mycket 
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viktigt i en situation där ett språk, i det här sammanhanget det visuella språket, 
används för att förmedla en tanke. 

Nästa uppgift med två likadana barnstolar satte förmågan att hantera två saker 
samtidigt på prov. Två föremål måste av barnen ses vart och ett för sig självt och 
i samspel med varandra. Fortfarande togs bara en bild.  

Barnen förklarade vad som kännetecknade stolarna – storleken, som avslöjade 
att detta är barnstolar och deras representativa egenskaper: ryggstöd, sittplats, 
fyra ben. Sedan fick barnen kreera en skapelse där båda två stolar användes och 
kunde ses och upplevas av de andra, precis på samma sätt som den som byggt 
upp kreationen tänkt sig. Barnen gav namn till sina skapelser och gruppen fick 
fritt uttrycka sin medförståelse eller sitt missförstånd. 

I bild 2 och bild 3 visas olika föremål som framställdes av två barn och 
gestaltades med hjälp av två stolar, som också ledde till olika namn för varje 
avbildning. I båda två fallen blev barnen förstådda och deras förslag 
accepterades av andra eftersom de kunde på frågan varför? lägga fram bevis på 
sin uppfattning av gjorda val. Ett fängelse kunde avbildas genom att välja dess 
kännetecken – galler – som tydligt framträdde och därmed sågs av de andra. Star 
Wars Skepp skapade inte heller något missförstånd eller motstånd hos 
mottagarna eftersom dess kännetecken – vingar – tydligt syntes och på så sätt 
förstärkte budskapet i det visuella uttrycket. 
 

       
 
          Bild 2. Fängelse                 Bild 3. Star Wars Skepp 

 
Den visuella kommunikationens natur förutsätter ett kodat system med visuella 
tecken, men dessa kan träda fram och upptäckas av andra bara när de tydligt 
uttrycks och uppfattas av alla genom ett öppet samtal. I ett exempel uppstod 
diskussioner kring avsändarens mening med de valda uttrycken och mottagarnas 
respons på dem. Bild 4 visar en avbildning – En gubbe tittar på Eiffeltornet – 
som krävde av de som tog emot meddelandet hitta tecknets egenskaper som 
skulle vara bevis på att man kunde se en gubbe tittande på Eiffeltornet. Alla barn 
som mottagare av bilden letade efter bevis och hittade dessa i form av olika 
kännetecken: tornet är högre än en människa, som lutar bakåt för att se tornet. 
Detta pekar selektivt på lösningen att den vänstra lutande stolen är en gubbe och 
den högra – tornet. 
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               Bild 4. En gubbe tittar på Eiffeltornet 
 
Vad som förbisågs var att det barn som kombinerade två stolar som bildade 
detta tecken valde andra utmärkande drag i sitt framförande än bildens 
mottagare: en människa är rak och står stadigt och Eiffeltornet har en specifik 
lutning. Detta omplacerade gubben och tornet – gubben var den högra stolen och 
tornet – den lutande vänstra. 

Informationen kom ändå fram eftersom visualiseringen följdes av dess titel, d 
v s ord förekom avbildningen och satte den i kontext. Bildens mening, som 
upphovsmannen presenterade från början, förändrades egentligen inte, men olika 
val av sakernas egenskaper, s k kännetecken, gjorde att meddelandet inte gick 
fram på det sätt som det var tänkt, vilket i sin tur skapade en otillfredsställande 
situation med långa diskussioner. Med hjälp av det verbala språket kunde 
samspel mellan ord och bild förtydligas. Utifrån samtalet med barnen framgick 
att den som skapat bilden sett Eiffeltornet i verkligheten varför dess speciella 
form var empiriskt upplevd och viktig att uttrycka. De andra barnen som aldrig 
sett Eiffeltornet valde att följa för dem empiriskt välbekanta kännetecken som t 
ex höjden på tornet i jämförelse med en människas längd eller en människas 
kroppsställning då hon tittar på ett högt föremål. Barnen fick praktiskt uppleva 
hur viktigt det var att testa sakernas möjliga egenskaper och välja de mest 
framstående och övertygande kännetecknen innan varje bild togs. Detta för att 
andras tankar skulle ledas till det budskap som de själva valt att presentera i en 
bild. 

Uppgifter kring enskilda ting, deras avbildning och tecken utökades till två 
bilder, som skulle skapa samspel och konflikt, varför det var mest passande att 
presentera olika motsatser i bild: ljust och mörkt, nära och på avstånd, upp och 
ner, litet och stort, inne och ute, kallt och varmt, hårt och mjukt. 

Sammankopplingen av flera bilder ändrade inte sättet att tänka i och med 
bilder, eftersom två bilder ändå måste existera separat som tecken och bära egna 
betydelser för att kunna kombineras till en större helhet. Däremot behövde alla 
precis som i en skrift följa språkets regler eller konventionella mekanismer som 
andra förstod och accepterade. 

Resultatet syns i bild 5 – olikheterna i uttrycken var tydliga och lika många 
som de förslag som barnen presenterade. 
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         Bild 5. Tre olika lösningar på samma uppgift Hårt och mjukt 

 
Till sist testades arbete med tre bilder som krävde förmågan att påbörja en 
berättelse, befästa den och avsluta den, d v s det skapade en naturlig oavbruten 
följd där det inte längre var tillräckligt med endast en sak eller en scen som 
plockades ut som en del från omvärlden, utan där det krävdes att se 
verklighetens eller fantasins tänkta utveckling över tiden. Grundläggande i 
starten var först och främst viljan och förmågan att göra subjektiva val och på så 
sätt sortera och strukturera i den objektiva verkligheten. 

Barnen började arbeta med tecken- och symbolsystem, vilka är hörnstenar i 
såväl språk som kommunikation. Barnens berättelser blev konstruerade av en 
mängd samverkande tecken där olika uttryck skapades utifrån verbala 
begreppsuppfattningar samt resulterade i konkreta visuella skildringar. 

I bild 6 visas en av trebildsberättelserna Om fritidshemmet Solen. Solen i det 
här sammanhanget presenterades av barnet både som ett namn på fritidshemmet, 
ett skrivet ord – den arbiträra symbolen som bär information och endast kan 
läsas av den som lärt sig koden för det svenska språket – samt som en välkänd 
ikon som är en avbildning av objektet – en liknelse eller en metafor. Den tredje 
bilden avslutade skickligt berättelsen med ett kodat system där barnet valde att 
bygga upp det ikoniska tecknet – innehåll och uttryck – av dockor, som 
gestaltade associativa bilden av ett fritidshem: en fröken med sex barn i en 
klunga. 
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       Bild 6. En trebildsberättelse Om fritidshemmet Solen 

 
Visuella uttrycksmönster följer verbala prototyper precis på samma sätt som det 
senare söker bekräftelse i tankemönster. Alla antropocentriska teckensystem har 
sin hemvist i tanken som i sin tur påverkas av regler, strukturer och normer 
gällande i en och samma kulturella krets. Det visuella språket utvecklas via det 
litterära språket där ord bl a har en nominativ karaktär.  

Skapandet av en gestalt i bild, liksom för övrigt allt skapande även utanför 
bildkonsten, innebär att vi arbetar med två premisser inom lärandet: det som 
redan är upptäckt av någon annan och det som är nytt, d v s hör bara till oss 
eftersom vi ser denna möjlighet i det vardagliga. Det är först när vi ger en ny 
mening till ett föremål som det kan bli något annat än själva föremålet och även 
framstå som detta nya för de andra då alla relaterar till gemensamma regelstyrda 
system och bekanta ritualer eller konventioner. 

Att lära sig den visuella narrativiteten och att bruka den i ett kommunikativt 
syfte medför tre moment: 

- Att uttrycka för sig själv – att visualisera genom association det som skall 
uttryckas i bild med eller utan ljud och text; 

- Att uttrycka för andra – att utforma detta som ett meddelande som kan ses 
och läsas av andra på det sätt som upphovsmannen tänkt sig; 

- Att uttrycka på ett nytt sätt – att hitta sitt eget sätt att berätta, presentera sitt 
budskap som helt eget, som andra accepterar, påverkas av och inte har lätt 
att glömma. 
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Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i 
lærerutdanningen. 
Integrering av digital kompetanse i norskfaget 
 
 
Vibeke Bjarnø og Eva Michaelsen 
 
Innledning 
 
Den norske læreplanen Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet 2006) har 
ambisiøse mål for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 
alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Å kunne bruke digitale verktøy er en 
grunnleggende ferdighet på lik linje med ferdigheter i å kunne lese, skrive, regne 
og uttrykke seg muntlig. Flere forskningsrapporter viser imidlertid at 
grunnskolen fortsatt har en vei å gå for å realisere målene (Arnseth et al. 2007; 
Haugnæss et al. 2007; Berge et al. 2009; Hansen 2009; Vavik et al. 2010). 
Rapportene viser at norske kommuner har investert i infrastruktur og 
datamaskiner i skolen, men grunnskolen ligger langt etter videregående skole 
når det gjelder å ta i bruk IKT i faglig og pedagogisk arbeid. Det er også store 
forskjeller mellom lærerutdanningsinstitusjoner når det gjelder opplæring og 
trening i bruk av IKT i undervisning (Breivik et al. 2009).  

Forskningen aktualiserer behovet for en innsats på feltet integrering av digital 
kompetanse i fag i lærerutdanning og skole. To hovedfaktorer peker seg ut som 
spesielt viktige for vellykket integrering av IKT i faglig og fagdidaktisk arbeid: 
systematisk ledelse og lærernes kompetanse og beredskap. I utviklingsprosjektet 
som presenteres i denne artikkelen, er det den siste faktoren som vies 
oppmerksomhet. I et videreutdanningsstudium ved Høgskolen i Oslo (HiO) 
2009/2010 ønsket vi å undersøke på hvilken måte internettbaserte verktøy kunne 
understøtte grunnskolelæreres arbeid med barnelitteratur i norskfaget, samtidig 
som lærernes digitale kompetanse ble styrket. 

I artikkelen presenterer vi først det konkrete utviklingsprosjektet og 
bakgrunnen for dette. Deretter følger en kort redegjørelse for teoretiske og 
metodiske perspektiver som ligger til grunn for valg av tilnærming i prosjektet. 
Videre analyseres resultater fra spørreundersøkelse og intervju. På bakgrunn av 
resultatene diskuterer vi i hvilken grad prosjektet har bidratt til å stimulere 
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studentene til å ta i bruk ny teknologi i egen undervisningspraksis, og hvordan vi 
kan bygge på erfaringene i de nye grunnskolelærerutdanningene1

 
. 

 
Bokomtaler på blogg og wiki 
 
På et videreutdanningsstudium i lesing for lærere på grunnskolens barnetrinn ble 
blogg og wiki prøvd ut i studentenes arbeid med barnelitteratur. Det var i alt 33 
deltakere på kurset. Utprøvingen var et samarbeid mellom Norskseksjonen og 
Seksjon for digital kompetanse ved lærerutdanningen på HiO. Studentene skrev 
omtaler av skjønnlitterære bøker for barn på en felles klasseblogg og av 
sakprosa for barn på en felles klassewiki. Gjennom de to nettressursene hadde 
studentene mulighet til å få kunnskap om et stort antall nyere barnebøker uten å 
måtte lese alle bøkene selv. På denne måten kan utdanningssektoren dra nytte av 
den delingskulturen som karakteriserer web 2.0-verktøy, og som er en sentral 
del av moderne kommunikasjon (Hoem 2009a). Web 2.0 er i 
utviklingsprosjektet forstått som en betegnelse på nye deltakerdrevne, 
interaktive nettjenester (Bjarnø et al. 2009). 

En blogg, eller en weblog, som ordet er utledet fra, er en oppdatert 
internettside hvor én eller flere forfattere kan publisere innlegg (Greczanik 
2007). Innleggene publiseres i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at det siste 
innlegget ligger øverst på forsiden. Innleggene kan kategoriseres og få 
”merkelapper”, slik at det er lett å finne fram til temaer det er skrevet om på 
bloggen. En kommentarfunksjon lar lesere kommentere andres innlegg. I mange 
bloggverktøy har man i tillegg mulighet til å opprette sider, samt inkludere 
søkefunksjoner. Dette gjør det enkelt å organisere og finne fram til ulik 
informasjon. En wiki er en eller flere nettsider laget med det mål å gi lesere 
muligheten til å bidra med og endre på innhold (Wikipedia, 10.01.2011).  

Alle studentene som deltok i prosjektet var praktiserende grunnskolelærere og 
kunne derfor teste ut ny kunnskap og nye arbeidsmåter i egen skolepraksis. 
Hensikten med prosjektet var å styrke studentenes kompetanse i å integrere IKT 
i egen undervisning og samtidig øke deres kunnskap om nyere barne- og 
ungdomslitteratur. Vi ønsket å finne ut om bruk av blogg og wiki for å 
presentere og diskutere nylig utgitte bøker for barn, ville gi studentene økt 
læringsutbytte og forsterke deres beredskap til å ta i bruk IKT på nye måter i 
norskfaget ute i skolen. Problemstillingene som ble formulert i starten av 
prosjektet var: 
 

 

                                                           
1 Lærerutdanningsreform i Norge fra høsten 2010, se Kunnskapsdepartementet under 
http://www.regjeringen.no 
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− I hvilken grad kan blogg og wiki som digitale arenaer stimulere studentenes egen 
tekstproduksjon og samhandling om tekster?  

− Hvilket av de to web 2.0-verktøyene finner studentene mest egnet i arbeid med omtaler av 
barnelitteratur?  

− Motiverer arbeidet med bokomtaler på blogg og wiki i studiet studentene til å ta i bruk ny 
teknologi i egen klasseromspraksis? 

 
Analyse av innsamlede data viser at utprøvingen har bidratt til å innføre en ny 
dimensjon knyttet til teknologibruk for et flertall av videreutdanningsstudentene.  
 
 
Bakgrunn 
 
Dagens barn og unge har svært god tilgang til og kunnskap om bruk av digitale 
medier og annen teknologi, noe som gir dem en lav brukerterskel og et godt 
utgangspunkt for læring (Medietilsynet 2010). Uformell bruk av IKT er 
imidlertid noe annet enn bruk av IKT i læringsøyemed. Skolen har ansvar for at 
alle gis like muligheter til å mestre digitale verktøy og må derfor sørge for tid, 
undervisning og læringsstøtte for å redusere forskjeller mellom barn med og 
uten IKT-kompetanse hjemme. Dette er en stor utfordring for skolemyndigheter, 
skoleeiere og lærere, og for lærerutdanningen. 

Tidligere erfaring med bruk av IKT i lærerutdanning viser at det ofte ikke er 
nok å ha lært noe ferdighetsorientert. Kunnskapene og ferdighetene blir ikke 
nødvendigvis brukt i egen praksis. I Ballastprosjektet2

Mange lærerstudenter er fortrolige med å bruke en læringsplattform som 
Fronter når de starter på studiet. En slik plattform har mange fordeler, spesielt 
når det gjelder publisering av stoff som ikke skal ut i offentligheten. 
Læringsplattformer preges imidlertid av lite transparens, og kanskje nettopp 
derfor inspirerer de ikke like mye til kreativ tekstskaping. Å bruke åpne 
løsninger i studiet kan gi studentene opplevelse av å publisere for offentligheten 
i større grad, noe som kan virke motiverende i seg selv (Hoem 2009b).  

 ble nyutdannede lærere 
som har hatt 30 studiepoeng med IKT og læring integrert i sine studiefag, 
intervjuet (Bjarnø & Gjølstad 2009). Flertallet av informantene hadde ikke stor 
tilbøyelighet til å ta i bruk IKT på nye områder utover det de selv hadde erfart i 
sin utdanning eller fått tips om av kollegaer. Flere poengterte at det også var 
vanskelig å få gode kollegatips og dele erfaringer, da mange skoler hadde 
mangelfull digital kompetanse. Det kan derfor være et poeng å legge til rette for 
et tett samarbeid med praksisskolene i de nye grunnskolelærerutdanningene, slik 
at studentene får prøvd ut teknologi med elever mens de er under utdanning.  

Et vesentlig aspekt knyttet til lærerprofesjonalitet er den kritiske vurderingen 
av innhold og arbeidsmåter i undervisningen. Ved bruk av åpne web 2.0 - 

                                                           
2 BALLAST Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid 
https://memex.hio.no/wiki/prosjekter/ballast 
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løsninger i skolen, kommer elevene ut ”i verden” og er utsatt for påvirkning fra 
kommersielle aktører (Skaar 2009). Læreren og skolen bør vurdere mulige 
negative virkninger av teknologibruken. En viktig oppgave for skolen består i å 
lære opp elevene til å ha en kritisk holdning til informasjonsflommen de møter 
på Internett og gi dem gode nok verktøy til å vurdere ulike teksters kvalitet.  

I norskfaget er utvikling av elevenes literacy sentralt. Det handler om 
kyndighet til å orientere seg og kommunisere i en verden som er preget av 
stadige endringer når det gjelder hvordan mennesker utnytter ulike skriftlige og 
visuelle systemer til å kommunisere og handle (Barton 2007). Å kunne lese og 
skrive er avgjørende for læring i alle fag. Skolen skal stimulere til utvikling av 
lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner (Kunnskapsdepartementet 
2006). God litteraturformidling er vesentlig i dette arbeidet. For eksempel 
uttrykker elever som deltar i et ”bokbadprosjekt”, at de ofte blir inspirert til å 
lese bøker som noen har presentert i klassen (Bueie et al. 2010). Vi vet at 
lystlesing har innvirkning på elevenes leseferdigheter, jf. PIRLS 20063

Studentene som deltok i prosjektet hadde svært liten eller ingen erfaring med 
web 2.0. Som grunnskolelærere hadde de imidlertid lest mange ulike bøker for 
barn/ungdom, både skjønnlitteratur og sakprosa, og kunne bruke denne 
kunnskapen i det praktiske arbeidet med bokomtalene på blogg og wiki. 

 (Begnum 
et al. 2007). Lesestimulering og litteraturformidling er derfor et sentralt element 
for å få barna ”hektet” på lesing. Det fordrer at lærere har kjennskap til og kan 
vurdere nyere barne- og ungdomslitteratur.  

 
 
Praksisfellesskap 
 
Synet på læring som sosial praksis, eller ”situated learning” (Lave & Wenger 
1991), impliserer en teori om at selv om læring og kunnskapsutvikling primært 
finner sted hos enkeltindivider, skjer læringen og kunnskapsutviklingen i stor 
grad gjennom individenes samhandling med hverandre i praksisfellesskap 
innenfor en gitt kontekst. Bloggen og wikien var tenkt å fungere som et 
praksisfelleskap, både i forbindelse med utveksling av informasjon om og 
vurdering av litteratur for barn, og i forbindelse med studentenes egen 
læringsprosess knyttet til det å utvikle kunnskap om og ta i bruk web 2.0. 
Gjennom en slik åpen kommunikasjon som blogg- og wikiverktøyet gir 
mulighet til, kan lærerstudentene få impulser, utvikle innsikt og kunnskap og 
diskutere opplevde utfordringer og erfaringer med medstudenter og faglærere. 

Säljö (2001) beskriver kunnskap som en ressursbase man gjør bruk av for å 
løse problemer og håndtere praktiske situasjoner og samhandlingssituasjoner på 
en hensiktsmessig måte. Det innebærer også å kunne avgjøre hvilken forståelse 
                                                           
3 Progress in International Reading Literacy Study. Internasjonal undersøkelse som måler 
leseferdighetene til elever på fjerde trinn. Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år. Norge 
har deltatt i 2001 og 2006. Neste undersøkelse er i 2011. 
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og hvilke ferdigheter som er relevante i sammenhengen innenfor de rammene 
der læringen foregår og skal brukes. Dette er et sentralt aspekt når studentene 
prøver ut nye verktøy i arbeidet med barnelitteratur. Deltakelse i prosjektet 
skulle sette lærerne i stand til å gjennomføre tilsvarende opplegg med egne 
elever. For å velge læringsaktiviteter som passer for den aktuelle elevgruppa, må 
de kunne gjøre bruk av den nye kunnskapen til å begrunne sine valg. 
 
 
Digital dannelse 
 
Mange skoleklasser, spesielt i videregående skole, eksperimenterer med web 2.0 
i norskfaget og i andre fag (Otnes 2009). At det elevene skriver blir publisert 
umiddelbart på blogg eller wiki, kan virke som en ekstra motivasjonsfaktor.  

Blogg/wiki kan brukes til å tematisere kildekritikk og etiske spørsmål knyttet 
til nettpublisering. Samtaler omkring ulike aspekter knyttet til lesing og skriving 
på nett, som mottakerbevissthet, sjanger, informasjonssøk, grader av offentlighet 
og ”nettikette”, vil kunne oppleves mer relevant for elever som allerede er inne i 
arbeidet med å skrive og publisere tekster på nett. Dette kan bidra til utvikling 
av elevenes digitale dannelse, som blant annet handler om å tilegne seg innsikt i 
hvordan den digitale teknologien innvirker på hvert enkelt menneske og på 
måten vi forholder oss til omverdenen på. Det innebærer også refleksjon rundt 
konsekvensene av den digitale utviklingen (Erstad 2005). 
 
 
Remediering 
 
Prosjektet er et eksempel på hvordan man ved hjelp av fagsamarbeid på tvers av 
seksjoner kan øke integreringen og den pedagogiske bruken av IKT i 
lærerutdanning. Hovedmålet var å få erfaring med hvordan digitale ferdigheter 
kan utvikles innenfor en norskfaglig kontekst. En annen viktig målsetning var å 
utvikle et tettere samarbeid mellom to fagseksjoner. Vi anser det som viktig at 
IKT tas i bruk i skolefagene på en måte som inspirerer til innovasjon og 
kreativitet, ikke bare til oppøvelse av praktiske ferdigheter. Vi bruker 
remediering av eksisterende praksis til dette.  

Remediering er en prosess hvor innhold, struktur og tilhørende handlinger 
som er knyttet til et etablert sett av medier og formater, blir omarbeidet og 
videreutviklet (Bolter & Grusin 1999). Det er ikke snakk om å overføre eller 
oversette et format fra et medium til et annet. Det foregår en omarbeiding og 
tilpasning ved at en tar utgangspunkt i den foregående formen for å tilpasse seg 
etablerte praksiser og krav, samtidig som en utvikler nye. I denne prosessen kan 
programmer, programvare og annet være redskaper for remediering av 
læringsrettede og medierte samtaler (Høivik 2005). 
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Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiO er organisert i 
enfaglige seksjoner. I arbeidsprosessen har vi krysset over en kulturell og 
organisatorisk grense. Gjennom et tett samarbeid mellom en norsk- og en IKT-
didaktiker har vi gjennomført en transitions and boundary crossing, som 
aktivitetsteorien kaller det (Engeström 2000). Selv om det å krysse over 
kulturelle grenser i en organisasjon der ulike faggrupper er involvert, kan være 
vanskelig, legger det til rette for organisatorisk læring og nyutvikling. Helt 
konkret dreier dette seg om at fagfolk med ulik teoretisk og praktisk bakgrunn 
samarbeider om å utvikle en ny flerfagsdidaktikk (se figur 1). Siden remediering 
av eksisterende læringspraksis har vært et av prosjektets målsetninger, må det å 
ha tatt i bruk web 2.0 i arbeid med bokomtaler ha tilført et nytt element, 
sammenlignet med tidligere arbeid med bokomtaler i norskstudiet.  

 

Figur 1: Et remedierende møte mellom en norsk- og en IKT-didaktiker 
 
 
Datamateriale og metodisk tilnærming 
 
Ved studiestart fikk studentene opplæring i bruk av blogg og wiki. De ble 
oppfordret til å lese nyere barnelitteratur og til å skrive bokomtaler etter en 
oppgitt mal for å dele leseerfaringene med medstudenter. Hver student la ut 
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omtaler av fem skjønnlitterære bøker som innlegg på bloggen og omtaler av to 
faktabøker for barn og tre lærebøker for selvvalgt årstrinn på wikien.  

Utviklingsprosjektet er aksjonsrettet, og for å søke svar på 
forskningsspørsmålene er metodetriangulering benyttet (Grønmo 1996). Å 
innhente informasjon gjennom et variert datagrunnlag har bevisst vært en av 
drivkreftene i vekslingen mellom refleksjon og handling. Analysen av det 
innsamlede materialet gir grunnlag for videreutvikling av det tverrfaglige 
samarbeidet i de nye grunnskolelærerutdanningene. 

Tekstene studentene har produsert på bloggen og wikien (bokomtaler og 
diskusjonsinnlegg), er en del av datamaterialet. I tillegg er data samlet inn 
gjennom en spørreundersøkelse og et gruppeintervju, og det er disse dataene 
som i hovedsak blir analysert her. Observasjoner og tekstanalyse er benyttet til å 
tilpasse og videreutvikle arbeidet underveis.  

Spørreundersøkelsen, hvor 32 av 33 studenter har svart, ble gjennomført da 
bloggen og wikien var brukt i to måneder. Med utgangspunkt i 
spørreundersøkelsen, og med tanke på å dokumentere studentenes egne 
erfaringer fra praksis, ble tre studenter plukket ut til et gruppeintervju. 
Studentene er valgt ut blant de tilsynelatende mest IKT- erfarne, i tillegg til at 
de, etter å ha møtt web 2.0 gjennom studiet, enten har prøvd det ut eller 
planlegger å prøve det i egen skolepraksis. 

Vi vil hevde at dataenes validitet, dataenes relevans for problemstillingen, er 
tilfredsstillende, da det gjennom hele prosessen har blitt stilt spørsmål til alle 
involverte om konkret bruk av verktøyene, samt at det er stilt en del overordnede 
spørsmål rettet mot å få fram studentenes helhetlige oppfatning av bruk av web 
2.0 i studentarbeid og i arbeid med elever. Når det gjelder dataenes pålitelighet 
for problemstillingen, deres reliabilitet, styrkes den av at så mange av de 
involverte studentene har uttalt seg (Hellevik 1991). En feilkilde i forhold til 
reliabiliteten kan være at noen studenter ikke har brukt verktøyene i så stor grad, 
og at de derfor har svart på et noe tynt grunnlag. En annen mulig feilkilde 
knyttet til analysen, er at lærerne som underviste på studiet var mer erfarne i 
bruk av blogg ved prosjektstart, noe som kan ha påvirket entusiasmen i 
opplæringa, samt klarheten i presentasjonen av verktøyet. Validitet og 
reliabilitet har vært noe annet i dette praksisnære utviklingsprosjektet enn i 
andre mer kvantitative undersøkelser, der en er ute etter å forklare et visst 
fenomen. I et forskningsbasert utviklingsarbeid vil det å framskaffe materiale for 
å få ideer og inspirasjon til nyutvikling og endring være det sentrale, ikke 
nødvendigvis en generalisering (Bjarnø 2008). For å teste ut noe kvalitativt nytt, 
behøver ikke et flertall støtte ideen. Det er viktigere at en klarer å identifisere 
ulike behov og ønsker, for deretter å kunne teste ut ulike tilnærminger. 
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Resultater og diskusjon 
 
I denne delen presenteres og diskuteres resultater fra spørreundersøkelsen. 
Annet datamateriale blir trukket inn underveis der det er relevant. 

Studentenes IKT-ferdigheter: Studentene rapporterte i stor grad å ha gode 
IKT-ferdigheter før studiestart. Så mange som 91 % sier de har Gode ferdigheter 
eller Noe ferdigheter. Det er kun 9 % som sier de har Lite ferdigheter. Når vi går 
litt mer i dybden av hvilken type IKT-erfaring studentene hadde, kommer det 
fram at flertallet i stor grad har brukt tekstbehandler til skriving og Internett til 
informasjonssøk. Så mange som 77 % har brukt et LMS (læringsmiljøsystem) i 
enten Stor grad eller Noen grad. Når vi ser på svarene knyttet til bruk av blogg 
og wiki, har studentene så å si ingen erfaring før studiestart. 84 % har aldri 
benyttet et bloggverktøy, 13 % sier de har benyttet blogg i liten grad, og bare 
3 % sier i noen grad. Det er ingen på studiet som har brukt blogg i stor grad. 
Bruken av wikiverktøy før studiestart er ennå mindre enn for blogg. Det er 93 % 
som ikke har benyttet wiki, 7 % har brukt det i liten grad. Studentgruppa anser 
seg som nokså IKT-kompetente, men erfaringene ligger på mer grunnleggende 
ferdigheter som bruk av tekstbehandler og internettsøk. Bruk av blogg og wiki i 
arbeid med bokomtaler kan derfor sies å være med på å innføre en ny dimensjon 
i disse studentenes erfaring med bruk av teknologi. 

Bruk av bokblogg i studiet: Studentene ble spurt om hvilken nytte de så av 
blogg til å dele kunnskap om nyere barnelitteratur. Så mange som 59 % hadde 
hatt middels nytte av bokbloggen i sitt arbeid. Ytterligere 25 % har hatt stor 
nytte, mens 16 % hadde hatt liten nytte. Det er ingen som oppgir at de ikke har 
hatt noe nytte av bokbloggen. Studentene som svarte at de hadde middels eller 
stor nytte av bokbloggen i eget arbeid, har begrunnet det med at det er morsomt 
og inspirerende å lese om nyere barnelitteratur, og at dette er en enkel måte å få 
oversikt over nyere barnelitteratur. De bruker bloggen til å finne fram til tips om 
bøker som passer for egne elever. Flere løfter fram hjelpen de får til å vurdere 
bøker generelt, blant annet at de kan lese andres vurderinger av bøker for 
aktuelle klassetrinn. Studentene påpeker også at bloggen kan brukes for å vekke 
leselyst både for en selv og elever. Noen uttalelser fra informanter som sier de 
har hatt middels eller stor grad av nytte av bloggen: 

 
Man kan gå inn på bloggen og finne bøker som passer til et bestemt tema, elevgruppe ol. 
Godt innblikk i mange bøker jeg selv ikke har lest. Kan få et raskt overblikk over hva som 
fins av nyere litteratur.  
Det er fint å kunne lese hva andre med lærerbakgrunn mener om bøker. Jeg kan bruke 
bloggen som en ressurs til å hjelpe elever til å velge bøker. 
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Noen ble inspirert og tok teknologien i bruk med egne elever umiddelbart: 
 

Jeg synes det er morsomt å blogge og lage wiki. Har laget egen blogg og egen wiki i løpet 
av dette studieåret. Ser stor nytte for elever å bruke dette i skolearbeidet.  

 
Noen av de som sier de har hatt liten eller ingen nytte av bloggen i eget arbeid, 
oppgir mangel på tid som en viktig faktor.  

Bruk av bokwiki i studiet: Studentene ble spurt om de syntes det var nyttig å 
bruke wiki til kunnskapsdeling og diskusjon i arbeidet med omtaler av nyere 
lærebøker og sakprosa for barn. 25 % av studentene hevder å ha hatt Stor nytte, 
56 % Middels nytte og 19 % Liten nytte av wikien i arbeidet med bokomtalene. 
Ingen av studentene har svart at de ikke ser noen nytte av slik kunnskapsdeling. 
I utgangspunktet innbyr wikien etter vår mening i større grad enn bloggen til 
samtekstproduksjon og diskusjon, da det ligger i wiki-sjangerens egenart at ulike 
forfattere kan redigere og videreutvikle hverandres tekster. Flere av studentene 
som svarte at de ser stor eller middels nytte av å dele omtaler på wikien og ha 
mulighet til diskusjon, utdyper det blant annet med at det er enkelt å skaffe seg 
oversikt over nye bøker uten selv å måtte dra på biblioteket. De understreker 
også at det er nyttig å lese om andres erfaringer med læreverkene eller 
fagtekstene for barn. Videre synes studentene at arbeidet var faglig utviklende i 
forhold til å vurdere bøker for undervisningsformål. På tidspunktet for 
spørreundersøkelsen hadde ikke wikien blitt tatt i bruk i utstrakt grad til 
diskusjon selv om studentene så potensialet: 
 

Spesielt nyttig dersom det kunne utviklet seg til å bli et diskusjonsforum. 
(…) gir erfaring med å mene noe skriftlig uten at det er for høye krav til form og innhold. 

 
Flere studenter kommenterer muligheter for bruk av wiki i arbeid med egne 
elever, blant annet som motivasjonsfaktor for å øke lese- og skrivelysten. Noen 
peker på muligheten til å velge ut bøker som passer godt til egne elever. 
Studentene argumenterer i stor grad likt uavhengig av om de uttaler seg om 
blogg eller wiki. Spesielt synes de at det å få kunnskap om et stort antall nyere 
bøker for barn uten å måtte lese alle selv, er svært nyttig. 19 % av studentene 
svarte at de ser liten nytte av bokwikien. Begrunnelsene viser at studentene ser 
mangel på tid som avgjørende, ikke nødvendigvis teknologien som sådan. Siden 
det ikke tar mer tid å lese bokomtaler i en wiki enn i andre medier og andre 
steder på Internett, og det å skrive i en wiki ikke er mer tidkrevende enn i et 
hvilket som helst ordinært tekstbehandlingsprogram, tolker vi det slik at mangel 
på tid til å sette seg inn i wikiteknologien her har vært utslagsgivende for 
svarene.  

Blogg med egne elever: Et viktig mål med prosjektet har vært å øke 
studentenes kompetanse med hensyn til å integrere IKT i det ordinære faglige 
arbeidet i egne klasser og å øke deres beredskap til å ta i bruk ny teknologi i 
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undervisningen. Ett av spørsmålene som ble stilt, var derfor om studentene 
bruker eller har tenkt å bruke blogg med egne elever. 25 % svarte bekreftende at 
de ville bruke blogg med egne elever, mens så mange som 59 % svarte 
“kanskje”. Det var 16 % som ikke hadde tenkt å ta denne type teknologi i bruk i 
egen undervisning. Det er interessant at et klart flertall ser mulighetene ved en 
blogg i arbeid med litteratur, til tross for svært liten erfaring før prosjektet. En 
student har allerede tatt i bruk blogg med egne elever, og forteller følgende i 
gruppeintervjuet: 
 

Jeg kunne ingenting om blogg, jeg har aldri brukt det verken privat eller i skolen, men 
gjennom å bruke det i egen klasse, ser jeg at det er nyttig i studiet. (…) . . . jeg synes det 
har vært veldig spennende og utrolig motiverende for elevene. 

 
De som ikke ønsker å ta i bruk blogg med egne elever, begrunner det med 
rammefaktorer som elevenes unge alder, for få datamaskiner på skolen og 
mangel på egen kompetanse. 26 studenter som svarte ja eller kanskje, har 
beskrevet hva de bruker eller har tenkt å bruke blogg til med egne elever. De 
aller fleste nevner bokomtaler som det mest aktuelle temaet. En av informantene 
i spørreundersøkelsen skriver følgende: 
 

Vil bruke det slik vi har gjort med bokomtaler. Dette kan inspirere elevene til å lese bøker 
andre anbefaler + at det er motiverende å legge ut for elevene. 

 
Oppsummerende kan det sies at studentene først og fremst ser mulighetene som 
springer ut av egne erfaringer med bokbloggen i studiet, men flere peker på nye 
mulige bruksområder. Det at informantene i utvalget til daglig arbeider i skolen, 
gir dem en større mulighet til å identifisere aktuelle bruksområder enn studenter 
med mindre grad av praksiserfaring. 

Foretrekker studentene blogg eller wiki? Vi var interessert i å finne ut hvilket 
av de to verktøyene som egnet seg best i arbeidet med omtaler av barnelitteratur 
og litterære diskusjoner. I utgangspunktet var begge faglærerne begeistret for 
blogg, men underveis i prosjektet fikk vi erfaring med at wikiteknologi passer 
best hvis det er ønskelig å videreutvikle bokomtaler som allerede er publisert, 
spesielt hvis mer enn en forfatter skal være involvert. Strukturen i en wiki kan 
også gjøre det enklere å organisere faglige diskusjoner knyttet til publiserte 
innlegg. 

50 % av studentene svarte at de foretrakk blogg i arbeid med omtaler av 
skjønnlitteratur og fagtekster for barn. Bare 13 % svarte at de foretrakk wiki. For 
37 % av studentene var det ingen forskjell på om de brukte blogg eller wiki. 
Uavhengig av hva studentene sier de foretrekker, begrunner de det nokså likt 
med oversiktlighet. Flere uttrykker at det er bloggen de har blitt mest kjent med, 
at den er enklere å kontrollere, og at det trengs færre tastetrykk for å finne fram.  

En blogg i rendyrket forstand opptrer som en side med mange innlegg og 
kommentarer organisert i omvendt kronologisk rekkefølge. En wiki er i større 
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grad organisert ved at det opprettes sider som kan lenkes sammen. Hva hver 
enkelt foretrekker i arbeid med bokomtaler, vil som vi ser ut av svarene, variere. 
Hva en foretrekker kan også være påvirket av den enkeltes digitale kompetanse. 
Liten erfaring med web 2.0 favoriserer muligens en blogg, mens større erfaring 
og større fokus på hva som gagner den faglige prosessen, en wiki?  

Hvordan ivareta personvern til elever ved bruk av blogg og wiki i skolen? I 
intervjuet ble personvern diskutert med informantene, blant annet utfordringer 
ved at elevenes tekster blir offentlige, i hvert fall for klassen og eventuelt for alle 
elevenes foresatte. Informantene hadde tenkt gjennom problemstillingen, men 
kommet fram til at det var flere fordeler enn ulemper ved å bruke blogg og wiki 
med egne elever: 
  

[...] jeg hadde først tenkt å la elevene kladde, så skulle jeg rette, de skulle skrive om osv. 
før jeg la det ut. Men etter en stund så tenkte jeg: ”Nei, slik kan vi ikke ha det!” Litt av 
vitsen er at de skal kunne legge ut tekst med en gang. Det var supermotiverende, at det 
kom ut med en gang. Elevene gikk inn hjemmefra og redigerte og rettet. […] Man kan 
kanskje jobbe med holdningen i klassen til dette? [...] de (elevene) ble litt kritiske til seg 
selv også. De spurte ”Er det dobbelkonsonant her?”. 

 
Det at man kan velge om en blogg eller en wiki skal være offentlig eller ikke, gir 
mulighet til å holde omverdenen ute. Hos de fleste av blogg- og wikitilbyderne 
kan man opprette sider som er passordbeskyttet. Nettikette og nettvett er noe 
skolen må arbeide kontinuerlig med, slik at elevene blir trygge nettbrukere og 
lærer seg hvilke regler det er hensiktsmessig å følge når en opererer på nettet. 
Hver klasse bør kanskje også utvikle sine egne nettvettregler? 
 
 
Avslutning 
 
Med de forbehold som er nevnt i det foregående, vil vi hevde at både blogg og 
wiki egner seg godt som publiserings- og kommunikasjonsverktøy i 
lærerutdanning og skole, og som et konkret utgangspunkt for å gi studenter og 
elever innsikt i og kunnskap om opphavsrett, kildekritikk, nettvett og nettikette. 
Å kunne bruke digitale verktøy er i grunnskolens norskfag en viktig og 
nødvendig ferdighet for å mestre nye tekstformer og ulike uttrykksmåter. 
Utviklingen på det digitale området skjer raskt, og lærere må holde seg faglig 
oppdatert. Datamaskiner og Internett kan brukes til mer enn tekstbehandling og 
arbeid med digitale læringsressurser. Lærerstudenter må få konkret kunnskap 
om og erfaring med digitale verktøy for publisering og kommunikasjon. På 
denne bakgrunnen videreføres samarbeidet mellom norsk og IKT i de nye 
grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo. 
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Yngre barns skärmbaserade texthantering. 
Multimodala texter och nya perspektiv på progression och 
bedömning 
 
 
Charlotte Engblom 

 
Inledning 
 
I bildraden från serien Baby Blues av Rick Kirkman & Jerry Scott (Figur 1) övar 
en förälder läsning med sitt barn. Barnet läser högt: ”Den stora … uh … björnen 
sa, jag är hungrig!” Föräldern korrigerar barnets läsning och säger: ”Ordet är 
’hund’ inte ’björn’. Hund stavas h-u-n-d!” Barnet svarar: ”Men bilden liknar en 
björn!”, vilket föräldern håller med om. Bildraden avslutas med att barnet 
frågar: ”Så vad är rättstavat? Ordet eller bilden?”, vilket blir själva poängen. 

Ett sätt att beskriva vad som händer i serien är att barnet är relativt ovant vid 
skrift och därför använder bilden för att tolka innebörden av texten. Bilden är en 
mer direkt representationsform än skriften, och en ovan avkodare kan därför 
välja bildtolkning före avkodning av skriften. Med en sådan beskrivning blir 
slutsatsen att bilden leder barnet fel och snarast blir en fälla. Det beror på att 
skriftens ”hund” och djurbilden inte fungerar som en betydelsemässig enhet som 
i en illustration, då bilden beskriver och belyser skriften, inte står i ett 
motsatsförhållande. Ovanstående tolkning av poängen i bildraden bygger på två 
antaganden: 1) barnet är på väg mot en skriftspråklig behärskning, men är 
fortfarande mer bekväm med att tolka bilder och 2) skriften är överordnad bilden 
för en korrekt tolkning av texten som helhet.  

Om beskrivningen av vad som händer i serien istället utgår från att 
meningsskapande alltid vilar på flera semiotiska modaliteter, eller kanaler för 
mening, kan barnets fråga ”Så vad är rättstavat? Ordet eller bilden?” förstås ur 
ett annat perspektiv. Frågan ger ingen prioritet till skriften utan erbjuder samma 
status och möjlighet att bestämma innehållet i budskapet till bilden. Barnets 
fråga är av just den anledningen ovanlig, alltså inte bara för att kollokationen 
rättstavning och ord är mer konventionell än rättstavning och bild, utan också 
för att det finns en skriftlig hegemoni. Skrift har av tradition en stark ställning 
för kommunikation och meningsskapande för människan. Det pågår dock en 
samhällsförändring i riktning bort från den språkliga hegemonin mot en ökad 
betoning för det visuella, dit bilder räknas (Kress & van Leeuwen 2006:16). I 
det perspektivet kan vi istället förstå barnets fråga som ett uttryck för en samtida 
uppfattning om det kommunikativa landskapet där hegemonin är utjämnad till 
förmån för en mer demokratisk syn på modaliteter. Barnet är i det ljuset en aktiv 



36

deltagare i och uttolkare av samtida texter, istället för en individ som ännu inte 
fullt ut behärskar modaliteten skrift.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bildrad från serien Baby Blues. ©KFS/Distr.Bulls. 

 
Fortsättningsvis kommer artikeln att behandla det läsande och skrivande i vid 
bemärkelse som yngre barn ägnar sig åt i hemmiljö och i skolmiljö, främst via 
datorn, och hur det kan förstås utifrån en sociosemiotisk syn på texthantering. 
Jag kommer också att relatera den texthantering som sker till skrivningar i 
kursplanen i svenska (framför allt till den nya kursplanen som gäller från och 
med höstterminen 2011, Lgr 11), och till en modell för bedömning av 
multimodala texter. Syftet med artikeln är därmed att ge några infallsvinklar på 
multimodal texthantering utifrån såväl yngre barn, lärare som kursplanen. 

I rubriken på artikeln finns några begrepp som behöver definieras. Yngre barn 
betyder 7–8-åringar som går i årskurs 1 och 2.4

                                                           
4 Det material som ingår i empirin är insamlat inom ramen för projektet ”Skilda världar? 
Texthantering hemma som resurs för lärande i skolan”. I projektet som är finansierat av 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté ingår förutom författaren också Anders 
Björkvall, Stockholms universitet. 

 Skärmbaserad texthantering 
används för att benämna sådant läsande och skrivande i vid bemärkelse som sker 
framför en skärm av något slag. De skärmar som är aktuella i både det material 
och den forskning som redovisas är nästan uteslutande datorskärmar, men 
många andra skärmar används av barn, t.ex. teveskärmar, spelkonsolskärmar 
och mobiltelefonskärmar. Texthantering är ett begrepp som inkluderar både 
konsumtion av text, dvs. läsning eller tolkning, och produktion av text, dvs. 
skrivande eller skapande. Text i texthantering ska förstås som mer än alfabetisk 
skrift. De texter som barnen använder och skapar består oftast av både skrift och 
bild, så text refererar till flera semiotiska modaliteter som bild, ljud och rörelse i 
enlighet med det vidgade textbegreppet. När det gäller bedömning av 
multimodala texter lyfts några drag i sådana texter och några avvägningar under 
textprocessen diskuteras. Beskrivningen av sådana texter och arbetsprocesser 
kan bidra till att vidga synen på vad som utgör ”tecken på lärande” (Selander & 
Kress 2010:25, Kress 2010:175) i både processen och textprodukten. 
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Multimodalitet, skärmbaserad texthantering och ett vidgat textbegrepp är nog 
fortfarande att betrakta som nya begrepp i diskussioner om kursplanen i svenska 
och undervisning i skolan. Det betyder att diskussioner om bedömning av 
multimodala texter och synen på vad som kännetecknar progression i skapande 
av multimodala texter också är något nytt. För barn i årskurs 1 och 2 är däremot 
användningen av sådana texter inte något nytt, utan snarare en naturlig del av att 
delta i det nutida textlandskapet, för att kommunicera, interagera, hämta 
information, utbilda och roa sig.  

 
 

Semiotiska resurser i nutida texter: färg och komposition  
 

Merchant (2008:751) skriver: ”We live in times of considerable uncertainty – 
uncertainty about what is important in education, and uncertainty about what 
matters in the upbringing of young children.” Citatet gäller hur de snabba 
sociala förändringarna i samhället gör det svårt att förutspå vilka typer av 
kunskaper, förmågor, positioner och praktiker som kommer att värdesättas i 
framtiden. Därmed blir det också svårt att veta vad som utgör adekvata 
kunskapserbjudanden inom all utbildning. De sociala förändringar som avses går 
att knyta dels till det senmoderna samhället som kännetecknas av heterogenitet 
istället för homogenitet t.ex. när det gäller språk, kultur och perspektiv på 
världen, dels till de tekniska förändringar som påverkar hur vi kommunicerar, 
interagerar och arbetar med texter (Björkvall & Engblom 2010a). Johnson & 
Kress (2003:9) menar att ”the multilinguistic and multicultural nature of society 
as much as the culturally and representationally plural world of the screen and 
the Internet, requires us to think in new and different ways about what literacy is 
and how it ought to be considered ‘successfully mastered’”.  

De ovan beskrivna förändringarna åskådliggör de utmaningar som gäller 
textskapande och läs- och skrivundervisning i skolan, och innebär att det behövs 
nya sätt att tänka om texthantering och om hur sådana förmågor ska anses vara 
tillfredsställande behärskade. Bildorienteringen innebär en ökad visualisering 
och pekar mot att det inte går att se texthantering som enbart en språklig 
erövring längre. Skärmens och datorns möjligheter ger design och spatial 
komposition en ökad betydelse för meningsskapande. Även andra aspekter av 
texters multimodalitet ökar i betydelse; hit hör t.ex. den semiotiska resursen 
färg. Semiotiska resurser är handlingar, material och artefakter som används för 
meningsskapande (Björkvall 2009:14) och färg är en tydlig sådan resurs. I 
dagstidningen Gävle Dagblad den 21 november 2010 diskuteras att färgblinda 
personer idag har svårt att tolka datorproducerad grafik som sänds ut från 
myndigheter, eftersom informationen är så färgglad. En person som intervjuas 
säger: “Jag blev medveten om problemet förra året när jag skulle studera en 
översiktsplan som kommunen skickat ut. Den var helt obegriplig för mig.” 
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Översiktsplanen beskrivs i artikeln innehålla ett 20-tal olika bleka pastellartade 
färger, vilka är den sortens färger som färgblinda har särskilt svårt att uppfatta.  

I tidningsartikeln utgår man från att problemet med tolkning i första hand 
gäller de människor som saknar förmåga till fullgod färgurskiljning. Det kan 
emellertid antas att även människor som kan urskilja färgerna behöver 
vidareutveckla och medvetandegöra kompetensen att läsa texter bestående av 
omfattande färgkodning. I Kress & van Leeuwen (2002) diskuteras hur färger å 
ena sidan närmast naturligt har betydelse (rött står för fara och svart står för sorg 
t.ex.), och å den andra hur färgers betydelse är oberäknelig och idiosynkratisk 
(rött kan också stå för kärlek och stopp, och i vissa kulturer bärs svarta kläder 
vid giftermål istället för vid begravningar). Kress & van Leeuwen använder 
Hallidays (1978) metafunktioner – ideationell, interpersonell och textuell – för 
att beskriva färgers funktioner. Den ideationella funktionen kan exemplifieras av 
nationsflaggor där färg kan vara avgörande för vilket land som avses via annars 
identiska flaggor. Den interpersonella funktionen kan exemplifieras av att färger 
används i identitetsskapande syfte på kläder och i inredning. Den textuella 
funktionen synliggörs t.ex. när våningsplan i ett parkeringshus eller i ett höghus 
färgkodas för att underlätta för människor att orientera sig spatialt. Den textuella 
metafunktionen synliggörs också när t.ex. bakgrundsfärgen i en Powerpoint-
presentation är densamma för alla bilder.  

Texters komposition gäller textelements relation till varandra och i 
förhållande till den spatiala ytan. I kompositionen ingår placering av textelement 
på ett papper eller en skärmyta, textelements visuella framskjutenhet och olika 
medel för avgränsning och sambandsskapande mellan textelement (Björkvall 
2009:85). Betydelser skapas t.ex. genom att textelement placeras till vänster på 
ytan och därmed ska uppfattas som känd information eller genom att 
textelement är visuellt framskjutna i förhållande till andra element t.ex. genom 
sin storlek eller genom att finnas i ytans centrum.  

Skärmen och samtida teknik har ökat möjligheterna att hantera skrift, bild, 
rörelse, ljud och en rad olika semiotiska resurser, och placering och fördelning 
av sådana resurser i det spatiala rummet, dvs. komposition, har därför blivit en 
viktig kompetens. van Leeuwen (2011) menar att färg har fått stå tillbaka till 
förmån för annan design i teoretiska sammanhang, men att användningen av 
datorn och skärmen har inneburit en förändring i människors förhållande till, 
användning av och frågor om färg. De semiotiska resurserna färg och 
komposition visar sig också vara högst relevanta när barn skapar texter. 
Exempel på detta kommer lite längre fram. 
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Material och metod 
 
De textexempel och samtal som analyseras i denna artikel kommer från ett 
material som är insamlat på en skola i Mellansverige och i fem barns hem. 
Skolan valdes eftersom datorer används dagligen för läsande, skrivande, 
bildsökning och bildhämtning på sökmotorn Google, matematik och annat. 
Detta gäller särskilt i 1–2:an, eftersom den klassens två lärare arbetar efter en 
metod där barnen skriver med dator samtidigt med eller före pennan (Trageton 
2005). Hembesök har gjorts hos fem barn. Två av barnen går i den 1–2:a som 
studerats och tre barn går i en 1–2:a på en annan skola. Det finns insamlat 
material även från den andra skolan, men jag redovisar inget av det här.  

I klassrummet har texthantering med dator, och i viss mån penna och papper, 
filmats, och särskild uppmärksamhet har ägnats de barn som också följs i 
hemmet. Fältanteckningar stödjer tolkningen av vad som händer på filmerna och 
vad som föregår och kommer efter filmsekvenserna. Vid hembesöken har också 
barnens texthantering med dator och andra verktyg filmats, liksom miljöer och 
teknik som för övrigt finns runt barnen i hemmen. Film från klassrum och hem 
uppgår i tid till ca 25 timmar. Barnens texthantering och deras miljöer har också 
dokumenterats genom ca 300 foton. Materialet är insamlat via metoden 
sociosemiotisk etnografi (Björkvall & Engblom 2010b). Metoden möjliggör 
studier av såväl de semiotiska resurserna som deras användning i sociala 
praktiker. Metoden innebär att texthantering i autentiska situationer analyseras 
tillsammans med de resurser som barnen använder och de produkter som skapas. 
Den ena av de fem barnens föräldrar har intervjuats liksom 1–2:ans huvudlärare. 
 
 
Bakgrund till projektet 
 
Tidigare forskning både i Sverige och internationellt har framhållit de stora 
skillnader som finns mellan barns skärmbaserade texthantering i hemmet och i 
skolan (se Burke & Hammett 2009, Fast 2007, Marsh 2003, 2010, Olin-Scheller 
2006, Pahl & Rowsell 2005). För många barn är skillnaderna både kvantitativa 
och kvalitativa. Barn arbetar generellt sett mer med text via datorn hemma än de 
gör i skolan och de gör andra saker vid datorn hemma än i skolan. Det här 
glappet kan beskrivas i form av preciserade konsekvenser av olika typ. Jag ser 
minst fem sådana:  

1) kopplingen mellan texthantering i olika miljöer blir otydlig, t.ex. genom 
att texthantering i hemmet har andra mottagare, andra syften, utförs med 
andra semiotiska resurser och med en annan viktning av semiotiska 
modaliteter,  
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2) intressen och kompetenser från hemmiljö och fritidsaktiviteter kan inte tas 
tillvara i skolan, vilket innebär t.ex. identitetsmässiga inskränkningar för 
barnen och att viktiga drivkrafter i lärandeprocesser underutnyttjas,  

3) kompetenser som är viktiga och framträdande för dagens texthantering får 
inte möjlighet att diskuteras och problematiseras utifrån källkritiska 
perspektiv på skolans sätt,  

4) de barn som av ointresse eller brist på möjligheter inte använder 
skärmbaserad texthantering i hemmet exkluderas från sådana kunskaper,  

5) hemmets texthantering definierar utan konkurrens de aktiviteter och det 
lärande som sker vid skärmen 

 
Ofta kan flödet mellan skol- och hemmiljöer beskrivas som enkelriktad trafik. 
Skolan finns i hemmet, till exempel via läs- och skrivläxor och via de texter som 
är färdigställda och tas hem, medan ett flöde i motsvarande riktning är mer 
ovanligt (jfr Barton & Hamilton 1998, Marsh 2003). Potentiellt är dock barnen 
bärare av textpraktiker mellan de båda domänerna, vilket skulle kunna utnyttjas 
mer i skolan i syfte att dels synliggöra och bygga på det lärande som sker vid 
hemmets texthantering, dels lyfta fram barnens identiteter och intresse från en 
annan miljö än skolans. Det senare har diskuterats som underutnyttjade 
drivkrafter i lärande överhuvudtaget, och inte minst för barnens eget 
textskapande.  
 
 
Barnens texthantering i hemmet och skolan 
 
Projektets material möjliggör vissa jämförelser mellan vad olika barn i 7–8-
årsåldern gör framför skärmar i hemmet, och också jämförelser mellan barnens 
texthantering i skolan och i hemmet. Exempel på barns texthantering i hemmiljö 
inkluderar användning av nya tekniska möjligheter för multimodalitet istället för 
monomodalitet, produktion istället för enbart konsumtion, informellt lärande 
(dvs. lärande som pågår utanför institutioner som skolan) och flerspråkighet 
istället för enspråkighet. Den nya tekniken innebär också möjligheter till 
interaktion och deltagande istället för monologa bidrag och rollen som åskådare. 
Några exempel på hemaktiviteter som har pågått vid mina besök är att barn är 
inne på facebook, spelar spel tillsammans med andra människor som är online, 
e-postar med kompisar och familj och spelar onlinespel på sajter på andra språk 
än svenska. Till exempel finns internetsajten Spela.se på flera olika språk. En 7-
årig pojke väljer att gå in på ett fotbollsspel på den polska sidan. Pojken har 
polska som modersmål och använder inte bara polska på sidor på internet utan 
också när han ser på teve, tittar på dvd-filmer, pratar med sina föräldrar och 
skriver i hemmiljö. En 8-årig pojke spelar Playstation. Hockeyspelet heter 
NHL09. Pojken läser de fackuttryck som tillhör sporten på teveskärmen (bl.a. 
rookiekontroller, fartökning och crosschecka). Samma pojke e-postar med sin 
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Jul saga 

Jag heter Sniff. Jag står här ensam i snön och 
tittar på när barnen leker. Sen ropar deras 
mamma kom in och drick lite varm choklad. 
Alla barnen rusar in och dricker och dricker. 
Sen kommer alla barn ut jag försöker att prata 
med dom men dom hör inte. Då blev jag 
ledsen. Nu blev det vår jag kände mig konstig 
NEJ! Jag smälter och smälter HJÄLP! 
Mamma! Mamma sa att det inte var konstigt 
när hon kom. Sen börja mamma smälta också 
hela familjen smälte! Nästa vinter vaknade vi 
till liv igen. Slut.  

 

pappa som finns på arbetet och med en kompis. En 8-årig flicka spelar online-
spel och skriver berättelser på sin egen dator. Berättelserna innehåller skrift och 
bilder infogade från clipart som ingår i Word. 

Från hemmiljön finns flera exempel på att interaktivitet är en engagerande 
aspekt vid texthantering. Interaktiviteten kan antingen representeras av verkliga 
mottagare som när man e-postar och är inne på facebook eller av att mjukvaran 
agerar som när man spelar onlinespel och tevespel. I jämförelse med självvald 
texthantering i hemmiljö förekommer som officiella och lärarinitierade uppgifter 
i skolan främst sådan texthantering som saknar interaktiva drag. I klassrummet 
skapas i stället texter bestående av skrift, bild och någon gång ljud. Ett exempel 
på en typisk text producerad i det aktuella klassrummet finns nedan (Figur 2). 
Texten som heter ”Jul saga” är skriven av en 8-årig flicka (samma flicka som 
spelar onlinespel och skriver berättelser på datorn hemma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Texten ”Jul saga” skriven av en 8-årig flicka i skolan. 

 
En analys som utgår från de skriftliga uttrycken och därmed följer en traditionell 
textanalysmodell visar att texten består av 96 ord, 13 grafiska meningar och 18 
syntaktiska meningar. Den innehåller inga stavfel, men som avvikelser mot 
normen på ordnivå kan vi notera att rubriken är särskriven och att sedan skrivs 
sen och de skrivs dom. Preteritumändelsen –de på verbet börja har fallit bort och 
ordet skrivs istället såsom det uttalas. Den språkliga analysen visar också att det 
handlar om en snögubbe som står placerad utanför ett hus där det finns barn. 
Snögubben är ensam, försöker prata med barnen när de kommer ut igen efter att 
druckit varm choklad inomhus, men lyckas inte och blir ledsen. Därefter 
kommer våren och snögubben smälter. Snögubbens mamma kan inte hjälpa 
snögubben trots ropen på hjälp. Hela familjen smälter till slut, men vaknar till 



42

liv nästa vinter. Rubriken utlovar en julsaga, men berättelsen är vinterorienterad 
och inriktad på årstidernas växlingar och snögubbens öde.5

Om man inte läser skriften utan istället tittar på den, är det emellertid lätt att 
identifiera texten som en julsaga. I texten har skriften färgerna röd och grön, 
vilka båda är typiska julfärger. Färgvalen är gjorda ur ett schema som passar det 
flickan vill förmedla, vilket betyder att färgerna är kopplade till varandra ur det 
ideationella perspektivet. Samtidigt fungerar de avgränsande mellan 
textelement. Färgvalen markerar samhörighet och avgränsning i och med att 
berättelsen hålls ihop av den röda färgen och den avslutande kommentaren 
”slut” i grönt avgränsas från berättelsen. Texten innehåller också en bild på en 
snögubbe med röd tomteluva, röd sjal och en järnekskvist instucken i luvan. 
Järneken associeras inte sällan med julhögtiden. Visuellt associerar texten därför 
till något många skulle känna igen som julstämning. En slutsats av analysen blir 
att skriften inte lika tydligt som färgerna och bilden är kopplat till rubriken. Färg 
och bild fungerar dock övertalande här, vilket kan innebära att läsaren faktiskt 
inte låter skriftens innehåll styra uppfattningen av texten. Den 7-åriga flickans 
färg- och bildval fungerar alltså ur ett ideationellt perspektiv som markörer för 
julhögtiden och gör texten till en julsaga. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Texten ”kommhpis” skriven av en 8-årig flicka i skolan. 

 
I ett annat exempel på en text skapad på datorn i klassrummet slår oss den 
ljudenliga stavningen av ordet kompis som ovanlig (Figur 3). Medan den 8-åriga 
flickan skriver och arbetar med sin text blir hon uppmärksammad på att ordet 
stavas med ett m och utan h av både en kamrat och sin lärare. Hon provar att 
skriva ordet rättstavat, men märker att den rad med djurbilder som hon har 
                                                           
5 Julsagan verkar dessutom vara inspirerad av boken och filmen ”The snowman” av Raymond 
Briggs (på svenska ”Snögubben”) som sänds i teve runt jul. 
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infogat hålls ihop, dvs. inte bryts av i två rader, om ordet kompis stavas 
kommhpis såsom hon först trodde. Flickans medvetna stavfel hänger ihop med 
att symmetrin i texten rubbas om hon låter språkriktigheten avgöra och istället 
får textens helhet och den spatiala kompositionen högre prioritet. I och med 
ställningstagandet fungerar andra principer än språkriktighet överordnade för 
flickan. Det jag omnämner med det neutrala begreppet symmetri skulle också 
kunna kallas balans och tangerar sådant som vi uppfattar som texters estetiska 
och affektiva effekt.      

I ovanstående exempel från klassrummet är de skärmbaserade texterna 
multimodala (bild och skrift förekommer) och semiotiska resurser som färg och 
placering av textelement används i meningsskapande syfte. I jämförelse med 
textexemplen från barnens hem saknas flerspråkigheten och de interaktiva 
sammanhangen som när barnen e-postar, är inne på facebook och spelar online-
spel, medan program för skrivande verkar förekomma i större omfattning i 
skolan än i hemmen. Några barn använder program för skrivande även i hemmet 
och skrivläxor görs ibland på dator. Hem- och skolaktiviteter erbjuder således 
till viss del överlappande, men mest komplementär texthantering. De fysiskt 
åtskilda domänerna hem och skola är emellertid i nära kontakt med varandra via 
barnen. I Björkvall & Engblom (2010b) diskuteras datoraktiviteter i 
klassrummet under stunder då barnen själva väljer vad de vill göra. Under sådan 
icke-officiell texthantering förekommer liknande aktiviteter vid datorn i skolan 
som hemma. Till exempel spelar barnen nätbaserade spel, e-postar och utforskar 
visuella möjligheter i fotoprogram. Det pågår alltså, vad som skulle kunna kallas 
domänläckage mellan hem- och skolkontexter i båda riktningarna. Den visuella 
och interaktiva kultur som barnen verkar föredra vid självvald skärmbaserad 
texthantering är alltså mindre framträdande i skolan än den skriftliga kulturen. 
Färg, bild och komposition fungerar dock som uttryck för visuell kreativitet i 
lärarinitierade uppgifter som annars enbart efterfrågar skrift.  

        
 
Grundskolans nya kursplan i svenska 
 
Flera av 1–2:ans officiella uppgifter i klassrummet gäller alltså multimodala 
texter bestående av skrift och bild. Sådan texthantering överensstämmer med 
vad den nya kursplanen i svenska (Lgr 11) beskriver som ”Centralt innehåll” för 
svenskämnet (gäller årskurs 1–3), även om det centrala innehållet också 
innefattar många andra kompetenser, t.ex. lässtrategier för att förstå och tolka 
texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll och 
strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. Kursplanen i svenska har även tidigare 
innefattat multimodala texter via det vidgade textbegreppet. Detta begrepp 
saknas i den nya kursplanen, men innehållet i begreppet kan snarast sägas ha 
blivit förstärkt i och med specificeringen av multimodala texter som webbtexter, 
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film, interaktiva spel och texter där ord och bild samspelar. De strecksatser 
under ”Centralt innehåll” som berör multimodala texter och ett vidgat 
textbegrepp är följande:6

− skapande av texter där ord och bild samspelar  

  

− texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 
webbtexter 

− arbete där bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer  
− informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn  

 
Under ”Centralt innehåll” görs ingen skarp skillnad mellan papperstexter och 
skärmtexter. I visa fall är strecksatserna skrivna så att båda medieringssätten kan 
vara aktuella, men faktiskt är skärmbaserad text exemplifierad fyra gånger och 
pappersbaserad två gånger.7

Kursplanens konkretisering av multimodala och skärmbaserade texter 
kommer att innebära förändrade arbetssätt med redan befintliga texter i 
klassrummen och att nya texter används och skapas. Ett tänkbart förändrat 
synsätt kan t.ex. gälla en uppvärdering av bilden och en större förståelse för 
samspel mellan olika semiotiska resurser och modaliteter. Lärare ska bedöma 
elevers progression inom strecksatserna under svenskämnets centrala innehåll i 
kursplanen. Det betyder alltså att texter som består av bild och skrift och att 
konsumtion av multimodala texter på papper och på skärm ska bedömas, och att 

 När det gäller ”skapande av texter där ord och bild 
samspelar” står barnens egen produktion i fokus. Modaliteten ljud finns inte i 
kursplanen för årskurs 1–3, men dyker upp i kursplanen för årskurs 4–6. De 
texter som avses här bör kunna skapas bl.a. med penna och papper (i varierande 
form), datorprogram, genom kopiering och textblandning, via nedladdning från 
internet och med film- och fotokamera. Den andra strecksatsen gäller ”texter 
som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 
webbtexter”. Papperstexter ingår inte i den korta uppräkningen trots att t.ex. 
tidningstext, läromedel, reklamtexter och broschyrer är vanligt förekommande 
texter som typiskt består av bild och skrift i kombination. I strecksatsen ”arbete 
där bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer” bör både muntliga 
och skriftliga presentationer kunna ingå, och barnens egen produktion är i fokus. 
Bilder och andra hjälpmedel ska dock inte samspela, som i den första 
strecksatsen, med muntliga eller skriftliga uttryckssätt, utan enbart stödja. Den 
sista strecksatsen ”informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor 
för barn” gäller de källkritiska perspektiven och som exempel ges både typiska 
papperstexter och skärmbaserade texter. Specificeringen ”webbsidor för barn” 
kan tyckas innebära en ganska kraftig inskränkning av möjligheterna för barnen 
att hitta den information som de söker eller är intresserade av.  

                                                           
6 Under rubriken ”Språkbruk” beskrivs även tonfall, röstläge och kroppsspråk som 
meningsskapande för det muntliga språket.  
7 Böcker och tidskrifter behöver självfallet inte heller vara pappersbaserade.  
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undervisningen ska planeras och utvärderas utifrån resultaten av en sådan 
bedömning. Bedömningen behöver givetvis också vara individuellt inriktad på 
att varje barn når de uppsatta målen i kursplanens kurskrav. I nästa stycke 
övergår jag därför till att diskutera hur den multimodala texthanteringen kan 
förstås och erkännas utifrån delvis nya perspektiv på både processen och 
produkten.    

 
 
Bedömning av multimodala texter 
 
Bearne (2009) och Burke & Hammett (2009) menar att det finns uppenbara 
svårigheter med att bedöma barns kunskaper inom multimodal texthantering. 
Svårigheterna hänger bl.a. samman med att de nya sätten att skapa text inte alltid 
är individuella och att det inte alltid finns klart urskiljbara och färdiga 
textprodukter. Ett exempel på att textprodukterna kan upplevas saknas när de 
skrivs på dator får jag under en intervju med 1–2:ans lärare: ”Vi upptäckte efter 
ett tag att texterna låg kvar inne i datorerna och inte fanns som resurser i 
klassrummet.” Denna insikt ledde till att färdigställda texter skrevs ut och sattes 
upp på väggarna i större omfattning. En annan omständighet är att texter på 
datorn skapas gemensamt av olika anledningar. I vissa fall är orsakerna 
pedagogiska. Tanken är att samarbete gynnar inlärningsprocessen och 
språkutvecklingen och att barnens olika kunskaper kompletterar varandra och 
utgör en potential i lärandeprocessen. I den aktuella 1–2:an är antalet datorer 
färre än antalet barn, och det är enligt läraren den viktigaste anledningen till att 
barnen ofta arbetar två och två med texter. Resultatet är sådana gånger en 
gemensam slutprodukt där enskilda insatser bara är urskiljbara för den som finns 
i närheten av barnen när texten skapas. Andra typer av texter, t.ex. bidrag i 
fråge- och svarstexter via e-post, fungerar annorlunda än en färdig textprodukt, 
eftersom bidragen inte står på egna ben utan utgör delar i en kedja av uttryck 
som kan behöva sin kontext för bedömning. Ytterligare problem med 
bedömning av multimodala texter gäller många lärares bristande erfarenhet av 
att se meningsskapandet i sin helhet som uttryck för lärande. Skrift har av 
tradition bedömts i skolan medan barns bilder sällan undergår en granskning 
utanför bildämnet. I exemplen ovan har färg, bild och komposition använts för 
att beskriva barnens multimodala texter. Det vidgar svenskämnets 
kunskapsområden från enbart skrift till en sammanhållen och mer semiotiskt 
inriktad syn på tecken och meningsskapande.  

Bearne (2009) föreslår att progression inom multimodal texthantering ska 
kännetecknas av en ökad förmåga att:  
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1) bestämma modalitet och innehåll för särskilda syften och mottagare,  
2) strukturera texten,  
3) använda tekniska möjligheter för kommunikativ effekt och  
4) reflektera kring den multimodala texthanteringen. 

 
Bearne diskuterar pappersbaserade berättelser, vilket medför att förmågor som 
gäller talat språk, rörelse, gester och blickar är uteslutna. För bedömning av 
muntliga presentationer är sådana punkter naturligtvis nödvändiga.     

Inom punkt 1) avses kompetensen att avgöra vilken modalitet/vilka 
modaliteter som svarar mot det som ska kommuniceras med ett särskilt syfte för 
en särskild publik. Modaliteterna har olika inneboende egenskaper som gör dem 
mer eller mindre lämpliga beroende på syfte (begreppet affordance från Gibson 
1977, 1979 brukar användas i sådana sammanhang). Att yngre barn reflekterar 
över begränsningar och möjligheter hos modaliteter märks i denna fråga från en 
flicka på 8 år till en vuxen i hemmiljön: ”Finns det något sätt man kan göra när 
man skriver så att man kan läsa att det blir mörkt?” Frågan tyder på att barnet 
utforskar gränserna för vad skriften kan uttrycka. Mörker kan representeras på 
ett direkt sätt med mörk färg, men när skriften används i meningsskapande 
sammanhang krävs en slags översättning (transduction i Kress 2010:124). 
Barnets fråga explicitgör alltså bearbetningen av en sådan översättningsprocess. 

Under 2) finns kompetenser som med Bearnes terminologi gäller textens 
struktur, komposition, layout och design. Dessutom gäller kompetensen sådant 
som att kunna använda strukturerande element och visuella avgränsare som 
linjer, färger och kontraster i storlek för att organisera texten. Det handlar också 
om att strukturera längre texter med markörer för sammanhang visuellt, 
språkligt och ljudmässigt. De texter som skrivs i 1–2:an i mitt material är oftast 
korta, vilket erbjuder färre möjligheter att arbeta med strukturerande element. 
Men även om texten är kort kan, som texten ”kommhpis” visar, iakttagande av 
barnens arbetsprocess ge kunskaper om de prioriteringar och avvägningar kring 
struktur och komposition som görs.  

Under 3) finns kompetenser som gäller användning av tekniska möjligheter 
för kommunikativ effekt. Inom denna kompetens samsas hanteringen av 
konventionella och tekniska aspekter av att välja färg, välja språkliga strukturer, 
använda skiljetecken och typsnitt för att skapa effekter och reda ut sammanhang.  

Kunskaper inom punkt 4) kännetecknas av en ökad förmåga att reflektera 
kring multimodal texthantering. Progressionen gäller barnens förmåga att 
förklara modalitetsval, förbättra/förändra egen texthantering och diskutera 
textens förmåga att uppnå textdesignens mål. Ett sådant steg underlättas av ett 
undervisningsupplägg där reflektion ingår som en del i utvärderingen och 
uppföljningen av textskapande. Men även om inte undervisningen innehåller ett 
sådant utvärderande moment visar det sig nödvändigt för barn som skapar text 
tillsammans att diskutera och göra en rad olika val som påverkar textens 
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kommunikativa effekt och funktion. I transkriptionsexemplet nedan visas en del 
av ett samtal mellan två 7-åriga flickor under ett arbete med en bildberättelse i 
programmet Photo story:  
 
Saga: den ska vi väl ha däruppe 
Amanda: vaddå däruppe, där (i mitten) eller där (längst upp) 
Saga: ja nej jag tycker däruppe 
Amanda: nej jag tycker där som vi hade (i mitten) 
Saga: men då kommer det att gå nedåt såhär 
Amanda: ja det är mycket finare  
 
Flickorna diskuterar den spatiala kompositionen för bildpresentationens 
förstasida. Programmet tillåter skriftelementen att placeras högst upp, i mitten 
eller längst ner och Amanda och Saga har olika åsikter om vad som blir estetiskt 
och kommunikativt bäst.  

Om progression när det gäller produktion av samtida text kan bedömas och 
beskrivas enligt Bearnes modell följer att semiotiska resurser, i fallet med 
skärmbaserad text gäller det olika texthanterande verktyg som hårdvara, 
mjukvara och uppkoppling, finns för barnen att utnyttja och att de uppfattas som 
utslagsgivande för meningsskapandet. Avvägningar som gäller val av modalitet 
och semiotiska resursers situationella kommunikativa effekt måste göras i 
relation till textens syfte och mottagare. En sådan syn på texthantering skulle 
innebära att barnen på allvar, inom skolans utbildning, får fungera som 
multimodala designer och att tecken på lärande inom andra modaliteter än 
verbalspråket och i kombination med verbalspråket erkänns. 

I Marsh (2010:49) kompletteras Bearnes punkter med ytterligare tecken på 
lärande inom multimodal konsumtion och produktion av text. Marsh beskriver 
dels sådana kompetenser som är generella och gäller oavsett medium eller genre, 
dels kompetenser som är mer specifika för multimodala och skärmbaserade 
texter. Det generella inkluderar förmåga att koppla texter till sociala, historiska, 
kulturella och litterära traditioner, liksom förmåga att granska texter utifrån 
tänkt mottagare, syfte, värderingar och ideologi. Specifika kompetenser rör 
modaliteters möjligheter, kunskaper om textmixning (dvs. att skapa egen text 
genom att blanda t.ex. andras texter, bilder, musik) och förståelse för mediers 
olika egenskaper. 

Tillgången på ett metaspråk för bedömning av multimodal texthantering 
saknas ännu i stor utsträckning för interaktion mellan lärare, mellan barn och 
mellan lärare och barn. En ingång till att tala om texthantering utifrån 
funktionella, snarare än estetiska och expressioniska, perspektiv skulle kunna 
utgöras av sådana drag som barnen själva använder och aktualiserar när de 
skapar texter. Hur texter utgår från ett visst syfte och en viss skribentposition 
blir då viktiga frågor för hur en text fungerar bra. I exemplen ovan bearbetar 
barn val av modalitet, använder färg, diskuterar placering av skriftelement och 
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prioriterar spatial komposition före språkriktighet. Ett samtal mellan lärare och 
barn skulle med fördel kunna ta sin utgångspunkt i just sådana drag för att sedan 
vidgas till metasamtal om texten som helhet.  

 
 

Avslutning 
  
Den nya kursplanen i svenska innehåller multimodalt och skärmbaserat 
textskapande. Detta kan ses som en respons på både det nutida textlandskapet 
och barns textintressen såsom de visar sig när barn skapar texter i hemmiljö och 
skolmiljö. De texter som finns runt omkring oss och barns dagliga produktion 
och konsumtion av texter är till stor del skärmbaserade och innehåller varierade 
representationsformer. Kunskaper om färg, bild och komposition framstår som 
nödvändig kompetens för ett kommunikativt deltagande i samhället, även om 
flera olika normer för skrivande är i omlopp. Powerpoint-presentationer och 
inbjudningskort gör annan nytta av semiotiska resurser än vetenskapliga texter 
och uppsatser, men båda typerna av text behöver skapas utifrån medvetna 
strategier som tar fasta på val av modalitet och innehåll för särskilda syften och 
mottagare, textens struktur och de tekniska möjligheterna för kommunikativ 
effekt. Framtidens texthantering är svår att sia om. Det kan vi sluta oss till efter 
att ha sett den senaste tidens snabba förändringar inom de sociala medierna. 
Tidigare i artikeln citerades Merchant (2008) som menar att vi inte med säkerhet 
kan säga vilka typer av kunskaper och färdigheter som kommer att värdesättas i 
framtiden. Av den anledningen bör inte bedömningskriterier eller synen på 
tecken på lärande inom texthanteringens område vara för snäva eller konforma. I 
de exempel som visas ovan är barnens val av semiotiska resurser inte gjorda 
slumpmässigt utan hänger samman med både kommunikativa och 
identitetsmässiga faktorer som bedömts vara relevanta i den aktuella situationen. 
Att se detta är ett steg i rätt riktning för fortsatt utveckling av barnens 
multimodala textkompetenser och för en ökad förståelse av tecken på lärande 
inom ett vidgat svenskämne. 
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Kritisk kausalitet?  
En undersökning av kausalitet i texter och frågor i PIRLS-
provets informativa texter 

 
 

Åsa af Geijerstam 
 

Att uttrycka kausalitet, hänvisningar till tid och plats, exemplifieringar eller 
motsatsförhållanden i text är något som ofta diskuteras som centralt för en 
”lyckad” text. Att förklara något och redogöra för eventuella orsaker är också 
något som ofta värderas högt i ett skolsammanhang. Detta kan exempelvis göras 
genom uttryckta kausala länkar. Tidigare undersökningar har visat att elever i 
låg grad använder sig av kausala uttryck i sina egna texter i NO-ämnet, och att 
användningen av kausalitet inte ökar från årskurs fem till årskurs åtta (af 
Geijerstam 2006). Att känna till orsakerna bakom till exempel en procedur kan 
enligt Newton & Newton (2007) möjliggöra ett flexibelt tänkande och 
handlande, och befria eleven från utantillinlärning. Det är mot bakgrund av detta 
relevant att närmare undersöka kausalitetens roll och hur den uttrycks i texter. 

I den här artikeln vill jag diskutera (1) hur kausala relationer uttrycks i 
PIRLS-provets informativa texter, (2) till vilken grad kausala resonemang 
efterfrågas i läsprovets frågor, och (3) vilket resultat de svenska eleverna 
uppvisar på dessa frågor.  

Studien som redovisas i denna artikel är en del av projektet Testet under lupp 
– Konstruktion av läsförståelse i internationella test.8

 
 

 
Om textbindning i allmänhet, och kausalitet i synnerhet 
 
Flera studier visar att textbindningen i elevtexter skiljer sig åt mellan texter som 
får höga respektive låga betyg. Øksnes (1999) undersöker betygssättningens 
relation till textbindning. Hon visar bland annat att texter som får låga betyg 
innehåller fler enheter i texten som inte utvecklas eller följs upp än texter som 
får höga betyg. Studier visar också hur textbindningen i hög grad varierar med 
textaktiviteten. I narrativer är exempelvis temporal sekvens ett vanligt sätt att 
länka satser till varandra, i beskrivande texter är den additiva konnektionen 
vanlig, i argumenterande texter är den komparativa konnektionen frekvent och i 
utredande texter är kausala länkar vanliga (Nyström 2001:144f). Ledin (1999) 

                                                           
8 Finansierat av Vetenskapsrådet. Medverkande Caroline Liberg, Jenny W Folkeryd, Åsa af 
Geijerstam. 
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visar också att konnektorer i elevtext skiljer sig åt mellan berättande och 
dialogisk text respektive utredande text hos elever i mellanstadiet. 

Denna undersökning fokuserar textbindning genom kausala länkar. Monica 
Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter: En studie av 
elevers förståelse av olika textversioner har varit inflytelserik för den svenska 
forskningen om kausalitet (Reichenberg 2000). Hon analyserar och manipulerar 
kausalitet (och röst) och sätter det i relation till förståelse av text, med 
inspiration hämtad från Beck m.fl. (1991). Ransgart (2003) gör en liknande 
undersökning som Reichenberg, och konstruerar nya textversioner av en 
lärobokstext i biologi för årskurs 4-6. Originalversionen och en version med 
ökad grad av röst och kausalitet har sedan testats på elever. Resultaten visar att 
de elever som läst den bearbetade textversionen lyckades besvara följdfrågor 
bättre än de elever som läst originalversionen. 

Inom det socialsemiotiska paradigmet är Caroline Coffins arbeten om 
historieämnet tongivande (se t.ex. Coffin 2004). Här diskuteras bland annat att 
argumentation och analys är centrala och högt värderade textaktiviteter i 
historieämnet, medan narrativen är lägre värderad (men lättare för eleverna). 
Coffin (2004) analyserar också hur kausalitet i skolämnet historia konstrueras 
lingvistiskt. 

Newton & Newton (2007) undersökte 25 läromedel i teknik och fysik för 
elever 7-11 år med avseende på vilket stöd det i läroboken gavs för att kunna 
diskutera orsaker och syfte. De fann att de flesta läromedel erbjöd mycket lite 
stöd för att förstå orsaker till det som togs upp.  

 
 

Analys av kausalitet i PIRLS informativa texter – material och metod 
 
Texter och frågor som analyseras är hämtade från läsförståelseprovet PIRLS 
2006, Progress in International Reading Literacy Survey. PIRLS är ett 
internationellt läsförståelsetest som riktar sig till 10-åringar. Testet består i sin 
helhet av 10 texter, 5 skönlitterära texter och 5 faktatexter. Samma texter 
används i översättning i alla de länder där provet ges, och de svenska texterna är 
alltså översättningar från olika språk. Översättningarna görs via engelskan. För 
att jämförelser ska kunna göras mellan de olika år då PIRLS ges återanvänds ett 
antal av texterna. Endast två av faktatexterna från 2006 är därför offentliggjorda, 
och det är från dessa två texter som exempel hämtas i denna artikel. Texterna 
omfattar 469-789 ord. I denna undersökning används fyra informativa texter, 
frågor som ställts på dessa, bedömningsguide samt de svenska elevernas resultat 
som undersökningsmaterial.  

Analysen utgår från en metod för analys av kausalitet hämtad från Achugar 
och Schleppegrell (2005). Året innan (2004) kom Caroline Coffins inflytelserika 
artikel ”Learning to write history. The role of causality” i Written 
Communication. Achugar och Schleppegrell håller sig ganska nära Coffin i sin 
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modell, men visar på en mer översiktlig modell över vilka lingvistiska drag de 
tar hänsyn till i sin analys. 

Achugar och Schleppgrell utgår från tre huvudingångar för kausala resurser i 
historieböcker. Nedan redovisas dessa tre dimensioner och vad man i huvudsak 
analyserar för att säga något om respektive dimension. För mer detaljerad 
information om analysmetoden hänvisas till Achugar och Schleppegrell (2005). 

1. Retorisk struktur.  
a) analys av rubriker och hur rubrikerna sammanfattar huvudtemat, hur 

de introducerar nya teman eller hur de utvidgar teman, 
b) analys av makroteman som presenteras genom introduktionsstycken 
c) analys av ”macro news” som summerar innehållet i texten genom till 

exempel sammanfattande stycken 
2. Tematisk progression och logisk ordning mellan satser.  

a) analys av mönster i den tematiska progressionen 
b) analys av nominaliseringar, konnektorer, omständigheter och 

juxtaposition vilket skapar logiska bindningar mellan meningar eller 
större textenheter 

c) analys av projektion genom exempelvis sägeverb, vilket möjliggör att 
spegla perspektiv från olika deltagare i texten 

d) dependenta strukturer (backgrounding) 
3. Satsmönster av transitivitet  

analys av variationen mellan kausala, ergativa och passiva 
processer, vilket på olika sätt kan fungera för att förstärka eller 
försvaga agentivitet 

 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt exemplifieras analysen av kausalitet utifrån de två offentliggjorda 
informativa texterna i PIRLS 2006, Leta efter mat och Antarktis. I texten Leta 
efter mat ges instruktioner till en undersökning av hur olika insekter letar sig 
fram till sin mat. Texten innehåller också information om insekter och deras 
beteende. 
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Figur 1. Del ur texten Leta efter mat. (Liberg 2010:76) 
 
En analys av texten med utgångspunkt i de tre dimensioner som presenterats 
ovan visar att  
(1) textens retoriska struktur är styrd av rubriker som annonserar nya delteman. 
Det finns även inramade faktarutor som fungerar som sammanfattande stycken i 
texten. I dessa faktarutor ställs även frågan varför något händer. Faktarutan som 
syns i figur 1 ovan kommer även med ny information, som är uttryckt som om 
eleven genomfört försöket. Denna ruta är alltså inte en ren sammanfattning. 
(2) temat i satserna utgörs ofta av verb i imperativ. Eftersom texten är 
instruerande (med inslag av beskrivande) är detta förväntat. Temat är också ofta 
nytt, och i de fall temat upprepas anknyter det ofta till ett huvudtema som 
presenteras i form av en rubrik i början av varje delavsnitt i texten. Texten är 
också beskrivande, med fakta om djuren insprängt. Tematiken med huvudtema 
och delteman markeras även med rutor och färgade bakgrunder. 

Det finns även ett antal kausala konnektorer i texten, vilka länkar samman 
texten på lokal nivå, t.ex.: 

  
Ex. 1. Maskar är svåra att studera eftersom de inte tycker om ljus. 
Ex. 2. Det är viktigt att inte ta i maskarna för då kan du skada dem.  
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De kausala konnektorerna fungerar ofta som motiveringar, antingen 
uppmanande till läsaren (ta inte i maskarna för då…) eller motivering till varför 
man ska utföra experimentet på ett visst sätt (klipp ett hål för att släppa in ljus). 
Det finns även förklarande konnektorer som i exempel 1 ovan. 

I texten finns även exempel där meningarnas placering efter varandra, s.k. 
juxtaposition, fungerar som kausalitetsmarkör. 

 
Ex. 3. Gråsuggor tycker om mörka, fuktiga platser. Man kan hitta dem under stockar, 
under högar med vissna löv och i murar.  

 
Exempel 3 kan utläsas som att ”Gråsuggor tycker om mörka fuktiga platser, och 
DÄRFÖR kan man hitta dem…”. 
(3) de kausala processer som finns i texten anger ofta framtid eller följd och 
verben i sig kan inte anses vara kausala, utan får en kausal funktion i 
textsammanhanget. Ett exempel på det är följande: 

 
Ex. 4. Strö nu ut jord på papperet för att dölja stigen. Myrorna kommer nog att rusa runt 
en stund. 

 
Futurumformen fungerar här som en kausalitetsmarkör som utrycker att jorden 
på papperet är orsaken till att myrorna rusar runt. 

Den andra offentliggjorda informativa texten från PIRLS 2006 handlar om 
Antarktis. Texten inleds med ett beskrivande avsnitt, och avslutas med ett 
personligt brev från en forskare på Atlantis, skrivet till systersonen. 

(1) Rubriksättningen introducerar teman och delteman förhållandevis tydligt. 
Läsaren får dock ingen tolkningshjälp vad gäller orsaksförhållanden genom 
rubriksättningen.  

(2) Texten om Antarktis har mycket få kausala markeringar. De kausala 
konnektorer som finns (ett fåtal) visar på en lokal relation inom en sats. Inga 
kausala verb används heller i texten. 

(3) Satsmönster av transitivitet.I den första delen av texten dominerar de 
generella deltagarna. Det är gott om relationella processer (är, har), vilket är 
vanligt i beskrivande texter. Det är Antarktis, och temperaturen på Antarktis 
som står i fokus i den inledande delen av texten. I det personliga brevet är 
forskaren ”Sara” i fokus. Hon lagar mat på gasspis, måste äta torkad mat etc. 
Det är dock omständigheterna som är orsaken till hur hon måste leva, ingen 
person. 

 
I de två andra analyserade texterna ser man en tydlig tematisk bindning, men 
ingen av dem innehåller särskilt många uttryckta kausala konnektorer. Från 
dessa texter visas inga exempel eftersom de inte är offentliggjorda. 
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Orsakssamband i läsförståelsefrågor i PIRLS 
 
I ett lästest fungerar texterna tillsammans med de frågor som ställs på dem. 
Läsningen av texterna styrs till stor del av de efterföljande frågorna. Genom 
frågorna kan delar av texten lyftas fram i en förgrund som mer central, eller 
hamna i bakgrunden. Därför är det viktigt att även undersöka de frågor som 
ställs. 

De frågor som finns i PIRLS kategoriseras i själva testet enligt vilken 
läsförståelseprocess som efterfrågas (fyra olika läsprocesser diskuteras i PIRLS), 
och efter att testet genomförts kategoriseras de även enligt de resultat som 
framkommit när elever svarat på frågan. Frågorna delas då in i fyra grupper; 
elementär, utvecklad, expanderad och avancerad läsfärdighet.9

17 av de totalt 50 frågor som ställs till de texter som undersökts i denna 
artikel är direkta ”varför”-frågor eller sådana där man på annat sätt frågar efter 
ett svar med ett orsakssamband. I varje enskild text finns mellan tre och fem 
varför-frågor. 

  

Vissa av dessa frågor är ute efter ett mer eller mindre explicit uttryckt 
samband i texten. Ett exempel på detta är en fråga där svaret hämtas från den del 
av Leta efter mat som finns i figur 1. 
 

 Ex. 5. Varför rusar myrorna runt efter det att du strött ut jorden? 
 

För att svara måste eleverna här koppla samman att om man strör ut jord på 
stigen döljer man den (vilket står i texten). Ingen stig att följa innebär att det inte 
finns någon lukt att följa efter och ingenstans att gå, vilket gör att myrorna 
tappar bort sig. Korrekta svar kan enligt bedömningsinstruktionerna exempelvis 
se ut enligt nedan 
 
 

Ex. 6. Korrekta svar 
• Lukten är borta 
• För de har tappat bort stigen 
• För lukten från den första myran är borta 
• De letar efter maten 
• För du har förstört stigen 
• De måste göra en ny stig 

 
Det finns även frågor där eleven själv får skapa orsakssambandet. Den 
läsförståelseprocess som efterfrågas i exempel 7 nedan är att ”tolka och 
integrera information” från olika delar av texten. 

                                                           
9 För en närmare beskrivning av läsförståelseprocesser och läsfärdighetsnivåer i PIRLS, se till 
exempel Liberg (2010), eller besök PIRLS webbplats http://timss.bc.edu/pirls2006  



57

 
Ex. 7. Tänk efter vad det står i texten om Antarktis. Skriv två orsaker till att de flesta 
människor som besöker Antarktis väljer att inte åka dit mellan april och september. 

 
Just denna fråga efterfrågar ett orsakssamband där det inte finns uttryckt i 
texten. Det visade sig i analysen av elevernas resultat att frågan om orsaker till 
att man väljer att inte åka till Antarktis hörde till en av de tre svåraste frågorna i 
hela testet. Endast en av frågorna som ställs till texten Antarktis har en direkt 
”varför”-formulering, och det är inte en innehållsfråga utan handlar om varför 
texten är formulerad som den är. Alltså verkar frågorna anpassade efter genren i 
detta fall. 
 

 
Svenska elevers resultat på frågor som efterfrågar orsakssamband 
 
I detta avsnitt hämtas resultaten från den fördjupade studien som gjorts av 
svenska elevers resultat (Liberg 2010).  

Om man undersöker svenska elevers svar på de frågor som efterfrågar 
orsakssamband kan man inte se något direkt mönster. De svarar helt enkelt både 
bra och dåligt på dessa. Såväl den fråga som visade sig vara allra svårast för 
svenska elever, som den som visade sig vara lättast efterfrågar orsakssamband. 

En av de allra svåraste frågorna är hämtad från texten Leta efter mat. 
 
Ex. 8. Förklara varför det är viktigt för maskexperimentet att lägga lök och potatis ovanpå 
jorden.  

 
Denna fråga kräver att eleverna ska förklara något som inte är direkt uppenbart i 
texten. Man får i texten veta att det ska vara potatis och lök högst upp i en flaska 
med jord, där maskar sedan ska släppas ned. Uppgiften handlar om att ta reda på 
vad som hänt efter fyra dagar. I texten står bland annat ”Maskarna blandar 
sanden och jorden när de kommer upp till ytan för att äta och sedan gräver 
tunnlar under jorden för att komma bort från ljuset”. Fråga är inte klassificerad i 
läsfärdighetsnivå. 

I bedömningsinstruktionerna framgår att svar som ger poäng till exempel är: 

• Att få maskarna att komma upp till toppen. 
• Så det finns en anledning att komma upp till ytan. 
• Maskarna gör en tunnel för att komma upp till ytan och äta av maten 

 
En av de frågor där lösningsfrekvensen var god, som alltså visade sig vara en av 
de lättaste frågorna efterfrågar också en förklaring, och kommer från Leta efter 
mat. 
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Här finns en hänvisning direkt till texten i form av uttrycket ”lägga äppelbiten 
bredvid myrstacken”. Nästan samma formulering finns i texten. För att klara 
denna kan man antingen läsa de utpekade meningarna i texten, eller koppla 
samman med en annan del av texten där det står att myror gör en stig då de hittar 
något att äta. Eleven måste då bara anta att myror äter äpplen. Viktigt i 
sammanhanget är också att detta är en flervalsfråga med färdiga svarsalternativ.  

Flervalsfrågorna är generellt sett lättare att svara på, och har en högre 
svarsfrekvens än de där eleverna behöver formulera svaret själva . Detta mönster 
gäller även för frågor som efterfrågar någon form av kausalitet. Ungefär hälften 
av dessa frågor är flervalsfrågor, och hälften kräver fritextsvar. 

De frågor där eleverna formulerar sina egna svar återfinns alltså bland dem 
med lägst lösningsfrekvens. Två av dessa klarar endast drygt hälften av de 
mycket starka läsarna av att lösa, och endast mellan 5-10 % av de mindre starka. 
I dessa frågor efterfrågas också information från flera olika delar av texten. Det 
finns dock även frågor där fritextsvar krävs som ger en god svarsfrekvens (detta 
gäller till exempel exempelfråga 5 ovan). Denna klarar 45 % av eleverna med 
elementär läsfärdighet och 90 % av dem med avancerad läsfärdighet att besvara. 
Det verkar alltså inte som att det efterfrågade orsakssambandet i sig räcker som 
förklaring till varför en fråga är lätt eller svår att förklara. 

 
 

Är kausaliteten kritisk? I så fall när och för vem? 
 
I denna artikels rubrik påstås att kausaliteten är kritisk. Kritisk i betydelsen 
relevant och ofrånkomlig för att i det här fallet lyckas på läsförståelsetest. I detta 
avslutande avsnitt vill jag dels sammanfatta vad undersökningen visat, men 
också diskutera om kausaliteten verkligen är kritisk. Och i så fall när och för 
vem.  

Denna undersökning har visat att mängden explicita och implicita kausala 
markörer i de informativa texterna i PIRLS 2006 varierar, men att de överlag 
inte är särskilt vanliga. Vad gäller frågorna till de informativa texterna har 
analysen visat att orsakssamband efterfrågas i ungefär en tredjedel av dessa. Det 
efterfrågade orsakssambandet i sig samvarierar inte med resultatet (som t.ex. 
generellt svårare), andra faktorer visar sig vara viktigare. Det gäller sådant som 
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om frågan är en flervalsfråga eller kräver fritextsvar, och vilken 
läsförståelseprocess som efterfrågas. 

I den analysmodell som använts, hämtad från Achugar och Schleppegrell 
(2005), antas ett samband mellan läsbarhet i allmänhet och kausalitet. Sådana 
drag som förtydligar koherens i allmänhet tas också upp som underlättande för 
den explicita kausaliteten (t.ex. retorisk struktur och tematisk bindning). Det 
verkar här som att den generella textbindningen är mer intressant än de explicita 
kausala uttrycken, och Achugar & Schleppegrell skriver att de i sin studie 
analyserar” […] both lexico-grammatical features of clauses and the discourse 
level resources that interact with clause level choices to construct causal 
explanations in history texts” (s. 302). Att sätta textbindning i relation till 
kausalitet har stöd i tidigare textlingvistisk forskning även i Sverige. 
Textbindningen fungerar som en grund för att de kausala sambanden över huvud 
taget ska kunna förstås. Om en text exempelvis har oklar referensbindning, alltså 
om referenterna i texten är vaga eller otydliga, får läsaren svårt att förstå textens 
sammanhang (Hellspong & Ledin 1997). Den tematiska bindningen är också 
central för att texten inte ska bli rörig, och om ny information bygger på redan 
känd är det lättare att se texten som sammanhängande. 

Eftersom den använda analysmodellen utformats i första hand för analys av 
texter inom historieämnet i skolans senare skolår är fokuseringen på en bredare 
undersökning av läsbarhet och kausalitet motiverbart, och de orsakssamband 
som Achugar och Schleppegrell är intresserade av är möjliga att fånga med 
denna modell.10

Det är dock värt att diskutera om det finns en poäng i att skilja ut just olika 
former av kausala textbindningar i textanalysen. Med fokus på de frågor som 
ställs eller kan ställas på en text är det till exempel relevant om de bindningar 
som finns är additiva eller kausala. Med enbart additiva länkar i texten är det 
svårare att ge svar på frågor som efterfrågar orsakssamband, medan texter som 
innehåller kausala länkar skapar en bättre grund för dessa typer av frågor. På så 
sätt är den uttryckta kausaliteten i en text kritisk ur ett lärar- eller 
provkonstruktörsperspektiv för att avgöra vilka typer av frågor som är rimliga 
att ställa på en text. Ur ett elevperspektiv är det också kritiskt att kunna förstå 
den uttryckta kausaliteten för att kunna svara på orsaksfrågor. 

 

I vidare undersökningar av kausalitet kan det dock vara mer relevant att se 
kausaliteten som kritisk i elevernas egen produktion, såväl muntlig som skriftlig. 
En undersökning av Pretorius (1996) visar att elever som har en god förmåga att 
återge innehållet i en läst text även kan använda sig av kausala länkar i sin egen 
produktion, utan att behöva kopiera formuleringar från den text de läst. De 
elever som återberättar bra minns mer kausala länkar från originaltexten, och 
använder också fler kausala bindningar i sina skrivna återberättelser. Här verkar 
                                                           
10 Achugar och Schleppegrell undersöker till exempel till vilken grad vissa grupper framställs 
som agenter i ett historiskt skeende, eller som mottagare av andras handlingar utan kontroll 
över vad som sker. 
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alltså den egna uttryckta kausaliteten ha ett samband med förståelse av 
innehållsliga samband. Värderingen av kausala relationer i elevers skrivna texter 
har också visat sig vara hög. På så sätt har uttryckt kausalitet visat sig vara 
kritisk i elevers egna texter. 
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Miljöns betydelse för literacyutvecklingen. 
Exempel från förskoleklasser i Sverige och England 
 
 
Christina Halvarsson 
 
Inledning  
 
Vad är en god skriftspråksutveckling? Vad är det som påverkar barns 
möjligheter att utveckla ett rikt skriftspråk och hur kan vi som lärare styra detta? 
I mitt arbete som lärarutbildare är jag speciellt intresserad av hur barn utvecklar 
sitt skriftspråk och jag har i den studie jag redovisar valt att titta på hur miljön ur 
olika perspektiv i förskoleklass kan se ut för att bidra till en gynnsam 
skriftspråksutveckling. 
 
 
Bakgrund 
 
Att barn börjar sin skriftspråkliga utveckling redan från födseln är idag forskare 
eniga om. Barnet interagerar eller samspelar med vuxna, andra barn, böcker, 
datorer med mera och inlemmas på så sätt in i det skriftspråkliga samhället 
(Vygotskij 1999). Hur den första utvecklingen går till är viktigt för den fortsatta 
läs- och skrivutvecklingen, men förutsättningarna ser olika ut för barn idag. 
Forskning har enligt Heath m.fl. (2008) visat att hur barn använder språk är 
kulturellt och socialt betingat. Barn kommer till skolan med olika förutsättningar 
och enligt läroplanen ska alla få en likvärdig utbildning. Skolan har därmed en 
mycket viktig, men också svår uppgift att skapa gynnsamma förutsättningar för 
varje barns språkutveckling. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska skolan också 
sträva efter att alla elever tillägnar sig goda kunskaper och utvecklar lust att lära. 

För att fungera i samhället idag behöver man kunna läsa och skriva och 
grunden för att bli en läsande och skrivande människa läggs tidigt, ofta långt 
före skolstarten. Denna grund är viktig att ha med sig i skriftspråksutvecklingen 
(Myndigheten för skolutveckling 2007). 

PIRLS-rapporten (2010) visar att svenska 10-åringar är bra på att läsa, men att 
de allra starkaste läsarna har blivit färre och att barn idag använder allt mindre 
tid till läsning. Rapporten slår också fast att barn idag har allt färre 
läsarförebilder och att detta kan vara en bidragande orsak till att man som barn 
lägger allt mindre tid på läsning. PIRLS-rapporten innehåller även en lärarenkät 
och på frågan om man låter eleverna samtala och reflektera över texter svarar 
väldigt få av lärarna att de arbetar så. Att samtala och tillsammans reflektera 
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över texter är en av skolans viktigaste uppgifter menar Lindö (2005), för att 
barnen dels ska kunna utvecklas till läsande och skrivande människor men också 
för att de ska kunna förstå och sätta sig in i andra människors situation och 
kunna förstå världen. Literacy är ett numera etablerat begrepp som kan 
definieras på en mängd olika sätt. PISA (2010b) definierar det enligt följande: 
”[…] en individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera 
sig i texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och 
möjligheter samt delta i samhället” (s. 21). Langer (2005) gör en vidare tolkning 
och menar att literacy förutom läs- och skrivförmåga handlar om att kunna 
samtala, reflektera och se samband mellan olika texter och kunskapsområden. 
Utifrån det didaktiska perspektivet anser Kress (1997) att literacy kan definieras 
som den nödvändiga kontext som barn behöver för att förstå världen. 

Litteratur- och kulturteoretikern Mikhail Bahktins (1981) tankar om dialogen 
utvecklades till en rörelse som har kommit att kallas ”dialogism”. Enligt Bahktin 
är språket ett verktyg för kommunikation och dialog och han anser att språkets 
värde finns i dialogen. Han menar likt Vygotskij (1999) att mening skapas i 
interaktionen, inte inom den enskilda individen och att det är genom dialog med 
varandra som vi kan utvecklas som människor. Man ingår som människa i olika 
dialoger genom hela livet och det kan vi varken välja eller välja bort. Man deltar 
som människa alltid i dialog och har ett ansvar för det man säger eller skriver 
menar Bahktin (1981). Bahktin anser också att dialogen lika mycket består av att 
lyssna till någon annan som att tala själv. Att lyssna in andras åsikter även om de 
inte överensstämmer med ens egna, kan göra att man skapar en tankerespekt 
som kan leda till att man kan få ny kunskap och även utveckla sin egen tanke 
anser Bahktin. 

Utifrån dessa perspektiv - literacy som förmågan att kunna samtala och 
reflektera om texter och Bahktins (1981) dialogteori att vi människor ständigt 
deltar i en dialog - var jag nyfiken på att se hur man kan arbeta med barns 
skriftspråksutveckling före skolstarten och frågan jag ställde mig i den studie jag 
genomfört var Hur kan miljön påverka literacyutvecklingen? 

 
 

Förutsättningar för studien 
 
Syftet med studien var att undersöka miljöns betydelse för barns 
literacyutveckling. Undersökningen hämtar exempel från både en svensk 
förskoleklass och en engelsk förskoleklass. Studierna är gjorda med ett 
etnografiskt förhållningssätt. Att anta ett etnografiskt förhållningssätt är i 
grunden att vara nyfiken och ställa sig frågan ”Vad är det som händer?”, menar 
Heath och Street (2008). De påpekar att det är också viktigt att anta en 
alltigenom reflekterande hållning utifrån det man redan vet. Att också vara 
förutsättningslös i sin syn på den aktivitet/verksamhet man ska beskriva är något 
som Kullberg (2004) betonar, vilket inte är enkelt om man arbetat som lärare 
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och känner sådan verksamhet väl. Det är alltså nödvändigt att fundera över vad 
etnografiskt förhållningssätt innebär för ens egna tankar och vilka möjligheter 
man har att vara öppen för vad som faktiskt sker. Eller som Heath och Street 
(2008) uttrycker det:”Remember always that we study something because we 
already know something.”(s. 30). 

De två verksamheternas organisation och förutsättningar är ganska olika. I 
den svenska förskoleklassen är det en ensam förskollärare som ansvarar för 24 
barn. Klassen och läraren har inget eller mycket lite samarbete med andra 
klasser och lärare. Förskolläraren som har ansvar för gruppen har en mycket 
genomtänkt och medveten strategi för hur hon arbetar med språket och hur hon 
kan stimulera barnens skriftspråksutveckling. Hon arbetar med språket på olika 
sätt i samlingen där barnen får komma till tals och på så vis får utveckla sitt 
språk. Det sker dels genom berättarstunden där de barn som vill kan berätta 
något och dels i visastunden, där varje barn vid ett tillfälle får ta med sig något 
hemifrån och visa och berätta om det. Barnen tränar sig också vid dessa tillfällen 
på att lyssna till när de andra talar och därigenom får barnen träna samspel och 
att interagera med andra. Läraren ser inte att övriga lärare delar hennes 
förhållningssätt helt och fullt och när barnen lämnar henne möter de annan 
pedagogik. 

Den engelska förskoleklassen finns på en så kallad infant school, där barnen 
är 4 till 7 år gamla. Skolan är tvåparallellig och i varje klass ansvarar en lärare 
och en lärarassistent för 30 barn. Skolan har en medveten strategi och en 
utarbetad filosofi, som de kallar ”How children learn best” med 13 principer om 
lärande och undervisning som alla lärare har varit delaktiga i att utveckla. Två 
principer som knyter an till literacy är: ”Learning will be best when children can 
take part in first-hand meaningful activities that start from their own experiences 
and interests” och ”Learning will be well-planned and linked to observational 
assessment”. Denna filosofi hålls hela tiden levande genom diskussion och 
omarbetning och alla lärare arbetar enligt den. Undervisningen planeras i teman 
som en ”Learning Journey”. Varje tema pågår i ca 6 veckor och temat tar sin 
utgångspunkt i en skönlitterär bok. Varje ”Learning Journey” innefattar 6 
områden varav kommunikation, språk och literacitet är ett. 
 
 
De fyra aspekterna 
 
Efter att jag hade gjort mina observationer och studerat mitt material upptäckte 
jag att med fokus på miljön i de båda förskoleklasserna gick det att dela upp 
materialet i fyra kategorier.  
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• Lärares kunskapssyn/teoretiska utgångspunkt 
• Tid 
• Rum 
• Barnets delaktighet 

 
 
Lärares kunskapssyn/teoretiska utgångspunkter 
 
Ur aspekten lärares kunskapssyn/teoretiska utgångspunkter ser jag att lärarna tar 
avstamp i den sociokulturella traditionen som betonar vikten av att lära i ett 
socialt sammanhang tillsammans med andra i meningsfulla aktiviteter. Lärarna 
arbetar på ett medvetet sätt med olika aktiviteter som bygger på samverkan och 
samspel både där läraren styr tillexempel samlingar, men också där barnet väljer 
själv olika aktiviteter och lekar. Vygotskij (1999) liksom Bahktin (1981) menar 
att samspelet mellan barnet och den vuxne är mycket viktigt för både språk- och 
begreppsutveckling. Vi utvecklas alltså genom att samtala och kommunicera. 
Den vuxne kan finnas till hands för att hjälpa, vägleda och utmana barnet vidare 
från dess faktiska utvecklingsfas till det som Vygotskij (1999) kallar den 
närmaste utvecklingszonen där barnet kan utmanas till såväl kropp som tanke 
och där pedagogen finns tillgänglig. Detta är en annan av lärarnas 
utgångspunkter. Även Kress anser (1997) att meningsskapande sker i en social 
och meningsfull omgivning. I den engelska förskoleklassen såväl som i den 
svenska är lärarna närvarande i barnens fria aktiviteter genom att till exempel 
hjälpa och stötta barnen i olika uppgifter och lekar, spela spel tillsammans med 
barnen eller bara samtala.  

Att skriftspråkslärandet startar långt före skolstarten är något som lärarna i de 
båda klasserna är väl medvetna om och arbetar efter. I den svenska 
förskoleklassen väljer läraren mycket omsorgsfullt den litteratur som hon läser 
högt och funderar över vad hon har för syfte med vald litteratur. Hon planerar 
alltid noga hur hon ska presentera boken och vilka frågor hon ska ställa före 
läsningen för att skapa förutsättningar för lyssnandet och vilka frågor hon ställer 
efter läsning för att återkoppla och starta samtal kring det lästa. 

Observation från den svenska förskoleklassen: 

Innan läraren startar själva läsningen frågar hon barnen vad som hände i första kapitlet och 
jag upplever att intresset är stort eftersom barnens ser intresserade och koncentrerade ut 
och många barn sträcker upp sina händer i luften och vill svara. Det är ett barn som får 
redogöra för det kapitlet och det ger mig som observatör en god bild av vad som hänt 
tidigare. Läraren börjar läsa och hon läser med stor inlevelse. Hon använder både sin röst 
och sin kropp för att förstärka sitt uttryck. Barnen visar stort intresse genom att all 
uppmärksamhet är på läraren som läser. Barnen är koncentrerade och några skrattar till när 
de upplever att läraren läser något som är roligt. Efter en stund lägger sig två barn på 
magen, sedan följer fler efter och till slut är de sex stycken. Jag uppfattar barnens 
delaktighet som god under nästan hela högläsningsstunden. Barnen är tysta och lyssnar 
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intresserat och alla har sina blickar riktade mot läraren. Mot slutet av högläsningsstunden 
är det några av barnen som tappar fokus och två barn intresserar sig mer för varandra än 
för högläsningen. I kapitlet blir huvudpersonen väldigt trött på sin lillebror. Efter att 
läraren avslutat läsningen frågar hon ”Kan man bli trött på småsyskon?” Hela gruppen 
svarar med ett rungande ”Ja!”. Många av barnen vill och får berätta om sina erfarenheter. 
När läsåret är slut får alla barnen med sig listan på lästa högläsningsböcker hem. 

 
Högläsning kräver dock en hel del av läraren. Man behöver läsa in sig på den 
text man ska läsa högt för att veta vad den handlar om och vilka frågor som kan 
dyka upp, men det är också viktigt att veta hur man ska betona med mera anser 
Lindö (2005). Vid samtalet kring litteratur man har för avsikt att läsa med 
barnen, är det viktigt att fundera på vilken typ av frågor ska jag ställa. Dimenäs 
m.fl. (1995) talar om fyra olika frågekategorier: kontrollerande, handledande, 
utforskande och problematiserande. Modellen med jag-undrar-frågor har skapats 
av Chambers (1998) och han betonar vikten av att använda sig av öppna frågor 
för att alla ska kunna delta. Att det är betydelsefullt hur man ställer frågor är 
något som läraren i den svenska förskoleklassen är mycket medveten om. 

I den engelska skolan arbetar de alltid med skönlitteratur. De arbetar i teman 
som de kallar ”Learning Journeys” (6 veckor) och med utgångspunkt från en 
bok knyter de all verksamhet till detta tema; lek, bild, läsning, matematik osv. 
Arbetet inom ”Learning Journey” utgår från sex områden där ”communication, 
language and literacy” är ett. Varje ”Learning Journey” startas med att ta reda på 
vad barnen vet om temat och vad de är nyfikna på att få veta mer om. 

Observation från den engelska förskoleklassen: 

Temat ”Heroes and Heroines” har pågått under några veckor när jag gör min observation. 
Läraren läser boken ”Heroes and Heroines” och alla barn lyssnar intresserat, vilket jag 
förstår eftersom alla blickar är riktade mot läraren. Detta trots att det är sen eftermiddag 
och flera av barnen visar med sitt kroppsspråk att de är ganska trötta. Efter att läraren läst 
färdigt boken får barnen i uppgift att två och två att plocka ord och uttryck ur berättelsen 
som beskriver karaktärerna i boken. Barnen har inga texter framför sig; de är så bekanta 
med berättelsen att de kan plocka ord och uttryck direkt ur minnet. Läraren sätter ihop 
barnen så att det finns en i varje par som kan skriva. Alla barn, utom en sätter igång och 
arbetar med vad jag upplever som mycket energi och lust. Barnet som inte kommer igång 
med arbetet är ett barn med speciella behov, men han samarbetar efter en stund med 
lärarassistenten. 

 
Innan barnet har lärt sig läsa är högläsningen en betydelsefull kontakt med 
litteratur och det är viktigt menar Lindö (2005) att man som lärare väljer texter 
som fångar barnens intresse. Eftersom temat utgår från en bok som är intressant 
och fångar barnen så blir de också motiverade menar läraren i den engelska 
förskoleklassen. 
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Tid 
 
När jag synar de båda verksamheterna ur aspekten tid ser jag att lärarna anser att 
det är väsentligt hur tiden mellan olika aktiviteter fördelas. På ett medvetet och 
genomtänkt sätt delas tiden upp mellan högläsning, styrda aktiviteter, fria 
aktiviteter. Lärarna väljer att lägga mycket tid på aktiviteter som har ett tydligt 
skriftspråkligt fokus och läsning ingår som en naturlig del i de fria aktiviteterna. 

I den svenska förskoleklassen är barnen i skolan mellan 8.30 och 13.20 varje  
dag. Vid den stund som kallas ”fria aktiviteten” får barnen i hög grad själva 
välja vad de vill göra. Ibland ger läraren barnen uppgifter som ska göras först, 
men det finns alltid tid för ett eget val för barnen. Under denna stund kan barnen 
välja att läsa eller titta i böcker. Det finns två backar med böcker och de står på 
golvet nära en kuddhörna som ser inbjudande ut. Litteraturen är alltså 
lättillgänglig för barnen. 

I den engelska förskoleklassen är barnen i skolan mellan kl. 9.00 och 15.00 
varje dag. Lärarna ser tid som viktigt ur flera aspekter. Lärarna lägger tid på att 
lära känna varje enskilt barn och skapa goda relationer. En annan aspekt är att 
lek är mycket viktig och därför ges det mycket tid till lek; varje dag startar med 
lek i alla grupper. Man anser också att barnen ska ha möjlighet att får utveckla 
sitt eget lärande och då menar man att de behöver tid att gå på djupet med sina 
uppgifter och också få tid att slutföra det som de håller på med. Lärarna är också 
noga med att inte dela in tiden statiskt utan det är viktigt att barnen ges den tid 
de behöver i sina uppgifter och aktiviteter. 
 
 
Rum 
  
Ur aspekten rum har jag fokuserat på såväl på det fysiska som det sociala 
rummet i de båda verksamheterna. I det fysiska rummet ser jag hur böcker och 
annat material ständigt och jämt finns tillgängligt och synligt för barnen för att 
de ska ha möjlighet att använda det. Böcker står framme på ett inbjudande sätt 
för att väcka nyfikenhet och lust till läsning. Det finns utrymme för läsning både 
enskilt, men också tillsammans och det finns utrymmen som inbjuder till 
läsning, där finns det en skön soffa att sitta i och mjuka kuddar att luta sig mot. I 
de båda verksamheterna har man även organiserat så att det finns olika rum för 
att arbeta med till exempel skapande, matematik, bygga och konstruera, detta för 
att uppmuntra barnen till att självständigt välja vad de vill göra. 

I den engelska förskoleklassen bygger man också upp miljöer ur den aktuella 
bok man arbetar med i det tematiska arbetet vilket innebär att barnen på ett 
mycket påtagligt sätt kan gå in i berättelsen. Just vad det gäller hur man som 
lärare väljer att organisera och möblera handlar i grund och botten om lärarens 
syn på barns lärande och påverkar barns förutsättningar för lek och lärande 
menar Sandberg (2008). 
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I det sociala rummet ser jag ett tillåtande klimat, där barnen får och vågar 
säga vad de tycker och där ens åsikter räknas som viktiga. I det sociala rummet 
finns det utrymme för samtal mellan barnen och det finns också rum för 
pedagogen och barnet att mötas och samtala. 

Ett exempel ur den svenska förskoleklassen belyser barns möjlighet interagera 
med varandra. 
 

Två pojkar sätter sig på golvet och ”läser” i en dinosauriebok. De tolkar bilderna 
tillsammans och pratar med varandra.  
 
Pelle:  Han ser farlig ut. 
Håkan:  Han ser ut som han kan döda. 
Pelle:  Den kan nog flyga. 
Håkan: Det tror inte jag, hans vingar är för små.  

När jag undrar om olika saker svarar de och redogör för det tillsammans. När jag frågar hur 
de vet det säger de att de tror det. Efter en stund vill de att jag läser ett avsnitt. När vi tittar 
på en bild av en dinosaurie efter att jag har läst texten där ordet klor fanns med frågar jag 
dem var klorna är. De pekar och interagerar med mig och texten. Trubbiga klor som gräver 
i termitbon. En av pojkarna säger ”Eja gillar inte myror” De ställer sig upp och visar med 
hela kroppen, gestaltar, hur dinosaurien på bilden ser ut. Jag tolkar det som att de utifrån 
bilderna skapar en mening som är hållbar för dem (Kress, 1997). 

 
 
Barns delaktighet 
 
Aspekten barns delaktighet tar sin utgångspunkt i att lärarna ser på barnet som 
en kompetent individ som kan och vill påverka. Lärarna ger barnen möjlighet att 
påverka aktiviteter som berör hela gruppen, men de ger också det enskilda 
barnet möjlighet att välja aktivitet. Lärarna visar hela tiden på olika sätt att lära 
och låter barnet välja hur det vill lära sig. 

Läraren i den engelska förskoleklassen ger barnen många tillfällen, både 
individuellt och i grupp, att uttrycka sina intressen och åsikter för att de ska bli 
självständiga och lära sig tänka kreativt.  

Ett exempel ur den engelska förskoleklassen visar på hur barnens idéer och 
tankar får utrymme i verksamheten. 

Jag kommer in i klassrummet där en grupp barn sitter och bygger med klossar. Bygget har 
pågått en stund förstår jag och är på längden ett par meter långt. Ett fantastiskt bygge 
tycker jag och jag uttrycker det. Jag frågar dem också vad det är de har byggt. Ett av 
barnen går iväg och hämtar en bok som hon visar mig. Det här har vi byggt säger hon och 
boken handlar om Titanic. Först då ser jag de fyra skorstenar. 

 
Läraren i den svenska förskoleklassen är mycket noga med att valet vid de fria 
aktiviteterna ska vara aktivt och därför frågar hon barnet Varför väljer du detta? 
Barnet får då möjlighet att motivera sitt val. Samtidigt är detta också ett 
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ypperligt tillfälle att få utveckla tanke och språk. Detta sker dagligen i slutet av 
samlingen då läraren frågar vart och ett av barnen vad de vill göra och var de vill 
vara. Då får de berätta och motivera det inför gruppen. 

Förskolebarns förmåga till inflytande påverkas i stor uträckning av om läraren  
är kontrollerande eller kommunicerande anser Emilsson (2007) och hon har i sin 
forskning studerat hur bland annat kroppsspråk och röstläge kan påverka 
barnens försök till delaktighet och inflytande. Att det till stor del handlar om 
lärarens syn på barnet och om läraren betraktar och behandlar barnen som 
kompetenta individer så kommer de att lära sig att påverka och också ta ansvar 
för den verksamhet de deltar i. 
 
 
Avslutande ord 
 
Lusten att lära och läsa måste komma inifrån och kan aldrig påtvingas någon, 
anser Lindö (2005). I det perspektivet är det viktigt är att fundera på hur vi i 
skolan kan skapa lust för lärande och läsning och hur undervisningen då kan se 
ut. De två verksamheter jag hämtar exempel från menar jag är goda exempel på 
hur undervisning kan skapa lust att lära. I dessa verksamheter har lärarna utifrån 
mycket medvetna strategier kring sin undervisning skapat goda miljöer där 
barnet sätts i centrum. Det finns dock en viktig skillnad mellan den engelska 
skolan och den svenska. Läraren i den svenska förskoleklassen har som tidigare 
nämnts en tydlig och medveten strategi i sin undervisning om skriftspråk, även 
om den inte är dokumenterad på samma sätt som i den engelska skolan. 
Eftersom hon är ensam förskollärare i den enda förskoleklass som finns på den 
aktuella skolan, så har hon ingen naturlig samarbetspartner. Hon upplever att 
den filosofi kring skriftspråket som hon har inte delas till fullo av någon av de 
lärare som tar över hennes elever. Detta innebär att hon är ensam både rent 
praktiskt, men också i sin syn på skriftspråkslärande. Hon menar att hennes 
brinnande engagemang gör att hon orkar fortsätta att arbeta på det sätt hon gör, 
men det som oroar henne är hur eleverna bemöts av mottagande lärare. Jag vill 
hävda att det skulle utveckla verksamheten än mer om läraren hade möjlighet att 
samarbeta och diskutera med någon. 

I den engelska skolan har som tidigare nämnts en medveten och uttalad 
strategi för sin undervisning, den är dokumenterad i 13 principer. Lärarna är väl 
insatta i den filosofi och det förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och 
det görs kontinuerliga utvärderingar. Det innebär att lärarna kan samarbeta och 
diskutera arbetssätt, arbetsformer och innehåll även om man inte arbetar i 
samma klass eller årskurs. Det gemensamma förhållningssättet gör detta möjligt 
och att kunna få samspela vuxna emellan ger en trygghet och en grund som 
utvecklar undervisningen. Vygotskijs (1999) teori om att man i samspel med 
andra utvecklar språk och tanke menar jag gäller även för de vuxna. 
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Att fundera över och arbeta för hur vi kan skapa goda förutsättningar för 
barns skriftspråksutveckling tenderar, efter den senaste PIRLS-rapporten (2010), 
bli allt viktigare. Att skapa en miljö och ett klimat som gynnar och främjar 
skriftspråksutveckling bör sättas i fokus. Rapporten talar också om att barn har 
allt färre läsarförebilder och att det kan vara en anledning till att barn ägnar allt 
mindre tid till läsning idag. Att då värna om högläsningsstunden och på ett 
medvetet sätt arbeta med litteratur kan vara ett litet steg i att stoppa denna 
negativa trend. Som tidigare nämnts anser Langer (2005) att literacy, förutom 
läs- och skrivförmåga, handlar om att kunna samtala, reflektera och se samband 
mellan olika texter och kunskapsområden. Med den tolkningen för ögonen blir 
det än viktigare att skapa många tillfällen till samtal och dialog under hela 
skoltiden för våra barn och unga. Viktigt är också att de vuxna i skolan 
samarbetar och samverkar för att driva denna utveckling framåt. 

Att försöka förstå barnens aktiviteter på allvar, vad gäller läsning, skrivning 
men också vad gäller tolkning av bilder är avgörande menar Kress (1997). Han 
anser vidare att barn tolkar sin omvärld och ger den en mening som är hållbar 
för dem och då är det nödvändigt för oss vuxna att se bort från den bild vi har av 
literacy och istället försöka se och förstå hur barnets tolkning ser ut. Leken är 
livsviktig för barnen och vad de skapar och uttrycker i den är för dem alltid 
meningsfullt och därför är det så centralt att låta barnens erfarenheter, egna 
aktiviteter och lek ta stor plats för att skapa goda förutsättningar för ett lustfyllt 
lärande som i sin tur gynnar skriftspråksutvecklingen. 

Jag håller helt med Malmquist (1973) som ger följande råd: ”Vi bör 
uppmuntra barnets intresse för böcker och läsning. En etablerad vana att umgås 
med böcker, till att börja med endast med bilderböcker utan text eller med ytterst 
litet text, betyder mycket för läsmognaden. Dessa vanor ska grundläggas redan 
innan barnet ännu kan läsa.” 

Sammanfattningsvis menar jag att vi behöver fundera på hur vi kan skapa lust 
att lära. En miljö där skriftspråksutvecklingen stimuleras tror jag till stor del 
handlar om medvetna pedagoger som i sampel med både barn och andra 
kollegor skapar en strukturerad och genomtänkt verksamhet och där det finns tid 
och rum för barns tankar och åsikter. I likhet med Bahktin (1981) anser jag att 
dialogen är grundläggande i det mänskliga samspelet. Att få speglas mot 
varandra, både barn och vuxna, hjälper oss att utvecklas, både i vår kunskap, 
men också som individer. 
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Svensk idyll på tysk teve eller en romantisk 
och en ironisk läsart 
 
 
Lisa Källström 
 
”Är älgar farliga?“, frågar en nioårig flicka sin pappa oroligt i den tyska 
teveserien Marienhof. ”Nej”, svarar han lugnande, ”de tycker så mycket om 
blåbär att de lufsar omkring hela dagarna lyckligt leende med blåa tänder”. 
Flickan ler, tydligt lättad över att älgar är lika förtjusta i blåbär som hon själv. 
Hon ställer frågan i samband med att familjen ska flytta från den fiktiva 
stadsdelen Marienhof i den tyska miljonstaden Köln till Karlskrona i Sverige, på 
grund av hennes astma. Märkligt nog tycks Karlskronas hälsosamma effekt vara 
en fördel som skiljer orten från andra tänkbara alternativ. Ingen, inte ens flickans 
pappa, en spansk bodegaägare, ifrågasätter läkarnas anvisningar genom att 
hänvisa till en tysk stad på pendlingsavstånd (Marienhof, Sändning 2895). I den 
korta scenen i det tyska public serviceföretaget Das Erstes regi förmedlas ett 
enkelt kausalt samband, i vilket Sverige beskrivs vara en hälsosam idyll. 
Landets alla invånare är därför lika lyckliga som de blåbärsleende älgarna. 
Sekvensen är bara ett exempel på en medierad föreställning om en svensk idyll i 
en tyskspråkig kontext. Ett annat exempel är den tyska teveserien Inga 
Lindström, som femtiofyra tyska studenter har diskuterat i anslutning till min 
licentiatuppsats Berättelser om en röd stuga (2011). Jag ville förstå vilken 
betydelse gängse föreställningar i tysk populärkultur om Sverige har för 
studenterna i deras studier i svenska som främmande språk. I den här artikeln 
vill jag framför allt diskutera två studenters reaktioner på Im Sommerhaus 
(2006), den film i Inga Lindström-serien som de såg tillsammans med mig, 
därför att dessa tolkningar kan ses som representanter av det jag kallar ironisk 
och romantisk läsart. Serien utger sig för att vara en autentisk beskrivning av 
Sverige trots att den är en tysk produktion och det svenska bara är en narrativ 
konstruktion. Inga Lindström-serien och Marienhof är bara två exempel på 
teveserier i Tyskland som gestaltar en föreställning om ett idylliskt Sverige. 
Gemensamt för dessa teveproduktioner är att det svenska till skillnad från det 
egna beskrivs vara något äkta, bekymmerslöst och spontant. Härigenom 
omvandlas en stigmatiserad position till något eftersträvansvärt och positivt. 
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En kvalitativ studie 
 
I samband med min licentiatuppsats Berättelser om en röd stuga diskuterade 
studenter som studerar svenska i Kiel, Köln eller Bonn tre filmsekvenser på 
vardera tio minuter ur filmen Im Sommerhaus (2006) i Inga Lindström-serien. 
Min studie är kvalitativ och den har en etnografisk ansats. Det empiriska 
materialet består av tre längre skrivuppgifter, två enkäter och audioinspelade 
studentsamtal om filmen. Jag intervjuade också de undervisande lärarna. 
Studenterna läser svenska som främmande språk inom utbildningsämnet 
skandinavistik på ett av de arton universitet som erbjuder svenskundervisning i 
Tyskland. De är bara några av de cirka femtontusen studenter som läser svenska 
vid de tvåhundra universitet med svenskundervisning i utlandet. Att jag just kom 
i kontakt med dessa studenter var mer en slump än ett strategiskt val. För att min 
licentiatuppsats hade kunnat säga något representativt om föreställningar om 
Sverige i Tyskland hade det varit önskvärt att studenter i de södra och östra 
delarna av landet hade deltagit. Men så handlar den inte om föreställningar om 
Sverige i Tyskland generellt, utan om några studenters berättelser om ett land i 
norr och de didaktiska implikationer som dessa föreställningar för med sig. Jag 
mötte studenterna under pågående svenskkurser och även om det inte var jag 
som undervisade dem, var det jag som formulerade undersökningens frågor och 
skrivuppgifter. De skrev och samtalade på svenska eftersom jag mötte dem i en 
undervisningskontext. När vi möttes hade de läst svenska tre till fem terminer 
och kunde uttrycka sig väl på det främmande språket. 
 
 
Studenter diskuterar en populärkulturell tevefilm 
 
Studenterna såg tre sekvenser ur filmen Im Sommerhaus i samband med ett 
undervisningspass i pågående kurser. Det var jag som hade koncipierat 
undersökningsmomenten, men de kursansvariga svensklärarna var närvarande. 
Lektionerna, som bestod av två lektionstimmar på fyrtiofem minuter, inleddes 
vid varje universitet med att hela klassen diskuterade vilka förväntningar som de 
tyckte att de kunde ställa på en film med titeln Im Sommerhaus (I 
sommarstugan). Titlar väcker förväntningar och har härigenom samma funktion 
som genrebestämningar (Thorson 2005:17). Alla tre studentgrupperna tänkte på 
en liten röd stuga med vita knutar vid en sjö och omgiven av skog. De delade 
alltså samma förväntan på filmen. Studenterna såg därefter tre längre 
filmsekvenser. I samband med varje filmsekvens arbetade de i mindre grupper i 
skriftlig och muntlig form med tre frågor som på olika sätt berörde filmens 
trovärdighet och narrativa struktur. Frågorna löd: Vad tycker du är ”typiskt 
svenskt” i det filmavsnitt som du just såg?, Vilken rubrik skulle du sätta på 
avsnittet?, På vilket sätt förmedlar avsnittet en trovärdig eller inte trovärdig 
beskrivning av Sverige? Mina frågor om det svenska appellerar till studenternas 
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utbildning, där en diskussion om svensk kultur är en viktig beståndsdel, 
eftersom de närmar sig det svenska språket utifrån ett geografiskt avstånd. Jag 
ställde samma frågor till samtliga filmsekvenser. Slutligen diskuterade 
studenterna fem övergripande frågor om filmen och dess intertextuella relation 
till andra texter. Lektionerna avslutades med att de såg slutet på filmen. 
Filmsamtalen handlade alltså om bildernas trovärdighet och om filmens genre 
utifrån studenternas spontana reaktioner på filmen. Eftersom allt skulle hinnas 
med under ett lektionspass, valde jag att bara visa filmsekvenser istället för hela 
filmen. Dessutom var det jag som ställde frågor till studenterna. Det finns 
anledning att ifrågasätta detta tillvägagångssätt. Att studenterna bara såg 
sekvenser och inte hela filmen kan haft betydelse för deras möjligheter att leva 
sig in i fiktionen. Men studenterna hävdade att så inte var fallet. Till exempel 
konstaterar Åsa: ”Nej, jag tror inte att jag kunde ha uppfattat filmen på ett annat 
sätt, eftersom filmerna är så konstruerade att man vet vad som kommer att 
hända” (Åsa, Enkät 2). Det tycks, som jag kommer att visa längre fram, snarare 
vara den populärkulturella genren än att de bara såg sekvenser som hindrade 
deras inlevelse. Ändå vill jag betona att det framför allt var bristen på 
undervisningstid som gjorde att jag valde att lägga upp filmvisningen på det här 
sättet och att det kan ha haft betydelse för undersökningsresultatet.  
 
 
Teleliterarcy 
 
Att studenterna diskuterar en tevefilm hör samman med den centrala ställning 
televisionen har intagit som kulturell förmedlare under de senaste femtio åren. 
Televisionen är kultur i egentlig betydelse, hävdar den amerikanske journalisten 
David Zurawik: ”When you say culture, everybody thinks of the opera and 
modern Museum of Art – but the anthropologists' definition is shared 
information, beliefs and values. And, in fact, television is the primary purveyor 
and vehicle or deliverer of culture” (Zurawik citerad i Bianculli 2000:143). 
Televisionen har på grund av sin betydelse som kulturell artefakt kallats en 
berättelseapparat och en elektronisk lägereld för att markera att det är ett 
betydande kommunikationsmedium som präglar åskådarnas förståelse av 
verkligheten (Landbeck 2002:10; Mikos 2003:19). Härigenom begränsas 
televisionen som medium inte längre bara till sin ursprungliga funktion, att 
informera och underhålla, utan har istället blivit ett medium som i hög grad 
förutsätts ha betydelse för mottagarnas verklighetsuppfattning. Den amerikanske 
teverecensenten David Bianculli använder begreppet teleliteracy för att betona 
hur viktigt det är att reflektera över hur televisionen bidrar till att konstruera 
våra föreställningar om verkligheten (Bianculli 2000:7). Han använder 
begreppet med hänvisning till den amerikanske litteraturpedagogen Eric Donald 
Hirschs begrepp cultural literacy, det vill säga den kulturella kompetens som 
fordras för att delta i ett nationellt offentligt samtal (Hirsch 1987:31). Med 
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teleliteracy vill Bianculli tydliggöra en kompetens om mediet som han menar att 
de flesta av oss som är väl förtrogna med mediet har, samtidigt som han betonar 
att eftersom denna kompetens ofta är omedveten är det ett skäl till varför mediet 
inte kan ignoreras ur ett didaktiskt perspektiv (Bianculli 2000:7).  

I ett försök att närma sig något som de själva kallar svensk kultur är 
studenternas medieanvändning dessutom multimodal. Att det är så visar svaren 
på min fråga i Enkät 1 om de hellre ser film, läser böcker eller lyssnar på musik 
om de vill få en föreställning om hur det är att leva i ett samtida Sverige där 
fyrtiotre av femtiofyra svarar att de helst ser film. De förklarar det med att de då 
kan öva hörförståelse medan de ser hur aktörerna interagerar med varandra. De 
vill se svensk natur och svenska städer. De berättar att några favoritfilmer är 
Jalla! Jalla! (2000) av Josef Fares och Det nya landet (2000) av Geir Hansteen 
Jörgensen. Sju vill hellre läsa en bok, därför att de då kan lära sig nya ord. En 
vill helst lyssna på svensk musik och förklarar det med att det kan man göra 
överallt. Tre läser gärna svenska dagstidningar på internet för att hålla sig 
informerade om dagsaktuella händelser. Trots att det är uppenbart att film har 
stor betydelse för studenterna och att deras mediebruk i hög utsträckning är 
multimedialt, intar boken som medieform en betydande roll i utbildningen (Jfr 
Elmfeldt & Erixon 2007:36). Anledningen till att jag valde att visa en tevefilm 
är att jag ville se vad som hände i studenternas möte med en populärkulturell 
text i en akademisk undervisningssituation. Populärkultur är ett bra studieobjekt 
i en etnologisk undersökning om Sverigebilden i Tyskland därför att den kan 
liknas vid en kulturell barometer där normer och kulturella föreställningar 
tydliggörs, men också förhandlas och förändras. Att studenterna är väl förtrogna 
med förmedlade populärkulturella föreställningar visar deras reaktioner på 
filmen. 
 
 
Inga Lindström-serien och heimatgenren 
 
Inga Lindström-serien är ett exempel på det tyska public serviceföretaget ZDF:s 
satsning på romantiska filmer på söndagskvällar. Intentionen med 
söndagsfilmerna är att ”lekfullt och med stora känslor” ge publiken möjlighet att 
”lära känna vackra och dramatiska landskap”, hävdar före detta programchefen 
Claus Beling (Kobra kulturmagasin 2008). Han förklarar att det är därför 
handlingen är förlagd utomlands, på geografiskt mer närbelagda platser som 
England och Sverige eller på mer avlägsna platser som Chile och Sydafrika. 
Genom filmernas bild- och formspråk vill teveproduktionen väcka en längtan. 
Speciellt Sverige och Sydafrika, betonar Beling, är platser som den tyska 
tevepubliken längtar till. Bakom pseudonymen Inga Lindström finns den tyska 
manusförfattaren Christiane Sadlo. Hon föddes i Ravensburg 1954, men är 
numera bosatt i Berlin. Innan hon började skriva manus till Inga Lindström-
serien hade hon aldrig varit i Sverige och hon kan inte svenska. I Inga 
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Lindström-serien gestaltas ett svenskt sommarlandskap, där midsommarstänger 
och röda stugor är del av de fristående filmernas repertoar. Teveserien är 
inspelad i Sverige med tyska skådespelare som talar tyska men hälsar varandra 
med ett hej, firar svenska högtider, äter kanelbullar och prinsesstårta, läser 
svenska dagstidningar och har svenskklingande namn. De rör sig bland röda 
trähus i ett grönskande svenskt sommarlandskap. Serien består i skrivande 
ögonblick av fyrtiotvå fristående filmer och den första filmen i serien sändes 25 
januari 2005. En publik på drygt åtta miljoner följer serien kvart över åtta 
varannan söndagskväll och det innebär att den är så omtyckt som en teveserie 
kan hoppas bli (tv-ratings.de 2011). I Sverige väckte serien viss uppmärksamhet 
i samband med att SVT2 den 20 oktober 2008 visade två Inga Lindström-filmer. 
Filmernas textades då till svenska. 

Filmerna i Inga Lindström-serien utgår alltid från samma koncept. En kvinna 
reser från det hektiska Stockholm till en liten ort vid Mälaren och bestämmer sig 
för att stanna där. Åsa, en av de studenter som jag intervjuade, sammanfattar 
filmernas handling genom att konstatera att de ”utspelar sig på sommaren. 
Protagonisten kommer från staden till landet och finner sin lycka där” (Åsa, 
Skrivuppgift 2). Hon säger samtidigt att det just är det förutsägbara hon 
uppskattar: ”Jag tycker om filmerna eftersom allting är så jättelätt och när de har 
problem så vet man alltid att det kommer att ordna sig. Det är en romantisk idyll 
som jättebra speglar bilden jag (och helt säkert: många, många andra personer 
också) har [om Sverige, min. anm.]” (Åsa, Skrivuppgift 2). I Im Sommerhaus 
förälskar sig den unga lovande juristen Christina Lund i den berömda pianisten 
Patrick Bergdahl och flyttar från Stockholm till barndomens sommarstuga. Hon 
byter karriär mot familjeliv, hektisk storstad mot fridfullt landsortsliv. 
Programchefen Beling menar att föreställningen om en svensk idyll är en 
förklaring till seriens popularitet (Kobra kulturmagasin 2008). John Delbridge, 
en av seriens många regissörer, hävdar att teveserien ”ger den tyska publiken 
något som de saknar just nu: Livet i ett litet hus i det lilla samhället, vackra 
landskap. Lite nostalgi, så som det var en gång i Tyskland” (Skeppholm 2005). 
Publikmätningar visar att serien är mest omtyckt bland kvinnor mellan trettio 
och femtio (ZDF Unternehmensarchiv 2010). Trots att studenterna, enligt 
publikmätningarna, är för unga för att tillhöra seriens målgrupp så visar deras 
reaktioner på filmen att de är väl förtrogna med den genre och de föreställningar 
som de tycker att filmen appellerar till.  

Studenterna jämför Im Sommerhaus med den tyska teveserien Die 
Schwarzwaldklinik (svensk övers. Kliniken) (1984-1988). Serien visades i 
trettioåtta länder, däribland också i Sverige. Hembygden gestaltas i dessa båda 
serier genom beskrivningar av naturen och bylivets seder. I Inga Lindström-
serien har handlingen förlagts utomlands, långt borta från det sydtyska 
alplandskap eller den nordtyska kust där den klassiska heimatgenren, som Die 
Schwarzwaldklinik delvis kan sägas vara ett exempel på, brukar utspela sig. 
Istället beskrivs idylliska kuststäder i närheten av Stockholm. I Tyskland är 
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heimatgenren en etablerad populärkulturell filmgenre sedan snart etthundra år. 
De första heimatfilmerna var Weimar Kunstfilms och Münchner Lustspielkunsts 
filmatiseringar av Anzengrubers och Gangerhofers kärleksberättelser strax innan 
första världskriget. Dessa filmer betecknas ”Heimatfilme” eller ”Volksfilme”. 
Under andra världskriget producerades över tusen filmer i Tyskland. Tjugosju 
procent av dessa var heimatfilmer. Det fanns ett behov av underhållning hos den 
tyska befolkningen, men det var inte det enda skälet till varför genren var så 
populär (Steiner 1987). I den klasssiska heimatfilmen ställs land mot stad, 
bygemenskap mot storstadsalienation och detta stämde överens med en nazistisk 
ideologi. Byinvånare firade fester, kvinnorna hade Gretelfrisyrer (uppsatta 
flätor) och var klädda i den tyska hembygdsdräkten Dirndl, bestående av blus, 
väst, kjol och förkläde. Inte heller efter andra världskriget förlorade genren sin 
popularitet. Det var istället först 1954 med Förster von Silberwald, som genren 
fick sitt största genombrott. Tjugotvå miljoner åskådare såg filmen i Tyskland 
och den slog därmed alla publikrekord (Witte 1993). 

Studenterna jämför serien med den klassiska heimatfilmen och Astrid 
Lindgrens berättelser om barnen i Bullerbyn. De menar att filmen, precis som 
Bullerbyböckerna, beskriver en idyll. I en jämförelse mellan Astrid Lindgrens 
skildringar av Bullerbyn och filmen förklarar Oskar, en student i Kiel, att Im 
Sommerhaus är en ”Bullerbyberättelse för vuxna” (Oskar, Filmsamtal). Men, 
hävdar han, trots att Lindgrens böcker visserligen är skrivna för barn kan de ge 
läsare i alla åldrar en läsupplevelse samtidigt som Inga Lindström-serien är en 
produktion för vuxna med ett innehåll som är så förutsägbart att inte ens ett barn 
kan tycka att det är spännande. Han förklarar kritiskt att han tycker att: ”det 
stereotypa är så överdrivet och enkelt att genomskåda att det känns konstigt” 
(Oskar, Filmsamtal). Hans reaktion kan inte bara förklaras utifrån en subjektiv 
kritik av den populärkulturella berättelsen utan också med att filmen inte hör till 
de texter som studenterna förväntar sig att möta i sin utbildning. Det skulle i så 
fall kunna förklara varför så många av studenterna reagerar negativt på filmen. 
En av dem som är tydligt kritiska till filmens genre är Emil. 

 
 
Emil, filmen är en saga 
 
”Jag skulle säga”, konstaterar Emil med en viss tvekan i sin röst för att ge 
utrymme åt de fyra andra gruppdeltagarna att säga vad de tycker, ”att filmen 
slutar med att allting blir bra. Det skulle svara mot mina förväntningar på 
genren” (Emil, Filmsamtal). De tjugo studenterna i Kiel är indelade i fyra 
grupper. Grupperna sitter i undervisningsrummets olika hörn med varsin 
bandspelare mellan sig. I Emils grupp är de andra deltagarna kvinnliga 
studenter. Den ordinarie svenskläraren och jag vandrar mellan grupperna för att 
lyssna på deras diskussioner. Eftersom Emil är en av de elva studenter i Kiel, 
som hade valt att inte skriva de första två skrivuppgifterna hemma hade jag inte 
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läst något av honom tidigare. Jag blir nyfiken när jag hör honom tala om filmens 
genre. Hans svenska är god. Det märks att han känner sig trygg i att han kan 
uttrycka det han vill. Han studerar skandinavistik som huvudämne och har 
nyligen kommit tillbaka efter ett halvår som utbytesstudent i Göteborg. Han har 
en flickvän i Sverige som han hälsar på minst en gång i månaden (Emil, Enkät 
1). De andra gruppdeltagarna är i början av diskussionen märkbart mer 
obekväma både med språket och med den ovana inspelningssituationen.  

Emil betonar att filmen är en saga som råkar utspela sig i Sverige. Den kunde 
lika gärna utspela sig någon annanstans. Dess färger betonar det drömlika, säger 
han (Emil, Filmsamtal). Samtidigt understryker han att det inte är en slump att 
produktionsteamet just har valt att spela in filmerna i Sverige. ”Naturen är något 
som vi [tyskar] känner igen från Astrid Lindgrens böcker” (Emil, Filmsamtal). 
Filmen appellerar till en generell föreställning om en svensk idyll i Tyskland, 
menar Emil. I en jämförelse med Astrid Lindgrens Bullerbyböcker påpekar han 
att filmen inte beskriver ett agrarsamhälle vid sekelskiftet. Istället handlar den 
om ett lyxliv i en obestämd nutid och just därför är den inte speciellt realistisk. 
Han förklarar lite ironiskt att det inte kan vara handlingen som lockar 
tevepubliken. Den tycker han är fullständigt intetsägande, istället måste det vara 
naturen som publiken vill se. Enligt Emils tolkning är det naturen som hindrar 
filmen från att bli långtråkig. Sverige framträder i filmen som ett land till vilket 
man gärna skulle vilja åka på semester. För att markera att det handlar om en 
tysk föreställning, men också för att understryka landets geografiska närhet till 
Sverige kallar han mise-en-scène för ett ”pseudoexotiskt land” (Emil, 
Filmsamtal).  

Emil är tydligt kritisk till filmen. Det är en kritisk hållning som yttrar sig 
genom hans ironiska avståndstagande och reflekterande över filmen och dess 
genre. Ett ironiskt yttrande säger inte bara något om verkligheten, utan 
förutsätter en underförstådd medvetenhet om divergensen mellan utsagan och 
den verklighet som den förutsätts representera (White 1978:208). Här tydliggörs 
ironin i Emils läsart. Genom ironin markerar han att filmen inte förmår förmedla 
en rättvisande bild av Sverige. Samtidigt understryker han att det finns de som 
verkligen tycker att idyllen är trovärdig. Emil betonar att filmen inte motsvarar 
hans realitetsanspråk på berättelser. I ett försök att jämföra filmen med en extern 
verklighet, avfärdar han filmen därför att den inte motsvarar hans krav på 
trovärdigt berättande. I en jämförelse med det Sverige han har mött under sina 
längre vistelser i landet har de klichéer som filmen förmedlar inte något med 
verkligheten att göra. Han förklarar ironiskt att han ännu inte har varit i en 
sommarstuga med tre våningar eller sett svenskar dricka champagne mitt på 
dagen, utom när det är studentfest. De svenskar han känner är inte heller 
speciellt rika. Vad han framför allt vänder sig mot är filmens expressionistiska 
uttrycksform. För att tydliggöra sin kritik mot filmens avsaknad av realism 
nämner han att karaktärerna antingen är goda eller onda. Det markeras i sin tur 
av deras ljusa eller mörka kläder. Så länge Christina Lund är i konflikt med sin 
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far är hans kläder mörka, men när han mot slutet av filmen förstår att det bästa 
för dottern är att flytta till familjens sommarstuga bär han ljusa kläder. Filmens 
motsättningar är både vertikala och horisontala. Karaktärerna representerar det 
extrema (antingen det goda eller det onda) och samtidigt genomgår 
protagonisten en extrem förändring (från en olycklig livssituation i staden till att 
vara lycklig på landet).    

Kännetecknande för den melodramatiska uttrycksformen är just den 
expressionistiska berättartonen, menar Peter Brooks i The Melodramatic 
Imagination (1995:65). I filmen lämnas inget osagt, istället bär den fram allt till 
ytan genom sina stilfigurer hyperbol, antites och oxymoron. Dessa stilfigurer 
kännetecknas av en överdrift och vilja till förenkling. Karaktärerna säger vad de 
tycker istället för att visa det. Härigenom bryter filmen mot realitetsprincipen 
och närmar sig drömmens bildspråk. Emil uppskattar berättelser som är 
vardagliga och som samtidigt har ett psykologiskt djup och avfärdar därför 
filmen utifrån dess genre. I Enkät 1 ställde jag en fråga till studenterna om 
vilken film, bok eller musik som de skulle rekommendera en vän som skulle 
vilja veta något om Sverige. Emil nämner filmen Mitt liv som hund (1985) av 
Lasse Hallström. Han förklarar sitt val med att filmen både är rolig och allvarlig. 
Om han själv skulle lära sig mer om svensk kultur, skulle han välja att se en 
film, därför att filmer kan förmedla både en negativ och positiv stämning (Emil, 
Enkät 1). Han skulle välja en film som är realistisk och vardaglig. Im 
Sommerhaus motsvarar inte dessa förväntningar, menar Emil (Emil, 
Filmsamtal). Den är inte realistisk, då karaktärerna bara är del av filmens glatta 
yta. De har inga verkliga problem, säger han och betonar att de istället är 
indragna i skenkonflikter. Karaktärernas agerande driver inte handlingen vidare. 
Istället markerar deras konflikter att filmen bara är en dröm. ”Det är märkligt”, 
säger Emil, ”hur dåliga replikerna är. De tycks liksom påklistrade” (Emil, 
Filmsamtal).  

Emils kritik riktar sig framför allt mot att filmen inte är en trovärdig 
beskrivning av Sverige, utan istället en möjlig eskapism från en tysk vardag. 
Liknande kritik har ofta riktats mot populärkulturen. Men den bortser från en 
central funktion i populärkulturella berättelser, menar den amerikanske 
medieforskaren John Fiske. Kritiken utgår från att den realistiska berättelsen har 
en social aspekt medan eskapism beskrivs vara en personlig flykt till en 
fantasivärld. Men så enkelt är det inte enligt Fiske. Även eskapismen har en 
social aspekt. Vad vi längtar efter hör ihop med den kontext i vilken vi ingår 
(Fiske 1987:317). 
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Åsa, allt ser ut som i en bilderbok 
 
”Jag vet att Inga Lindström i verkligheten är en tysk kvinna med en svensk 
pseudonym, men där ser man hur jättebra hon förmedlar en bild av Sverige, och 
ett så kärleksfullt liv i naturen i små byar”, skriver Åsa till mig i en reflektion 
över serien. Hon förklarar att hon har två föreställningar om landet. Dels 
föreställer hon sig ett Sverige, som hon har mött i Astrid Lindgrens och Inga 
Lindström-seriens fiktiva beskrivningar av landet, dels tänker hon på det Sverige 
hon har mött under sina besök i landet. Medan den ena föreställningen handlar 
om natur och gemenskap, om svenskar som badar i sjöar, vandrar i naturen eller 
har det mysigt tillsammans i faluröda stugor (självklart tycker alla om varandra), 
så reviderar den andra föreställningen denna bild något. Åsa förklarar att det inte 
är så att solen alltid skiner i Sverige eller att det snöar. Det händer ibland att det 
också regnar och att det är kallt. Dessutom, menar Åsa, är det inte riktigt så 
enkelt att alla svenskar tycker om varandra. Ibland kan man också i Sverige råka 
ut för våld eller brott (Åsa, Skrivuppgift 2). Åsas reflektioner skulle kunna 
uppfattas som ironiska i sin förenkling av verkligheten. Men hon betonar vilken 
subjektiv betydelse den idylliska föreställningen om Sverige har för henne.  

På min fråga om vilka böcker som har betytt mycket för hennes föreställning 
om Sverige nämner Åsa Astrid Lindgren och berättar hur hon tillsammans med 
sina systrar brukade läsa författarens böcker när hon var barn. Hon säger att hon 
tyckte så mycket om dem att hon till och med döpte sin hund Ronja efter 
karaktären Ronja Rövardotter. I böckerna om Bullerbyn fann hon en återklang 
av en känsla av lycka och harmoni som hon i ett återblickande nostalgiskt 
perspektiv också tycker präglade hennes uppväxt. Hon berättar hur hon i sitt 
första besök i Sverige tyckte att hon fick denna känsla bekräftad. Det var sista 
sommaren innan föräldrarna skilde sig. Familjen hade hyrt en röd stuga. Den låg 
vid en sjö i vilken hon kunde bada varje dag, när hon inte lekte i trädgården 
(Åsa, Skrivuppgift 2). 

Åsa tycker att Inga Lindström-serien återspeglar en föreställning om en 
lycklig idyll. I serien finner hon en återklang av de känslor som hon har för 
Sverige. Hon förklarar att i hennes föreställning om Sverige som barn, såg allt ut 
som i en bilderbok av Astrid Lindgren och Ilon Wikland (Åsa, Filmsamtal). Det 
är just detta Sverige hon tycker att filmen appellerar till. Mötet med det 
främmande blir till något eget just genom igenkänning. Filmen blir trovärdig 
genom de känslor de väcker hos henne. Enligt manusförfattaren Christiane 
Sadlo är det en avsikt med serien. Den ska appellera till nostalgiska känslor om 
en svensk idyll och en lycklig barndom. ”När man hör Sverige tänker alla på 
Astrid Lindgren. Man önskar sig en barndom likt barnen i Bullerbyn, där 
människorna har samma känsla för varandra” konstaterar hon (Boese 2005:33). 
Även programchefen Claus Beling och regissören John Delbridge förklarar att 
de hoppas att serien ska väcka liknande känslor hos mottagarna av filmen som 
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de som Åsa ger uttryck för i sin tolkning. Filmerna handlar om en alternativ, 
imaginär värld, säger de. Vid betraktandet av den är det meningen att man ska 
kunna drömma sig bort och minnas sin egen barndom och det första mötet med 
Astrid Lindgrens Bullerbyberättelser (Kobra Kulturmagasin, 2008-10-20, 
SVT2). 

När jag möter Åsa deltar hon i en gruppdiskussion tillsammans med de andra 
som har lämnat in berättelser till mig. I hennes grupp är också Oskar. Han är lika 
kritisk till filmens kommersialiserade bildspråk som Emil. Åsa försöker säga att 
hon brukar se serien de söndagar den visas men hon överröstas av Oskars 
tydliga avfärdande av filmen. Hennes romantiska tolkning får inget utrymme i 
gruppdiskussionen. Hon har inte möjlighet att berätta om de känslor filmen 
väcker hos henne. Istället avfärdas filmen av Oskar som glänsande yta. 

 
 

Ironisk kontra romantisk läsart 
 
”Vi hör samman med dem som blir nostalgiska över samma saker som vi 
själva”, förklarar den svenska idéhistorikern Karin Johannisson (2009:145). Hon 
understryker härmed att nostalgi inte bara är en subjektiv känsla, utan lika 
mycket en kollektiv erfarenhet. Enligt denna tolkning är det möjligt att kartlägga 
en bestämd kulturell kontext genom att undersöka vad som väcker nostalgi och 
vilka uttryck den tar sig. Detta resonemang utgår från antagandet att berättelser 
blir viktiga i en viss kontext därför att de speglar våra drömmar, känslor, 
upplevelser och minnen. Trots att fyrtiotre av femtiofyra studenter är kritiska till 
filmen berättar de hur de som barn trodde att Sverige var så som det gestaltades i 
Astrid Lindgrens böcker och filmer. De säger att de trodde att Sverige var en 
idyll. Åsa är en av de få studenter som förklarar att filmen Im Sommerhaus har 
ett personligt värde för henne. Att studenterna är kritiska till filmen kan inte bara 
förklaras med att den inte appellerar till deras smak. Kanske är det också så att 
studenterna reagerar på filmen som de i undervisningskontexten har lärt sig att 
man borde förhålla sig till idylliska berättelser. De flesta studenter avfärdar 
filmen utifrån dess populärkulturella form. Men Åsa hävdar dock att filmen är 
trovärdig utifrån de känslor den väcker hos henne. Av studenternas reaktioner 
blir det tydligt att de är vana vid att diskutera texter utifrån en kritisk 
reflekterande läsart, men att de inte brukar diskutera texters emotionella 
aspekter.  

I en studie om varför det emotionella har en sådan undanskymd betydelse i de 
flesta didaktiska diskussioner om berättelser, drar den tyske litteraturdidaktikern 
Klaus Gattermaier slutsatsen att det hör ihop med att undervisande lärare 
uppmanar till en kritisk läsart. I sin studie redovisar han intervjuer med 
trehundrafemtionio modersmålslärare i Tyskland. Han frågade dem hur de 
tycker att en diskussion om berättelser egentligen borde se ut. En övervägande 
majoritet svarade att textsamtal borde handla om att eleverna tillsammans med 
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läraren försöker ta reda på vad författaren egentligen vill säga med sitt verk 
(Gattermaier 2003:273). En sådan läsart förutsätter att det finns ett enkelt svar på 
frågan om vad författaren vill uttrycka. Diskussionen kommer då att handla om 
författaren och den kontext som omgav verket när det producerades, istället för 
att handla om vad texten betyder för läsaren och varför hon tolkar den som hon 
gör. En sådan läsart förespeglar att det finns ett enkelt svar på vad texten 
egentligen betyder. Läsningen reduceras till en gissningslek. Men, menar jag, 
betydelsen finns inte i texten, istället skapar vi den utifrån den 
tolkningsgemenskap som vi är del av. Samtidigt begränsar textens appellstruktur 
också vår tolkning. 

I den här artikeln har jag diskuterat Emils och Åsas tolkningar av filmen Im 
Sommerhaus. Deras olika läsarter kan tolkas som två olika försök att närma sig 
textens betydelse. Medan Emil tolkar filmen med tydlig distans genom sina 
kunskaper om genren, väcker filmen hos Åsa en nostalgisk känsla genom att den 
knyter an till ett personligt minne. De båda läsarterna behöver egentligen inte 
utesluta varandra. Istället är det först när vi vill och kan gå in i fiktionens värld 
och göra det imaginära till vårt eget som vi kan lära oss något av det fiktiva. Åsa 
är en av de få studenter som tolkar filmen med intensiv inlevelse. Det är en 
läsart som ofta har förknippats med något kvinnligt. Jag har valt att avstå från en 
diskussion om genuspositioner och tolkning här (Jfr till exempel Elmfeldt 1997, 
Larsson 1989, Schmidl 2008). För Åsa är filmen trovärdig just genom de känslor 
den appellerar till. Hon närmar sig fiktionen genom att godta dess premisser för 
att kunna knyta an till personliga minnen.  

Trots att fyrtionio av femtiofyra studenter berättar hur de minns hur det var att 
tro att Sverige är en idyll, är fyrtiotre lika kritiska till filmen som Emil. De 
förklarar att filmen inte är trovärdig därför att den inte är realistisk. Oskar 
förklarar att han saknar dammet på den ödsliga landsvägen, medan Lise Berg 
undrar var protagonisten Christina Lund har köpt sina frallor i scenen där hon 
joggar längs en sjö med en påse bröd i handen (Oskar och Lise Berg, 
Filmsamtal). I diskussionen om trovärdighet blir det tydligt att studenterna inte 
bara har åsikter och föreställningar om Sverige, utan också om hur de tror att 
den tyska publiken reagerar på produktionen. De betonar att de inte tillhör 
filmens målgrupp. I deras distanserade tolkning har den emotionella och 
personliga inlevelsen i filmen mycket liten betydelse.  

Fiktion har ofta beskrivits vara antingen en spegel eller ett fönster mot 
verkligheten. Men om jag vidhåller att relationen mellan språk och verklighet är 
godtycklig, är båda dessa metaforer otillräckliga. Istället handlar vår förståelse 
av verkligheten om en kulturell konstruktion, vilket kan föranleda oss att tala om 
verkligheter. En film som Im Sommerhaus speglar därför inte verkligheten. 
Istället är den delaktig i en process i vilken en tolkningsgemenskaps förståelse 
av verkligheten konstrueras. En diskussion om trovärdighet handlar då om hur vi 
konstruerar förståelse utifrån det sammanhang som vi är en del av. En 
diskussion om hur vi gör det är viktig i undervisningen i främmande språk 
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eftersom den visar att tolkning inte handlar om att försöka gissa sig till vad en 
text betyder utan om att förstå varför vi tolkar den som vi gör. 

I min licentiatuppsats visar jag att studenternas ironiska läsart delvis kan 
förklaras av att de försöker anpassa sin tolkning till de undervisande lärarnas 
åsikter om den idylliska föreställningen (Källström 2011). Till exempel förklarar 
Stephan Rieger, professor i nordisk litteraturvetenskap i Kiel, att serien ”är 
fullständigt obegriplig” för honom (Intervju med Stephan Rieger). Han tycker 
att det är kännetecknande för samtiden att ingen längre blir upprörd över en 
sådan produktion. Svårigheten för de undervisande lärarna tycks vara att 
uppmana till kritisk reflektion och samtidigt inte frånta studenterna glädjen över 
de berättelser och föreställningar som är viktiga för dem, även om lärarna tycker 
att de är triviala. Den amerikanske receptionsteoretikern David Bleich beskrev 
redan på 1980-talet något som han kallade lärarens dubbla problem: Medan hon 
strävar efter att få eleverna att uppge en distanserad läsart för att ge utrymme åt 
en mer personlig tolkning, vill hon samtidigt att de ska lämna denna 
subjektivitet för att kunna betrakta sin tolkning på avstånd (Bleich 1986:253). 
Att kritiskt reflektera över texten men samtidigt erkänna dess subjektiva 
betydelse tycks alltså vara två oundvikliga delar i tolkningsprocessen. Ett sätt att 
bemöta det problem som Bleich beskriver är att utgå från att receptionen är en 
lek och en utmaning. Likt stolen som kan förvandlas till många olika 
transportmedel i barnets lek kan vi undersöka berättelsens många 
uttrycksmöjligheter för att förstå vad vår egen tolkning betyder för oss.  
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Författarpresentation 
Lisa Källströms artikel bygger på hennes licentiatuppsats Berättelser om en röd 
stuga (2011) som handlar om de didaktiska implikationer femtiofyra tyska 
studenters föreställningar om Sverige får för deras tolkning av texter. Innan hon 
påbörjade sina forskarstudier i Malmö var hon verksam som svensklektor vid 
institutet för skandinavistik vid Universität zu Köln. I licentiatuppsatsen valde 
hon att återkomma till denna undervisningsmiljö och beskriva ett akademiskt 
lärande i svenska som främmande språk. Hennes forskningsinriktning är 
didaktik, receptionsteori och kulturella processer. 
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Möts två skrivkulturer i skolan?  
Några preliminära resultat från en studie av skrivande på 
ett högstadium  
 
 
Nils Larsson 

 
Bakgrund och syfte 
 
De här redovisade resultaten utgör en del av materialet till en kommande 
licentiatavhandling. Det övergripande syftet med hela studien är att belysa och 
beskriva ett antal högstadieungdomars skrivpraktiker samt deras attityder och 
förhållningssätt gentemot dessa praktiker. Syftet kan i sin tur delas upp i ett antal 
delfrågor: 
 

1. Hur använder studiens ungdomar skrivande i skolarbetet? 
2. Vilka skrivmedier använder ungdomarna i skolan respektive privat? 
3. Vilka skillnader finns det mellan de tre skolåren i högstadiet samt mellan 

pojkar och flickor när det gäller skrivande? 
4. Vilka skillnader finns det i de texter som ungdomarna skriver i skolan 

respektive privat vad det gäller innehåll och textmängd?  
5. Vad finns det i resultaten som kan hänföras till det faktum att i det 

närmaste samtliga i studien medverkande ungdomar är flerspråkiga? 
6. Vad anser ungdomarna själva om sitt skrivande i skolan och privat? 

 
 
Tidigare forskning 
 
Theres Bellander (2006:80) hävdar att gymnasieungdomar skriver mer än 
tidigare tack vare de nya medierna och hon antar vidare att många ungdomar 
också upplever att det är roligare än förut att skriva. Detta är också åsikter hon 
delar med Britt-Louise Gunnarsson (2003:23). Bellander (2008:41) noterar 
vidare att t.ex. skoltexter och sms-meddelanden skiljer sig markant åt 
stilmässigt. Ungdomar är enligt Bellander själva med och ”formar språk och 
normer” (2006:10) när det handlar om datorbaserad kommunikation, medan de 
annars styrs av de gängse skrivnormerna. Dessutom hävdar Bellander att 
samtliga av ungdomarna i hennes undersökning förmår ”att anpassa sin 
språkanvändning till de verksamheter de deltar i” (2008:48). Det är dock viktigt 
att notera att detta alltså gäller gymnasister på studieförberedande program.  
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Huruvida yngre ungdomar i högstadieåldern också har olika stilar för olika 
skrivverksamheter och om de dessutom förmår att anpassa sitt språk till den 
aktuella skrivverksamheten, är således en av Bellander obesvarad fråga. Sylvana 
Sofkova Hashemi (2008:126) hävdar dock att barn i skolår 4–8 ”upplever en 
tydlig skillnad på hur de skriver i skolan och på fritiden”. Hon skriver vidare att 
denna skillnad även är tydlig vid hennes egen analys av textmaterialet i fråga 
(a.a.). Ylva Hård af Segerstad (2005:7) skriver i en artikel att de barn i åldern 
10–15 år som hon har studerat har ”väldigt god förmåga att skilja sina olika 
språkvarianter åt”. Dessa barn vet enligt henne när de ska använda den ena eller 
den andra stilen eller genren i skrift. Deras skoltexter bär inte mycket spår av 
deras fritidstexter.   

Bellander (2007:304) skriver att hennes studie gett som resultat att ungdomar 
kommunicerar med hjälp av datorer i lika hög utsträckning oavsett kön, medan 
flickorna i hennes studie ägnade sig mer åt sms-skrivande än vad pojkarna 
gjorde. Vidare hävdar Bellander att flickor generellt sett skriver mer än pojkar. 
”Flickorna skriver oftare lektionsanteckningar, dagboksanteckningar, e-postbrev 
och olika meddelanden via lappar än vad pojkarna gör.” (a.s.) Fler flickor än 
pojkar använder också enligt Bellander datorn till skolarbete, medan pojkarna 
använder datorn till spel. Det enda skrivande som pojkarna ägnar sig mer åt än 
vad flickorna gör är chatt.  

Det finns minst två tydliga argument för forskning om ungdomsskrivande: 
För det första finns det ett behov av sådan forskning eftersom området är 
otillräckligt utforskat. För det andra skulle denna forskning kunna bidra med 
viktig och troligen också efterlyst information till många lärare. Sofkova 
Hashemi (2008:142) uttrycker detta tydligt: ”Skolan är dålig på att tillmötesgå 
de skrivande eleverna ägnar sig åt på fritiden.” Lärarna behöver känna till hur de 
texter ser ut som deras elever skriver på fritiden för att kunna se likheter och 
skillnader med de texttyper som är vanligare förekommande i skolan. Eleverna å 
sin sida behöver lära sig om de texttyper som de oftast inte spontant kommer i 
kontakt med på sin fritid. De kan då själva, med lärarens hjälp, bygga upp en 
förståelse för vilka av deras egna textkompetenser som är användbara i dessa 
nya textsammanhang, och vilka som kanske helst bör undvikas (se Hård af 
Segerstad 2005:7 och Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2005). Det finns 
uppenbart goda skäl för forskning om barns och ungdomars skrivande på 
fritiden i allmänhet och bland ungdomar i högstadieåldern i synnerhet.  
 
 
Material och metoder 
 
De olika delundersökningarna i denna studie genomfördes under 2009 och 2010 
i en högstadieskola i ett av Stockholms miljonprogramsområden där i det 
närmaste samtliga elever är flerspråkiga.  
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Studien är genomförd med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder 
och med ett successivt minskande antal informanter, eller uttryckt i siffror: från 
199 till en enda informant. 
 
 
Enkätundersökning 
 
199 elever i år 7-9 besvarade min enkät om skrivande i skolan och på fritiden. 
Utifrån detta material är det uppenbart att det finns skillnader vad det gäller 
skrivande mellan könen och att dessa ökar med elevernas stigande ålder. Det är 
vidare tydligt att de skillnader som finns till stor del pekar på två företeelser. För 
det första att det bland de äldre ungdomarna är flickorna i högre grad än 
pojkarna som gör skolrelaterade anteckningar, och för det andra att det likaså är 
flickorna i högre grad än pojkarna som privatskriver med papper och penna. I år 
sju finns inga könsrelaterade signifikanta skillnader alls för uppgivet skriftbruk, 
medan det i år åtta finns tre signifikanta skillnader och i år nio sex signifikanta 
skillnader mellan könen. I år nio skriver flickorna signifikant mer dagbok, brev 
och kort, papperslappar, läx- och lektionsanteckningar och mejl än vad pojkarna 
gör. Könsskillnaden är dock betydligt mindre när det kommer till sms-skrivande. 
På frågan ”Om du skriver sms – hur många sms tror du att du skriver en vanlig 
dag?” svarar flickorna att de skriver 143 sms/dag och pojkarna att de skriver 138 
sms/dag.  

I enkäten svarar vidare 89 % av de ungdomar som uppger att de går på 
modersmålsundervisning att de också gör lektionsanteckningar, medan 65 % av 
dem som inte går på modersmålsundervisning gör anteckningar på lektionerna. 
Enbart 8 % av de ungdomar som går på modersmålsundervisning hävdar att de 
inte gör lektionsanteckningar, medan hela 32 % av dem som inte går på 
modersmålsundervisning inte heller gör anteckningar på lektionerna. Man får 
dock vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av detta. Det 
faktum att modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål än 
svenska inte är obligatoriskt, kan ju innebära att det framför allt är de redan 
studiemotiverade barnen som går på modersmålsundervisning. Trots detta är det 
dock intressant att kunna konstatera att skillnaderna mellan grupperna är så 
tydliga.  
 
 
Gruppintervjuer 
 
Jag spelade in och transkriberade sex stycken ungefär halvtimmeslånga 
gruppintervjuer. En pojke intervjuade jag enskilt; vid de övriga fem 
intervjutillfällena deltog fyra till sex ungdomar varje gång.  

Det förefaller av intervjuerna att döma som om två skrivkulturer möts i 
skolan. Den ena av dessa skrivkulturer utgörs av ungdomarnas skolrelaterade 
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skrivande, medan den andra kulturen består av deras privata skrivande. Dessa 
kulturer hålls tydligt isär av ungdomarna bland annat genom att de mestadels 
förekommer i olika medier. Skolskrivandet sker ofta med papper och penna 
medan det privata skrivandet till största delen är elektroniskt. Skillnaderna 
mellan dessa två skrivkulturer framgår tydligt av ungdomarnas egna ord under 
intervjuerna. 
 
Om sitt förhållande till skolskrivande säger Aisha och Jasmin följande: 
 

Aisha: ”Vi skriver typ det vi blir tillsagda oss.” 
Jasmin: ”Exakt.” 
I: ”OK. Inget annat?” 
Flickröst: ”Nej.” 

 
När det gäller privatskrivande framträder en annan inställning till att skriva: 

 
I: ”När tycker ni att ni skriver mest? Tycker ni att ni skriver mest i skolan, det som är 
skolskrivande, eller det ni skriver på fritiden?”  
Flera: ”Fritiden.” Unisont. 
I: ”Det är fritiden? För allihopa?” 
Flera: Instämmande ljud. 
 
I: ”Vad tänker ni själva om det? Ni skriver mera på fritiden än vad ni skriver i skolan. Vad 
tänker ni om det?” 
Flickröst: ”Jag ser inte mitt skrivande på fritiden som skrivande.” 
I: ”Nä?” 
Flickröst: ”Jag har en blogg och jag skriver på Facebook och MSN och sånt. Jag ser inte 
det som skrivande. Jag ser det mer som för nöjes skull. Skolan måste jag typ skriva ner…” 

 
Skillnaden mellan flickors och pojkars skrivande blir också belyst under 
intervjuerna: 
 

Mohammed: Vi businessmen alltså behöver inte såna där bloggrejor. 
Jasmin: Du är kille, vad ska du ha blogg för? Jag tycker det är mobbat. 
I: Finns det inte killar som har bloggar?  
Jasmin: Jo de har, men alltså de där, jag vet inte, det är inte så viktigt det de skriver om. 
Fnissar. 
Mohammed: Och sen de säger människor är lika värda och såna där grejor. Vi är inte värda 
ohörbart. Alltså jag förstår inte… 

 
Denna diskussion börjar med att Mohammed säger vad han tycker om 
bloggande och Jasmin svarar honom. Hon håller med honom i hans påstående 
att framgångsrika män inte behöver blogga när hon säger att enligt henne ska 
killar inte blogga. När hon däremot går vidare och hävdar att det killar ändå 
skriver är oviktigt, blir Mohammed förödmjukad och säger att killar inte är 
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värda lika mycket som tjejer. Det är uppenbart att Jasmin retas en del; de känner 
ju varandra väl, men det är ändå intressant vilka värderingar man kan ana sig till 
i denna korta dialog. Mohammed anser ju att det är omanligt att skriva vissa 
slags texter och Jasmin håller med honom. 
 
Osman och Hassan verkar inte alls särskilt medvetna om att de skriver på 
fritiden: 
 

Osman: På fritiden skriver inte jag. 
I: Jo, det har du ju sagt att du gör. 
Flickröst: Läxor. 
Osman: Alltså inte så himla mycket.  
Maria: Chattar du inte?  
Osman: Jo, men… 
Maria: Det där är skrivande. 
 
Hassan: Jag skriver inte ofta. Jag gillar inte att skriva. 
[…] 
Hassan: Jag har 5000 [sms] och jag har haft den här mobilen en månad. 
Skratt 
I: Och du är uppe på 5000 nu?  
Hassan: Ja. 

 
 
Klassrumsobservationer 
 
Utifrån klassrumsobservationerna och de där förda fältanteckningarna kan man 
hävda att flertalet elever i dessa tre klasser gör få eller inga skolrelaterade 
anteckningar annat än på direkt uppmaning. Det är således mycket sällan som 
eleverna under dessa klassrumsobservationer för minnets skull omvandlar talat 
språk till skrivet språk. Det som flera elever trots allt antecknar är lärarens 
skrivna text som visas med hjälp av overheadbilder. Därutöver är skolskrivande 
sällsynt i klassrummet. Någon enstaka elev antecknar vid något tillfälle spontant 
något viktigt, men som framgår av flera av fältanteckningarna är det oftast ett 
motstånd att övervinna för eleverna innan majoriteten av dem skriver något 
relaterat till undervisningen under dessa lektioner. Många elever är dessutom 
osäkra på vad som är väsentligt att anteckna som stöd för sitt skolarbete. Flera 
elevers frågor om vad de förväntas anteckna visar att de inte själva vare sig kan 
eller vill ta ställning till vad som är väsentligt att kunna och vad som kanske är 
mindre viktigt. 

I alla de tre observerade klasserna finns det betydligt fler flickor än pojkar. 
Det är tydligt under observationerna att pojkarna är ännu mindre benägna att 
göra anteckningar än vad flickorna är. Vid tre av observationstillfällena ägnas 
lektionstiden åt skriftliga prov och det blir då också tydligt hur några av de 
fåtaliga pojkarna utmärker sig genom att dels inte skriva provet alls, dels komma 
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försent till detsamma. De markerar på detta sätt att de inte tar sitt skolarbete på 
samma allvar som många av flickorna trots allt gör. Detta är värt att notera 
eftersom dessa elever vid tidpunkterna i fråga går i skolår nio och bara har en 
termin kvar i grundskolan. Alla prov och betyg är under detta sista skolår viktiga 
för elevernas chanser att bli antagna till de gymnasieprogram som de önskar 
komma in på. Det är därför anmärkningsvärt utifrån dessa observationer hur 
tydligt flera pojkar börjar ikläda sig en roll som icke-skrivare i skolan. Detta 
skulle kunna bero på att några av dessa pojkar redan kring jul ger upp sina 
försök att ta sig in på något attraktivt gymnasieprogram. Det skulle också kunna 
bero på att vissa pojkar under sista året av grundskolan ägnar sig åt att bygga 
upp sin manliga identitet utan att införliva skolskrivande och skolarbete i 
densamma. Sannolikt är det en kombination av minst dessa två företeelser som 
ligger bakom vissa av de observerade pojkarnas handlande. 

Materialet består av sammanlagt 17 observerade SO-lektioner i tre olika 
niondeklasser med samma lärare. Ämnen som behandlas under denna tid är 
hinduismen, buddismen och 1:a världskriget.  
 
Det finns uppenbart ett skrivmotstånd bland ungdomarna. Detta motstånd kräver 
en mycket tydlig lärarinstruktion för att övervinnas:  
 

Lektion om buddismen. 20 elever närvarande: Läraren säger: ”Det här är viktigt. Det är bra 
att ni skriver upp det.” Två elever skriver något. 
 
Läraren säger att man ska börja med repetition av vad eleverna lärt sig om 1:a världskriget. 
”Ni ska skriva ganska mycket den här lektionen.” Repetition och förhör – alla lyssnar men 
ingen skriver. ”Jag säger till när ni ska skriva – Nu ska ni skriva.” ”Kan du säga till när vi 
ska skriva?” Ingen skriver. ”Nu ska ni skriva.” Alla skriver. 

 
Det förekommer inte sällan att framför allt pojkar klagar högt så att alla andra 
hör hur arbetsamt de tycker att det är att skriva: 

 
Alla skriver. En pojke säger: ”Jag får ont i mina händer.” 
 
En pojke säger till läraren: ”När jag skriver hänger jag inte med. Kan du kopiera åt mig?”  
 
Två flickor diskuterar sina texter med varandra under tiden som de skriver. En pojke säger: 
”Jag kan inte skriva mer. Jag har dött nu!” 
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Skuggningar 
 
En pojke skuggas under knappt tre skoldagar. Syftet med dessa skuggningar är 
att försöka synliggöra pojkens hela skrivande under hans tid i skolan.  
 
En av dessa skoldagar består av lektioner i matematik, SO, bild och återigen 
matematik samt raster. 

Under denna tid skriver pojken Ahmed: 
1 Matematikuppgifter vid två lektionstillfällen 
2 Ett prov i SO. 
3 Tre sms som svar på fem mottagna sms.  
4 En lista över FC Barcelonas laguppställning. 
 

Ahmed håller i det närmaste genomgående under denna skoldag isär sitt skol- 
och sitt privatskrivande. Under lektionstid ägnar han sig åt skolskrivande och 
under rasterna skriver han privata texter. 
 
 
Resultatsammanfattning  
 
Flickorna både antecknar mer under lektionerna och antecknar mer under 
läxläsningen än vad pojkarna gör. Det är dock också tydligt att flera av 
ungdomarna oftast inte antecknar något alls under lektionstid om inte läraren 
uppmanar dem att göra det. När de ägnar sig åt skolskrivande hävdar flertalet 
ungdomar att de skriver med penna och papper till skillnad från när de skriver 
privat då de oftare använder digitala skrivverktyg. 

Av enkäterna framgår det tydligt att det sker förändringar under de tre 
skolåren vad det gäller flickors och pojkars skrivande. I skolår sju finns det inga 
signifikanta skillnader mellan könen alls, i skolår åtta tre skillnader och i skolår 
nio finns det hela sex sådana skillnader.  

Flera ungdomar tycker att det skrivande som de själva bestämmer över och tar 
initiativ till är roligast. Skiljelinjen mellan detta skrivande och det skrivande som 
de inte bestämmer över och inte tar initiativ till går genomgående mellan 
privatskrivande och skolskrivande. I anslutning till detta hävdar också många 
ungdomar att de skriver mer på fritiden än vad de gör i skolan.  

Det är sannolikt att två skrivkulturer möts i skolan. Den ena av dessa 
skrivkulturer innehåller det skolskrivande och de texter som alla skolelever 
förväntas lägga mycket av sin tid på, medan den andra skrivkulturen inbegriper 
allt privat skrivande som ungdomarna ägnar sig åt både under skol- och fritid. 
Ur ett didaktiskt perspektiv är det troligt att skolundervisningen och därigenom 
också eleverna skulle vinna på att i skolskrivandet utnyttja de kunskaper och 
färdigheter som bevisligen finns i den privata skrivkulturen. 
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Läsning som design – didaktiska 
möjligheter 
 
 
Petra Magnusson 
 
Genom Lärarlyftets forskarskola inom forskningsfältet Svenska med didaktisk 
inriktning vid Lunds universitet och Malmö högskola har jag haft förmånen att 
under snart två och ett halvt år arbeta med praxisnära forskning. Mitt 
forskningsprojekt har sin utgångspunkt i en direkt frågeställning i ett lärarlag på 
en gymnasieskola i södra Sverige: Hur kan vi i skolan se på arbetet med 
läsutveckling och i vår praktik utveckla metoder som erkänner ungdomars 
textverkligheter11

I mitt arbete med att följa några lärare och deras arbete och undervisning i 
historia och samhällskunskap, har jag vänt mig till det multimodala 
forskningsfältet för att få en teori som kan förklara situationen utifrån de villkor 
som gäller för dagens meningsskapande. Jag menar att det multimodala fältet 
erbjuder möjligheter i det dagliga skolarbetet genom att se läsning i ett vidare 
perspektiv. 

 och texterfarenheter? 

I undersökningen står en undervisningspraktik i samhällskunskap och historia 
i en samhällsvetenskaplig grupp i första årskursen i centrum. Materialet består 
av intervjuer med lärarna, undervisningens texter, observationer av lektioner i 
form av helklassundervisning och textsamtal. Med en multimodal utgångspunkt 
ses arbetet med den längre pappersburna skriften i ett medieekologiskt 
perspektiv12

Följande framställning bygger på min licentiatuppsats Läsning i ny tid. 
Pappersburen skrift i ett multimodalt perspektiv som läggs fram i juni 2011. 

, där många olika texter samspelar. 

 
 
Bakgrund – undersökningar och textverklighet 
 
De senaste årens nationella och internationella undersökningar av svenska 
elevers skolprestationer visar på en negativ trend. Såväl de nationella proven i 
svenska för årskurs nio som de internationella undersökningarna PISA och 
PIRLS från 2006 visar på försämrade läsfärdigheter hos svenska elever. 
                                                           
11 Med textverklighet menar jag de texter som ungdomar möter och använder sig av i sitt 
meningsskapande. 
12 Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon (2007) använder begreppet medieekologi för att 
beskriva villkoren för hur nutidens texter och medier interagerar. 
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Resultaten från den senaste undersökningen PISA 2009 kan statistiskt bekräfta 
den negativa trenden. Framför allt är det andelen elever med svaga resultat som 
har ökat (Skolverket 2010). För gymnasieskolan görs inte motsvarande 
undersökningar men ett rimligt antagande är att tendensen återspeglas hos 
gymnasiestuderande. 

I kursplanemålen för gymnasiets A-kurs i svenska anges vad som gäller för 
läsförmågan: ”Eleven ska kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är 
relevant […] för den valda studieinriktningen samt för eleven som 
samhällsmedborgare”. I betygskriterierna för betyget G står att ”eleven läser 
både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter […], 
sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring 
läsningen” (Skolverket 2000a). I det målrelaterade betygssystemet är det 
meningen att elever som har godkänt betyg från grundskolan har nått 
kursplanemålen för läsning, dvs. ”[e]leven skall kunna läsa till åldern avpassad 
skönlitteratur” samt ”saklitteratur om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
sammanhängande samt kunna reflektera över det” (Skolverket 2000b). 

Många gymnasielärare upplever en ökning av antalet elever som trots ett 
godkänt betyg inte förmår läsa på den nivå som anges i målen att uppnå för 
grundskolan. Det försvårar naturligtvis arbetet i gymnasieskolan. Ungdomar 
som inte har en tillräckligt god förmåga att uppfatta innehållet i de texter som 
används i gymnasieutbildningen har svårare att nå kursmålen. 

Debatten om svenska elevers resultat har inte låtit vänta på sig och 
beskrivningar av svensk skolas kräftgång har blivit allt vanligare. Det har bland 
annat resulterat i nya bestämmelser för att sätta fokus på elevers kunskaper.13

Jag menar att debatten har präglats av ett förenklat antingen/eller-resonemang 
där kunskaper, ordning och goda resultat har ställts mot flum, eget ansvar och 
försämrade resultat. Jag möter arbetskamrater som i stort sett håller med om 
beskrivningen av den svenska skolan som ett misslyckande och som bejakar ett 
förhållningssätt som innebär ”back to basics”. De antar, som Ellen Krogh 
benämner det, en förfalls- och restaureringsdiskurs som innebär att 
undervisningen måste inriktas på att återställa elevernas förmåga (Krogh 2000). 
Bristerna finns hos eleven och kan åtgärdas genom att undervisningen anpassas. 

 

Lärarna i min undersökning känner inte igen sig i den negativa beskrivningen 
av dagens skola och elever. De menar dels att undersökningarnas resultat måste 
nyanseras: dels att debatten bör utgå från en diskussion om vad som är kunskap, 
dels vad som egentligen bör, och kan, mätas. Jag menar att de med Kroghs 
terminologi antar en didaktisk utmaningsdiskurs där lärandet uppfattas som 
något som pågår i ett spänningsfält mellan eleven och undervisningens innehåll, 
hela tiden socialt och kulturellt situerat (Krogh 2000). I sin undervisning 
försöker de utveckla det de kallar för ”läsning av traditionell text” utifrån dagens 
                                                           
13 Höstterminen 2011 införs nya reviderade kursplaner i grundskolan och gymnasieskolan. 
Kursplanerna har skrivits med tydligare formuleringar än tidigare. I grundskolan har även 
införts en tydligare organisation för tätare uppföljning av hur eleverna når kunskapsmålen. 
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textverkligheter. Det de avser är en längre skriftlig text förmedlad tryckt på 
papper vilket inbegriper skönlitteratur, sakprosa och facklitteratur. 

För att förstå hur ungdomar idag socialiseras in i läsning och under vilka 
villkor läsutvecklingen sker kan vi titta närmare på hur ungdomars 
textverkligheter ser ut. 
 
 
Försämrad eller förändrad läsförmåga 
 
Enligt Mediebarometern 2009 (Nordicom 2010) konsumerar ungdomar mellan 
15 och 24 år allt mindre av traditionella medier som böcker, tidningar och TV. 
Istället ägnas mer tid åt sociala nätverk via internet.14

Bilden bekräftas i den enkät som jag inledningsvis gjorde för att ta reda på 
hur textanvändningen ser ut hos undersökningens ungdomar. 

 

Sammanställningen visar att ungdomarna har en bred daglig medie-
användning och kommer i kontakt med olika typer av text varje dag. Vad gäller 
skrift konsumeras den genom mobilen, via dator och som pappersburen15

Kännetecknande för dagens situation är att ungdomars textverkligheter inte 
matchar skolans texter där den längre pappersburna skriften fortfarande är den 
dominerande. Detta oroar lärarna i min undersökning då de menar att det är 
viktigt, framför allt ur ett tillgänglighets- och demokratiperspektiv, att kunna 
läsa längre, skriftlig text. Det framhålls också av Caroline Liberg när hon i en 
intervju talar om att de texter som barn och unga idag läser ofta är korta och 
kombinerade med bild vilket leder till en läsförmåga som kanske ska beskrivas 
som förändrad snarare än försämrad (Asker 2007).  

 i 
ungefär samma utsträckning. Den pappersburna skriften domineras av texter 
som läses i skolan tillsammans med tidningstexter, medan skriften som 
konsumeras i mobilen och via datorn utgörs av kortare texter som sms, 
facebookinlägg och chat (Magnusson 2011). Det är tydligt att den formella 
lärmiljön i skolan domineras av pappersburen skrift medan texter i informella 
lärmiljöer domineras av andra materialiteter, det vill säga det är vanligt med 
texter från andra teckenvärldar än skriften och de förmedlas på andra sätt än 
tryckta på papper. Jag menar att det har betydelse för arbetet med läsning i 
skolan. 

                                                           
14 Mediebarometern är en undersökning av svenskarnas medieanvändning. Den utförs av 
Göteborgs universitet sedan 1979. 
15 Pappersburen skrift avser text som är alfabetisk och förmedlad tryckt på papper. Begreppet 
används t.ex. inom biblioteksvetenskapen i diskussioner om hypertextualitet. Jag använder 
begreppet genomgående för att markera att en texts materialitet har betydelse. Vilken 
betydelse mediet har för hur man läser skrift forskas det om bl.a. inom kognitionsforskningen 
(se t.ex. Holsanova, Holmqvist & Holmberg 2008). Läsning på skärm innebär en högre grad 
av interaktion och fler valmöjligheter. Att vanan vid skärmläsning påverkar läsning via 
pappersmediet är en slutsats som är viktig för multimodal teori. 



97

Mediepanik eller medieekologi 
 
Genom att anta utmaningsdiskursen erkänns den verklighet som råder som en 
möjlighet för lärandet. 

Att ungdomars meningsskapande i informella miljöer påverkar deras 
meningsskapande och lärande i den formella miljön, det vill säga i skolan, är en 
tanke som återfinns hos Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon som konstaterar att 
de medieteknologiska förändringarna utmanar skriftspråket (Elmfeldt & Erixon 
2007:14ff). De menar att skriv- och läsförmåga står i direkt förbindelse med de 
medieteknologiska förändringarna och att det inte är läserfarenheter av den 
tryckta texten som dominerar hos dagens ungdomar. De konstaterar att 
”förändringar av teknologier för mediering av tankar också förändrar, eller 
transformerar, sättet att tänka” (ibid. 2007:249) och på grund av att medier idag 
är en integrerad del av ungdomars vardag måste fritiden ses som en viktig 
informell miljö för lärande (ibid. 2007:245ff). 

Jag menar utifrån multimodal teori att skolans formella lärmiljö måste beakta 
och ta i bruk det lärande som sker utanför skolans arena. De texter som 
ungdomar idag väljer att läsa och de sätt de läses på har betydelse även för 
textläsningen i skolan (Kress 2010). Carina Fast visar i sin avhandling att barn 
har stor erfarenhet av och kunskap om text redan när de kommer till skolan, men 
att skolan inte tillvaratar denna erfarenhet i särskilt stor utsträckning (Fast 2007). 
Även avhandlingar som berör gymnasieskolan inom forskningsfältet Svenska 
med didaktisk inriktning, pekar på att de texter som ungdomar möter i skolan 
har lite gemensamt med deras fritidstexter (Olin-Scheller 2007, Årheim 2007). 

Jag menar att själva konstaterandet att uppväxande generationer möter nya 
textformer i ett allt snabbare flöde, istället för att leda till mediepanik, borde 
föranleda frågor om vad det får för konsekvenser för utvecklingen av läs- och 
skrivförmåga och skolans undervisning. Elmfeldt och Eriksson talar om 
medielandskapets ekologi och menar med det en inkluderande syn på de nya 
medierna, något jag ser som en nödvändighet (Elmfeldt & Erixon 2007:90ff). 
Det multimodala forskningsfältet erbjuder en tolkningsram med dessa 
möjligheter. 
 
 
Multimodalitet som tolkningsram 
 
För det multimodala forskningsfältet är det viktigt att betona att ett nytt sätt att 
se på meningsskapande kräver nya sätt att tala om det: ett nytt språk, nya 
begrepp. Ett centralt begrepp är design. Det aktiva kunskapandet ses som en 
process: designprocessen.16

                                                           
16 I ”A Pedagogy of Multiliteracies” introduceras begreppen som används av forskarna inom 
fältet (New London Group 2000:29). 

 När eleverna i undersökningen arbetar med att läsa 
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och diskutera texter så är de aktiva i en designprocess. Texterna de möter kallas 
för available design, det meningserbjudande som de möter. När eleverna läser 
texten och meningsskapar utifrån den – designing – arbetar de med att skapa ny 
mening: redesign. Denna nya mening blir sedan till den available design som de 
gemensamt ska ta sig an i samtal då de tillsammans skapar ny redesign. 

Kress och van Leeuwen använder designbegreppen för att tydliggöra att 
meningsskapandet har flera nivåer. De ser available design som format av 
socialt och kulturellt situerade konventioner och som utgångspunkt för den 
meningsskapande processen, designing. Designing är det egentliga 
meningsskapande arbetet, vilket de framhåller som inte bara en reproducerande 
process. Slutligen talar de alltså om den nya mening som skapas, redesign, som 
blir till ny available design (Kress & van Leeuwen 2001). 

Ett multimodalt perspektiv på meningsskapande innebär ett antagande om att 
mening skapas i olika teckenvärldar17 genom de meningspotentialer18

De olika teckenvärldarna åskådliggörs i figur 1. Figuren, som jag kallar 
multimodalhjulet, visar hur de olika teckenvärldarna använder olika resurser för 
att skapa mening. I den innersta cirkeln finns resurserna i form av tårtbitar som 
är knutna till den teckenvärld de används i. I det visuella meningsskapandet är 
resurser som till exempel färg, förgrund och bakgrund centrala medan ett 
rumsligt meningsskapande fokuserar form av skilda slag. I praktiken sker 
meningsskapande ofta genom flera teckenvärldar samtidigt, alltså i den yttersta 
cirkeln. Beroende på vilken teckenvärld som fokuseras kan olika 
meningserbjudanden uppfattas. 

, eller 
resurser som de olika teckenvärldarna förfogar över. Centralt är att alla 
teckenvärldar ses som fulla meningspotentialer, det vill säga kan skapa 
betydelser utan att behöva kombineras med andra teckenvärldar. Mening som 
skapas genom den språkliga teckenvärlden, till exempel som tryckt skrift, är ett 
sätt att skapa mening. Andra teckenvärldar är till exempel ljud, rörelse och form 
(Selander och Kress 2010:26f).  

Genom att kategorisera undervisningens texter utifrån vilken som är den 
dominerande teckenvärlden menar jag att det, trots den schematiskt förenklade 
bilden, går att tydliggöra hur textanvändningen ser ut och att det i sin tur är en 
möjlig utgångspunkt för didaktiska diskussioner om hur vi väljer texter för 
undervisningen. I figur 1 finns texterna för ett av läsårets arbetsområde i den 
undersökta praktiken, om USA:s historia, inlagda vid den teckenvärld som 
lärarna tolkar som den dominerande. 
 

                                                           
17 Engelska modes (Selander & Kress 2010:26). 
18 Engelska affordances (Selander & Kress 2010:39ff) 
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Figur 1. Multimodalhjulet efter New London Group 2000:26. Texter i undervisningen om USA:s 
historia efter dominerande teckenvärld. 
 
I undervisningen i historia och samhällskunskap under läsåret används texter 
från olika teckenvärldar men det är den skrivna texten, i form av diskursiv 
pappersburen skrift19, som är den dominerande. Detta är ett medvetet val av 
lärarna som i intervjuer om sina praktiska teorier20

För att analysera det lärarna säger om sina respektive praktiska teorier har jag 
inspirerats av Roz Ivaničs diskursanalytiska modell med olika språklager (Ivanič 
2004). Jag menar att modellen kan användas för att diskutera vad som fokuseras 
i ett meningsskapande oavsett teckenvärld och därför använder jag begreppet 

 framhåller dels behovet av att 
utveckla elevernas läsning av längre pappersburen skrift, dels de fördelar de ser 
med meningsskapande genom skrivna texter. 

                                                           
19 Jan Svensson (1995) menar att diskursiv text kännetecknas av att de är ”resonerande och 
analyserande texter som ger en sammanhängande bild av någon del av verkligheten” 
(Svensson 1995:163). Han diskuterar en idealtyp för den diskursiva texten som att den är 
explicit, genomskinlig, kontextoberoende, strukturerad och analyserande samt att den gör 
sanningsanspråk och denna har legat till grund för min syn på de texter eleverna arbetar med.  
20Att tala om en lärares praktiska teori har sitt ursprung inom allmändidaktiken. Den praktiska 
teori som bottnar i erfarenheten innefattar hur läraren ser på lärande, kunskap, eleven och 
målen för verksamheten (Sträng 2008:21).  
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designlager istället för Ivaničs språklager i figur 2 nedan. Lagren illustreras med 
fyrkanter för att tydliggöra att olika lager kan fokuseras mer eller mindre. Lagret 
utanför inkorporerar det lager som ligger innanför och ju längre ut, desto mer 
komplex och nyanserad blir designprocessen. 
 

 
Figur 2. Designlager (efter Ivanič 2004). 
  
Designlager 1: Här fokuseras designarbetet väldigt nära texten, utan egentlig 
kontext. Vilka teckenvärldar används och hur utnyttjas deras resurser? 
Designlager 2: Här är det kognitiva i designprocessen i centrum. Vad händer 
kognitivt under designprocessen? Vad och hur förstår deltagarna i 
designprocessen? Hur utvecklas lärandet och medvetandet om lärandet?  
Designlager 3: Designprocessen satt i en situationskontext som behandlar de 
sociala och psykologiska aspekter som kan urskiljas, t.ex. miljö, syfte, deltagare, 
tid.  
Designlager 4: Designprocessen placerad i en kulturkontext. Den sociokulturella 
och politiska kontexten handlar om tillgängliga resurser för meningsskapandet: 
möjligheter, vad som är accepterat, maktförhållanden. 

 
Att skapa mening, att designa, är komplext. Jag menar att designprocessen sett i 
olika lager utifrån Ivanič synliggör denna komplexitet och dynamik även i ett 
multimodalt perspektiv. De olika lagren fördjupar, enligt mitt sätt att se det, 
möjligheten att se de olika teckenvärldarna i multimodalhjulet i dimensioner 
utanför det första designlagret där mycket uppmärksamhet ägnas åt hur resurser 
utnyttjas. I de olika lagren skapas olika betydelser och för att nå ett djupare 
meningsskapande krävs ett samspel över samtliga lager. 

Ivanič menar att de olika lagren kan användas för att beskriva vilket fokus 
undervisning har och i ett vidare resonemang presenterar hon sex olika diskurser 
för undervisning. Diskurserna beskrivs i olika kategorier avseende värderingar, 
synen på lärande, undervisning och bedömning. Dessa sex diskurser kan 
användas för analys av olika data: exempelvis undervisningspraktik, läromedel, 
styrdokument, uttalanden om undervisning etcetera, och synliggör då vad som 
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fokuseras och hur bred synen på designprocessen är.21

 

 I min analys av lärarnas 
uttalanden visar det sig att deras värderingar och syn på läsning och 
undervisning resulterar i att de fokuserar olika diskurser som i sin tur innebär 
olika möjligheter för bredden i meningsskapandet. Jag ser stora möjligheter att 
använda Ivaničs resonemang som verktyg för att synliggöra undervisningen, hos 
en enskild lärare eller ett arbetslag, i syfte att öka den didaktiska medvetenheten. 

 
Undervisning utifrån ett designteoretiskt perspektiv  
 
I min analys av de textsamtal eleverna för i ett undervisningsmoment om makt 
och demokrati har jag använt analysverktyg hämtade ur designteorin som 
ytterligare har utvecklat designbegreppet.22

Carey Jewitt menar att det designteoretiska perspektivet tar hänsyn till 
klassrummet som komplex socialt reglerad institution, där det som händer inte 
bara är upp till den enskilda läraren, men ändå betonar vikten av vad som är 
lärarens syfte, vilka eleverna är, hur hon ser på dem och vilka val av resurser 
hon gör. Lärarens pedagogiska syfte synliggörs genom de beslut hon tar, hur 
saker blir gjorda och vad som tas med och inte tas med. En faktor är hur 
klassrummet är organiserat och hur läraren organiserar de interpersonella 
relationerna (Jewitt 2006:138ff).  

 Designteori är en empirinära teori 
som har utvecklats som metod och analysverktyg inom det multimodala 
forskningsområdet. Perspektivet fokuserar som en viktig del i lärandet lärarens 
utnyttjande av de semiotiska möjligheter som finns i undervisningsdesignen. 
Andra viktiga delar är den sociala inramningen och tid/tempo. 

Med ett designteoretiskt perspektiv ser jag textsamtalen som lärsekvenser där 
utformning, tempo och de valda teckensystemen samverkar i en 
meningsskapande process och samtidigt är en del av förutsättningarna (Selander 
2008:38). En lärsekvens kan illustreras med figuren nedan:  
 
 

 
Figur 3. Lärsekvens (efter Selander 2008:41). 
 
                                                           
21 Se Ivanič (2004) och Magnusson (2011) för diskussion och definition av de sex diskurserna 
vilka av Ivanič benämns färdighetsdiskurs, kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, 
social praktikdiskurs samt sociopolitisk diskurs. 
22 Se www.didaktikdesign.nu för en inblick i teoriområdet. 

representation



102

Längst till vänster i figuren finns inramningen – de övergripande målen, det 
organisatoriska utifrån läroplan och kursplan som påverkar iscensättningen av 
undervisningen. Iscensättningen av textsamtalen är beroende av inramningen, 
men också av de relationer, maktförhållanden och normer som finns i gruppen. I 
figuren finns en första transformationscykel och det är där textsamtalen sker. I 
den första transformationscykeln transformeras teckensystem och medier 
genom att eleverna antar/förkastar/omförhandlar meningserbjudanden som 
formeras till ny kunskap. Med Kress och van Leeuwen (2001) skulle man kunna 
säga att här blir available design redesignad genom elevernas design. I den 
andra transformationscykeln sker reflektion över elevernas representation. Här 
finns lärarens bedömning men också elevernas egen metareflektion över 
redesign, process och resultat. 

Modellen kan vara både ett designredskap och ett analysredskap. Jag 
använder den som analysredskap för samtal om text. Samtalen, som rörde 
diskursiva pappersburna skrifter i arbetsmomentet om makt och demokrati, hölls 
i elevgrupper både med och utan lärarens närvaro. Genom att undersöka den 
första transformationscykeln avseende hur informationen tas emot och 
bearbetas, hur samarbetet ser ut och vilka tecken på lärande som kan iakttas (jmf 
Selander 2008:41ff) tydliggörs möjligheter och hinder för lärande. Analysen 
synliggör lärarnas undervisningsdesign och mötet med undervisningspraktiken. 

Lärarna har designat en lärsekvens och valt verktyg i form av den 
pappersburna och talade texten. I den pappersburna texten, i form av skrift, ingår 
såväl faktatexter och uppgifter som syftar till att ge strategier för läsning och att 
lyfta fram kunskapsinnehåll. Designen av uppgifterna är ett erbjudande om ett 
meningsskapande som rör sig genom designlagren i Ivaničs modell (se figur 2). 
I rörelsen mellan det inre textnära lagret och de yttre, som sätter 
meningsskapandet i kontextuella sammanhang, byggs designförutsättningarna 
på så att möjligheterna till meningsskapande blir större. Målet är att samtliga 
lager ska vara med i den skapade redesignen. Samtidigt som alla lager tas i bruk 
är meningsskapandets, redesignens, mål de yttre lagren. Analysen visar att 
uppgifterna tillsammans erbjuder ett meningsskapande över samtliga lager. 

Det meningsskapande som växer fram i textsamtalen kan ses som en design 
genom de olika designlagren. Inramningen innebär en kulturkontext där det från 
lärarnas sida är tänkt att skapa en gemensam kunskapande kontext med 
symmetriska maktförhållanden, där frågor är tillåtna och där tron på elevernas 
arbetsvilja och förmåga är stor. Analysen visar att eleverna inte känner sig helt 
hemma i denna kontext. För dem spelar också saker som maktförhållanden i en 
ny grupp, uppfattningar om skolan som institution och egna förväntningar stor 
roll. I samtalet blir denna situationskontext synlig på så sätt att deras resurser 
och möjligheter inte utnyttjas fullt ut. De hoppar över frågor och går vidare utan 
att ha enats om lösningar. 

I samtalet utnyttjar läraren uppgifterna och samtalet för att modellera en 
läsväg och ett lärande samtal. Det som händer i lärandet i det kognitiva 
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designlagret är att eleverna, genom samtalet med läraren, blir medvetna om den 
kulturkontext de verkar i och därför kan de också utnyttja sina möjligheter 
bättre. 

Jag menar att genom att se undervisningen, i min undersökning i form av 
textsamtal mellan elever och elever och lärare, ur ett designteoretiskt perspektiv, 
blir kopplingen mellan lärarnas design och elevernas designprocess i 
undervisningspraktiken synlig för didaktiska reflektioner. I byggandet av 
språkutvecklande miljöer är lärarnas medvetenhet om språkets betydelse central. 
I ett vidare perspektiv vill jag uttrycka det som att i byggandet av 
designutvecklande miljöer är medvetenhet om designprocessen A och O. 

 
 

Didaktiska möjligheter 
 

Genom att se läsning som design och som ett av flera sätt att skapa mening, 
menar jag att skolans arbete med att utveckla elevernas läsning av längre 
pappersburen skrift ges nya möjligheter. Olika teckenvärldar synliggörs och 
likställs med hjälp av ett multimodalt perspektiv på meningsskapande. För den 
dagliga didaktiska diskussionen bland lärare i undervisningspraktiken är det 
viktigt att få tillgång till verktyg som är användbara för att synliggöra vad som 
formar undervisningen och hur den ser ut i praktiken. Genom att använda det 
multimodala perspektivet som tolkningsram har jag i min undersökning 
uppmärksammat möjligheterna att använda verktyg som designlager, 
undervisningsdiskurser, multimodalhjulet och designteori. När den längre 
pappersburna skriften med hjälp av verktygen blir möjlig att behandla som en av 
flera texter menar jag att möjligheterna att använda den som meningserbjudande 
i undervisningen ökar, samtidigt som meningsskapandet genom andra 
teckenvärldar problematiseras i samma utsträckning som meningsskapandet 
genom läsning. 

För att skolan ska bygga en språkutvecklande miljö där lärarna, i alla ämnen, 
ser betydelsen av språket och komplexiteten i meningsskapandet, är det 
nödvändigt att anta en utmaningsdiskurs där texter ses i medieekologiskt 
perspektiv. I en sådan utmaningsdiskurs kan det multimodala forskningsfältet 
vara en viktig resurs. 
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Lärande och identitetsskapande utifrån 
Twilights textuniversum  
 
 
Christina Olin-Scheller 
 
Många barn och unga är under delar av sin uppväxt fans. Ett fan vill ofta dela 
erfarenheter, känslor och tankar kring innehåll och karaktärer i ett textuniversum 
med andra fans. Idag är detta lätt att göra genom olika fansajter där fansen kan 
samlas, kommunicera och ta del av information. Fansen är aktörer i ett 
medielandskap där den kulturella produktionen till allt större del är 
användarbaserat och där unga människor är medskapare som ”prosumenter”, det 
vill säga både producenter och konsumenter av kulturella produkter (Jenkins 
1992; Tapscott 1996; Herman et al 2006).  

I denna artikel är Twilight-fans i fokus.23

Att berättelser förekommer i olika medier är förvisso inget nytt fenomen, men 
webb 2.0 har förändrat villkoren för både kulturella aktiviteter och kulturell 
produktion. Många forskare menar också att denna utveckling förändrat 
villkoren för lärande i såväl formella som informella lärmiljöer (ex. Gee 2004; 
Buckingham 2005; Jenkins 2006b; Buckingham 2008, Olin-Scheller & 
Wikström 2010a; Olin-Scheller & Wikström 2010b). I denna artikel vill jag, 
genom att beskriva fansens uppfattningar om och strategier kring byggandet av 
Twilights textuniversum, diskutera deras lärande och identitetsskapande.  

 Många av dessa skapar alltså en rad 
kulturella aktiviteter baserat på redan publicerat material eftersom, som Jenkins 
påpekar, “consumption naturally sparks production, reading generates writing, 
until the terms seem logically inseparable” (Jenkins 2004:41). Dessa kulturella 
aktiviteter är en del av det som brukar kallas konvergenskultur. Förutom den 
kulturella konvergens, där den traditionella rollfördelningen mellan producent 
och konsument utmanas, talar Jenkins (2006a) om en mediekonvergens, där 
formaten och distributionen av ett innehåll eller en ursprunglig berättelse går 
samman med varandra och skapar omfattande multimodala textuniversum.  

Det empiriska materialet består av intervjuer med 11 fans, alla kvinnor, i 
åldrarna 11-18 år. Jag identifierade inledningsvis några fans i min närhet och 
utifrån dessa använde jag sedan en så kallad snöbollsteknik för att hitta 
ytterligare fans. Intervjuerna, som spelades in på en bandspelare för att senare 
transkriberas och analyseras, genomfördes alla i fansens respektive hem under 

                                                           
23 Se också Olin-Scheller, Christina (2011). I denna text skriver jag Twilight okursiverat när 
jag refererar till hela textuniversumet. Twilight refererar således till romanen respektive 
filmen. Hela filmserien benämns Twilight-sagan. 
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våren 2010.24

 

 Vid tiden för insamlandet av det empiriska materialet, hade fyra 
romaner och en kortroman i Stephenie Meyers serie publicerats i Sverige 
(Twilight, Ljudet av ditt hjärta, När jag hör din röst, Så länge vi båda andas och 
Bree Tanners andra liv) och filmer på de första tre hade släppts. På Stephenie 
Meyers hemsida fanns dessutom ytterligare en roman att läsa – Midnight Sun 
(www.stepheniemeyer.com/midnightsun.html). 

 
Att bygga en fandom 
 
En så kallad fandom är den specifika kultur som uppstår kring ett textuniversum. 
Under det senaste decenniet har den fandom som omgärdar Harry Potter varit 
bland de mest produktiva. De senaste åren har dock Twilight utmanat Harry 
Potters position. Ett exempel på detta är att på det största onlinearkivet ör 
fanfictions25

Fanfiction och annat fanproducerat material är alltså en betydelsefull aspekt 
av konvergenskultur där bredband, Internet, sociala medier och mobiltelefoner 
fungerar som verktyg för att bygga globala textuniversum. Vilket värde har då 
olika medier för fansen, och vilket innehåll är centralt för dem? För de 
intervjuade fansen har romanerna en unik position. Även om några av dem blev 
introducerade till berättelsen genom den första filmen i Twilight-sagan, är 
böckerna det som de uppfattar som, inte bara den främsta utan också som den 
egentliga källtexten. Julia, 15, säger: 

, fanfiction.net, under 2009 publicerades betydligt fler fanfictions 
kring Twilight än Harry Potter (Olin-Scheller & Wikström 2010a:34). På samma 
arkiv kan man se att fanfiction började skrivas kort efter att den första boken i 
serien släpptes 2005. I samband med detta startade en rad fansajter och när 
sedan de två första filmerna gick upp på biograferna (2009, 2010) kan man 
konstatera att antalet berättelser närmast exploderade.  

 
Böckerna kommer först, dom har hållit mig vaken på nätterna. Medan man läser finns dom 
i min kropp – dom känns mycket närmare, mer inne i huvudet. Dom är närmare hjärtat och 
till alla känslor och dom går djupare in i mig. 

 
Majoriteten av fansen ger exempel på hur de blev totalt uppslukade under 
läsningen av Meyers romaner och att berättelsen konkurrerade ut allting annat. 
”Jag åt inte, jag bara läste och jag måste ha gått ner flera kilo”, säger Lottie, 18. 
Lisa, 18, beskriver att hon var fast redan efter det första kapitlet och att hon inte 
kunde släppa boken förrän hon hade läst ut den. ”Jag läste dygnet runt”, säger 
hon och fortsätter, ”jag läste hemma, på bussen till skolan och jag höll den till 
och med under skolbänken under lektionerna!”  
                                                           
24 För att skydda fansens identitet, har deras namn ändrats. 
25 Fanfiction är berättelser baserade på redan publicerade verk. De publiceras ofta på olika 
digitala arkiv och fansajter. 
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Romanerna spelar också roll som artefakter för många av fansen. De vill 
kunna röra vid dem då och då, omslagen (alla ganska stiliserade i färgerna rött, 
vitt och svart) är mycket uppskattade och flera vill att dessa ska synas tydligt i 
rummet. Några har också möblerat sina rum för att ge böckerna en framträdande 
position. ”Det är viktigt att böckerna står snyggt på en speciell hylla”, förklarar 
Vicky. Hon har också en kudde som hon broderat i färgerna svart, vitt, rött så att 
de ska matcha böckerna. Precis som Vicky är Lisa noga med att färgerna på 
tapeter och möbler i hennes rum överensstämmer med omslagens. 

Även om romanerna är betydelsefulla för fansen, spelar filmerna också en 
central roll. Lisa säger: 
 

Jag tycker att filmerna är väldigt viktiga för att genom dom får du något mer att bli 
intresserad av förutom böckerna. Ingen skriver något på nätet om bara en bok liksom – då 
skulle det inte finnas några Internetsajter, kanske bara en sajt där man kan diskutera saker 
som meningsbyggnad och sånt. Jättetråkigt! Det måste finnas en film och videoklipp att 
titta på och så vill man hitta bilder och kunna följa skådespelarna.  

 
Fansens förhållningssätt till bildmaterialet kan alltså betraktas som central i det 
som upprätthåller fansen intresse och engagemang. Fanns det inga filmer skulle 
underlaget för kommunikation och interaktion kring texten saknas, eller vara 
mycket litet. Och, som Lisa säger, ”utan filmen hade vi inte fått Rob!” Hennes 
fascination för Robert Pattinson, skådespelaren som spelar vampyren Edward 
Cullen i filmerna, delas av majoriteten av de intervjuade fansen. För dem 
framstår han som drömprinsen som har allt och som de kan se som sin 
nuvarande eller kommande partner. ”Han är så beskyddande”, säger Julia och 
förklarar att det är Edwards sätt att behandla kvinnor som en gentleman som gör 
honom så attraktiv. ”Han håller upp dörrar, kysser på pannan och vaktar henne 
[flickvännen Bella] när hon sover, precis sån’t som alla tjejer vill”, fortsätter 
Julia. Fansens identifikation med Bella är stark. De tycker om att hon framstår 
som utvald trots att hon är ganska vanlig och alldaglig. ”Man vill vara Bella”, 
säger Astrid och lägger till efter en kort paus, ”… och hitta en Edward”. 
 
 
Fansajter, google, twitter och facebook 
 
Fansens fascination för Edward Cullen och Twilightsagan, gör att många av dem 
tillbringar mycket tid till att leta efter mer material som hör ihop med 
textuniversumet. De googlar efter bilder, hittar klipp på YouTube och besöker 
fansajter. Den mest populära sajten är den svenskbaserade TwilightSweden, som 
många av dem har som startsida på datorn. Endast ett par av fansen besöker 
också då och då utländska Twilightsajter. Det första de gör när de loggar in är att 
”uppdatera nyheter”, det vill säga ta del av de saker som har tillkommit sedan de 
senast var inne på sajten. Dessa uppdateringar fungerar som motorn i fansens 
intresse – ”om det inte kom några nyheter skulle man tröttna fort”, säger Astrid. 
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Majoriteten av de intervjuade fansen är medlemmar i olika facebook-grupper 
relaterade till berättelsen, och ett par följer skådespelarna på twitter. Julia 
beskriver hur hon navigerar mellan medierna.  
 

Det första jag gör när jag loggar in är att uppdatera nyheter på TwilightSweden. Jag brukar 
sätta på låtar från soundtracket också innan jag klickar mig vidare till forumet, där jag 
kollar på fan art och klipp. Jag vill dela mina känslor om böckerna, filmerna och 
skådespelarna med andra, så ibland kommenterar jag och diskuterar bilder eller särskilda 
scener och lägger ut lite eget material. Sen brukar jag logga in på facebook för att titta på 
bilder och så. Jag är alltid online på TwilightSweden även om jag gör andra saker på 
datorn. 

 
Julia förklarar sitt navigerande med att man ”vill ha så mycket Twilight-
information i sitt huvud som möjligt”. Denna information, eller material, 
publicerar och bearbetar hon, och de övriga fansen, på sina hemsidor, bloggar 
och mobiltelefoner, eller skickar det vidare till vänner. På så vis sker en ständig 
vidgning av textuniversumet. Vicky beskriver hur hennes intresse varierar över 
tid:  
 

Jag läste alla böckerna jättefort och var helt uppslukad när den första filmen kom. Sen blev jag lite 
trött på allting. Men när New Moon [den andra filmen] kom, blev jag fast igen och la ner 
jättemycket tid på att läsa, surfa och snacka om berättelsen. Samma sak hände nu med Eclipse [den 
tredje filmen]. 

 
Denna cirkulation, eller konvergens, av innehåll skulle – som Lisa ovan 
förklarar – inte vara möjlig utan filmerna. Trots att fansen betraktar romanerna 
som den ursprungliga, ”riktiga” källan, vilken de övriga delarna av 
textuniversumet relateras till, utgör bild- och filmmaterialet motivationen för att 
upprätthålla intresset för och engagemanget i berättelsen. Detta material kan 
alltså betraktas som bränsle för rörelserna inom konvergenskulturen. 
 
 
Att använda fan-material som redskap för kommunikation och lärande 
 
En mängd information och material relaterat till textuniversumet samlas alltså in 
av fansen och lagras i deras datorer, telefoner, rum och huvuden. Hur kan då 
detta innehåll och fansens användning av det beskrivas i relation till lärande och 
identitetsskapande?  

När man pratar om konvergenskultur kan man lätt få uppfattningen att fansen 
delar tankar, idéer och kulturellt innehåll med hela världen. För de intervjuade 
svenska fansen, förvisso en liten grupp, är det inte i första hand det globala, eller 
ens det nationella perspektivet som ligger närmast. Istället är det främsta 
användningsområdet att kommunicera och stärka relationer med vänner som de 
träffar och umgås med dagligen offline. För fansen är därför konvergenskulturen 
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förknippad med fysisk närhet, såväl när det handlar om relationer som 
geografisk plats.  

På så vis kan fansens aktiviteter och handlingar inte bara beskrivas som en del 
av konvergenskulturen, utan de skapar också praxisgemenskaper på olika nivåer. 
Sociologen Etienne Wenger (2006:1) definierar en praxisgemenskap som ”a 
group of people who share a concern or a passion for something they do and 
learn how to do it better as they interact regularly”. I en praxisgemenskap delar 
deltagarna ett gemensamt intresse för ett fenomen, de utför handlingar som 
tillåter dem att lära saker från varandra och de utvecklar färdigheter som de 
praktiskt använder sig i kontakten med varandra. 

Den mening som skapas och det lärande som äger rum inom en 
praxisgemenskap är därför både en kollektiv och en social aktivitet. Brown, 
Collins and Duguid (1989) beskriver att man här inte konstruerar någon 
objektiv, individuell kunskap. Istället, menar de, lär man sig att fungera inom 
gemenskapen. “They [learners] acquire that particular community’s subjective 
viewpoint and learn to speak its language. In short, they are ‘enculturated’” (s. 
41).  

Denna process att bli ”enculturated” är en central aspekt av den mening som 
skapas med en fiktiv berättelse som exempelvis Twilight som utgångspunkt. 
Lottie beskriver att hon tycker om att vara uppslukad av textuniversumet, men 
att hon mest av allt uppskattar att hon, genom att vara ett fan, har stärkt 
relationerna till sina tidigare kamrater. Astrid tycker att det roligaste med att 
vara ett fan är att träffa andra fans offline och att de läser och pratar om 
textuniversumet tillsammans. För Emelie, 11, är det viktigaste med att vara ett 
fan att hon har ett gemensamt intresse med sin storasyster, också hon uppslukad 
av Twilight. 

Inom de praxisgemenskaper som fansen skapar tillsammans, spelar den 
digitala världen med sina olika sajter en viktig roll. Dessa beskrivs ibland av 
forskare som informella lärmiljöer (se till exempel Gee 2004). När man agerar 
som prosument gör man, både för sig själv som för andra, ett urval av 
information som sedan kategoriseras på olika sätt. Denna samproduktion skapar 
en sorts kollektiv intelligens som bygger på tanken att skapa synergi genom 
gemensamma individuella och kollektiva kunskapsprocesser (Lévy 1999). I 
denna process spelar digitala nätverk en stor roll. Genom att på olika sätt 
återanvända källtexten, förser fansen hela tiden textuniversumet med nytt 
innehåll vilket gör att meningsskapandet, online såväl som offline, för den 
enskilde prosumenten blir till en ständigt förnybar resurs (se också Lundström & 
Olin-Scheller 2010). På så vis är fansen ständigt involverade i processer 
relaterade till lärande och identitetsskapande. 
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Att använda fan-material till att skapa identitet och mening 
 
Vilka värderingar, uppfattningar och tolkningar kring Twilight finns då inom de 
ovan beskrivna praxisgemenskaperna? För alla de intervjuade fansen framstår 
Meyers romaner som en exceptionell läsupplevelse, vilken medfört att de 
närmast dyrkar såväl berättelsen som de fiktiva karaktärerna. Fansen tycker att 
berättelsen är fulländad och ”har allting”. ”Den var så himla gripande, så jag var 
tvungen att läsa HELA tiden”, förklarar Sara, 14. Deras fascination över 
Twilight handlar mycket om berättelsens vampyrer och ord som återkommer när 
fansen beskriver sina upplevelser av texterna är ”annorlunda”, ”farligt”, 
”romantisk”, ”något mystiskt”. I fansen ögon har vampyrerna i Twilight väldigt 
lite att göra med de vampyrer de har stött på i tidigare berättelser. ”Jag gillar 
egentligen inte vampyrer och hatar typ Dracula”, säger Lisa, ”men familjen 
Cullen är inte såna”. Fansen tycker att Twilight-vampyrerna är trendiga och 
tuffa – coola helt enkelt! Julia menar att ”dom är precis som människor, fast lite 
bättre. Dom är vackra och har särskilda förmågor”. 

När fansen ska beskriva vad det är som gör vampyrerna så coola, hänvisar 
flera av dem till en scen i den första filmen, Twilight. I denna scen sitter Bella 
och hennes vänner och äter lunch i skolans cafeteria. Plötsligt ser de 
vampyrsyskonen Cullen komma gående utanför cafeterians fönster – filmat i 
slow motion. De är alla otroligt vackra och klädda som om de vore på 
modevisning. Kontrasten mellan deras uppenbarelse och vardagslivet på Forks 
High School där alla ser ut som vanliga tonåringar, är stor. För fansen framstår 
alltså vampyrerna inte som skrämmande och äckliga, utan snarare avundsvärda, 
mänskliga och något man gärna vill identifiera sig med.26

Hur kan man då förstå fansens handlingar och aktiviteter när de navigerar 
inom textuniversumet utifrån deras sätt att förstå och tolka den fiktiva texten? 
Rita Felski (2008) hävdar att när vi läser litteratur karaktäriseras berättelsen, 
liksom receptionen av den, huvudsakligen av fyra komponenter – igenkänning, 
hänförelse, kunskap och chock.

 I detta sammanhang 
ska identitetsskapande ses som något ständigt pågående mellan människor som 
uppfattas som aktiva och handlande snarare än passiva (Sarbin & Kitsuse 1994). 
På så vis är identitet, som Archakis & Tzanne (2005:269) påpekar, “what people 
do in social activities, and not something they are”. I dessa identitetsskapande 
processer är att urskilja ”jaget” i relation till ”den Andra” fundamental (Griffiths 
2004).  

27

                                                           
26 För utförligare diskussion om skildringar av “humanvampyrer”, se Anna Höglund (2009) 

 ör prosumenter, som Twilight-fansen, är 
relationen mellan igenkänning och chock särskilt intressant. Enligt Felski 
handlar igenkänning – som är en förutsättning för att förstå en berättelse – om 
upplevelser av vad man redan vet, men också vad som är möjligt att veta. I 

27 Hennes benämningar är ”recognition”, ”enchantement”, ”knowledge” och ”shock”. För 
ytterligare diskussion om fans och Felskis kategorier, se Lundström & Olin-Scheller (2010). 
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igenkänning inkluderas också hur uppfattningar om hur ”jaget” uppfattas av 
andra och hur uppfattningar om ”den Andra” och det okända filtreras genom 
oss. Lundström och Olin-Scheller (2010: 112) hävdar att i de olika multimodala 
miljöer där fans uppehåller sig, ”skapas en kollektiv, deltagande kultur som 
präglas av att dela med sig, hänvisa till varandra och återupprepa estetiska 
känslomässiga val”. Meningsskapandet och lärandet sker alltså genom en 
ständig identitetsskapande rörelse mellan ”jaget” och ”den Andra”. Det handlar 
om att på en mängd olika sätt upprepa det kända och placera detta i nya 
sammanhang. Fansens igenkänning av och fascination för de coola vampyrerna 
kan vara en del av det som Felski (2008) skriver som den konstanta 
transaktionen mellan ”jaget” och ”det Andra”.  

Fansens intresse för Twilight är starkt sammanknippat med skildringen av den 
starka kärleken mellan Edward och Bella. Men de är också fascinerade över 
tanken att ha en vampyr till granne eller klasskamrat. Även om Emelie inte 
tycker att vampyrerna i Twilight är så sociala som hon skulle önska, skulle hon 
verkligen vilja vara vampyr. Hon är också väldigt fascinerad av varulvarna i 
berättelsen, och om hon inte kan bli vampyr vill hon vara varulv. ”Dom har 
många kompisar och väldigt roligt ihop”, säger hon. ”Och”, fortsätter hon, ”det 
skulle vara häftigt att kunna förvandlas till en varulv när man blir arg”. Emelie, 
och de andra intervjuade fansen, använder alltså Twilights textuniversum till att 
sätta sig själva i relation till ”det Andra”, här representerat av vampyrer och 
varulvar. Dessa grupper är lätta att urskilja och tjänar som tydliga ”Andra-
objekt” för fansen. Kombinationen med de positiva konnotationerna med 
vampyrer och de lätt identifierbara gränserna är sannolikt en orsak till Twilights 
popularitet.  
 
 
Väldigt starka känslor 
 
Att vara ett fan till Twilight är också förknippat med väldigt starka känslor, 
vilket kan ses som en annan aspekt av det identitetsarbete och det lärande som är 
förknippat med att röra sig inom textuniversumet. Dessa känslor är inte bara 
riktade mot vampyren Edward Cullen, utan också mot de övriga karaktärerna 
och berättelsen som helhet. ”Jag har aldrig gråtit förut när jag har läst en bok”, 
säger Lottie, ”men nu grät jag som en gris!” ansen vittnar också om att de blev 
överraskade över det känslosvall som berättelsen skapar hos dem. Många ger 
också exempel på hur de om och om igen navigerar inom textuniversumet som 
om det var den första gången de mötte historien. Felskis kategori chock, kan 
förklara en del av dessa reaktioner. 

Chock är en dimension av fiktion som erbjuder en upplevelse av något nytt 
(Felski 2008). Felski beskriver chock som ett våldsamt möte med en text som 
kan innebära att skillnaden mellan ”jaget” och ”den Andra” utmanas eller löses 
upp. Chock är en stark och en oroande känsla som berör oss, men bara på 
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distans eftersom det trots allt är en fiktiv berättelse. Förhållandet mellan 
igenkänning och chock är särskilt intressant utifrån ett prosumentperspektiv. I 
fansens meningsskapande kring berättelsen ingår att känna igen och upprepa 
innehållet i en berättelse och chock tycks vara en nödvändig del av denna 
upprepning (se också Lundström & Olin-Scheller 2010). Vid flera tillfällen 
under intervjuerna ger fansen exempel på detta: 

 
Lottie: Jag är alltid rädd när jag tittar på New Moon. 
Christina: Men du vet väl hur den slutar, eller hur? 
Lottie: Jodå, men jag är aldrig riktigt förberedd på vad som VERKLIGEN händer! Och jag 
VILL inte att det ska hända heller! 

 
Fansen beskriver också hur de återvänder till de delar av texten som skapar 
starka känslor när de möter dem igen. När de gör så tycks de vara fullständigt 
närvarande i nuet – det finns inget före och inget efter. Astrid har romanen 
Breaking Dawn som favorit och har den alltid nära sin säng. ”Jag brukar läsa 
den när jag inte kan sova”, säger hon, ”men jag måste ALLTID läsa ut den”. Jag 
måste veta om den slutar lyckligt eller inte. Det är särskilt ett kapitel i romanen 
som hon läser. ”Det är så hemskt när hon föder barnet, jag kan nästan inte läsa 
det”, säger hon. ”Jag glömmer vad som händer och jag undrar varje gång hur det 
ska sluta. Kommer Bella att dö nu?”  

På så vis kan chock sägas vara en viktig del av fiktionsläsningens 
meningsskapande process. Genom att vara en del av konvergenskulturen 
utvidgar fansen textuniversumet tillsammans och som prosumenter balanserar de 
mellan att leta efter nyheter och upprepa det kända. Igenkänning och chock kan 
alltså tillsammans ses som viktiga aspekter av såväl konvergenskultur som att 
aktivt ta del i skapandet av ett textuniversum. 
 
 
Avslutningsvis 
 
I denna artikel ar jag utifrån ett fanperspektiv beskrivit hur konvergenskulturen 
kring textuniversumet Twilight har betydelse för fansens lärande och 
identitetsskapande. Jag har visat hur fansen samlar och använder såväl olika 
källtexter som fanproducerat material när de bygger praxisgemenskaper och 
kommunicerar med andra fans. Dessa består nästan uteslutande av kamrater som 
befinner sig i en nära vänkrets offline är fankulturen är en av många orsaker till 
att träffas och umgås. 

För de intervjuade Twilight-fansen utgör romanerna, innehållet såväl som 
böckerna som artefakter, något specifikt och har en unik roll inom 
textuniversumet. Romanerna betraktas också som den ”riktiga” källtexten. Bild- 
och filmmaterialet utgör dock det som upprätthåller deras intresse och är det 
som håller igång hjulen i konvergenskulturen. Det innehåll som cirkulerar inom 
konvergenskulturen handlar om den spänning och dynamik som finns i 
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relationen mellan människor å ena sidan och vampyrer och varulvar å den andra. 
Ytterligare en aspekt är de starka känslor som väcks vid mötet med berättelsen 
och som tycks skapa en känsla av att vara närvarande i nuet. Felskis (2008) 
kategorier igenkänning och chock är relevanta för att förstå hur berättelsen 
används som ett redskap för meningsskapande, lärande och identitet. Genom att 
kommunicera med andra fans online och offline, tagga och på andra sätt dela 
med sig av ett innehåll, väljer, filtrerar och kategoriserar också fansen 
information. Dessa handlingar utgör en form av kollektiv intelligens då de 
skapar en synergi mellan den individuella och kollektiva kunskapen. Genom att 
agera som prosumenter inom ett textuniversum som präglas av 
konvergenskultur, kan fansen vidga och överskrida gränser såväl för tolkning 
och tidigare uppfattningar som för kunskapande och identitet. 
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Å lese og lære fra multimodal tekst 
 
 
Elise Seip Tønnessen 
 
Den dominansen som skriften har hatt i skolens vei til kunnskap, står fortsatt 
sterkt. Den nyeste norske læreplanen, Kunnskapsløftet fra 2006, framhever 
nettopp lesing og skriving blant de grunnleggende ferdighetene. Men går vi 
nærmere inn på hva ”lesing” og ”skriving” er i de ulike fagene, ser vi at det 
dreier seg om langt mer enn skrift. Barna skal for eksempel også lære å ’lese’ 
grafer, tabeller, kart, globus, noter og matematiske formler.  

På en slik bakgrunn er det paradoksalt at det bare er innenfor norskplanen i 
Kunnskapsløftet at de sammensatte eller multimodale28

Dette har satt rammene for forskningsprosjektet Multimodalitet, 
leseopplæring og læremidler (MULL), finansiert av Norges forskningsråd 2007-
10. Den ene delen av prosjektet, som jeg skal presentere her, konsentrerer seg 
om skolestarten, der barna går fra hjemmets og barnehagens tekstkultur til 
skolens første lese- og skriveopplæring. Den andre delen ser på overgangen til 
mellomtrinnet (fra 5. trinn), der kravene til faglig lesing slår inn for alvor, eller 
det vi i andre sammenhenger har kalt ”den andre lese- og skriveopplæringen” 
(Bjorvand og Tønnessen 2002).  

 tekstene har fått en 
sentral plass. Dette spriket i læreplanen avspeiler et kommunikasjonssystem i 
endring, der nye modaliteter er blitt lettere tilgjengelig. Det gjelder både for den 
som skal lese og tolke tekster, og for den som skal skape dem. I følge 
norskplanen skal elevene ikke bare lese multimodale tekster ”som er satt 
sammen av skrift, lyd og bilder, som bildebøker, tegneserier, nettsteder, film og 
musikk”. Med dagens digitale teknologi kan de også selv på enkelt vis uttrykke 
seg multimodalt. Det betyr ikke at de ikke lenger trenger å lese og skrive. Men 
lese- og skriveopplæringen møter nye utfordringer, der skolen må se skriften i 
forhold til andre modaliteter og mulige uttrykksmåter.  

  

                                                           
28 Multimodalitet er det internasjonale begrepet som er utviklet i den sosialsemiotiske 
tradisjonen de siste 15-20 årene. I denne artikkelen brukes det synonymt med læreplanens 
begrep "sammensatte tekster". 



118

 
Problemstillinger 

 
Prosjektet har hatt som mål å samle systematisk kunnskap om hvordan 
leseopplæringen fungerer i et mangfoldig tekstunivers. Denne kunnskapen kan 
ses fra to sider: På den ene siden dreier det seg om hvordan arbeid med flere 
modaliteter kan støtte opp under den første leseopplæringen og barnas innføring 
i skriftkulturen. På den andre siden kan ny kunnskap gi grunnlag for bevisst 
arbeid med å utvikle lesestrategier som tar høyde for det tekstuniverset som 
barna møter både i og utenfor skolen, der skriften normalt opptrer i samspill med 
andre modaliteter.  

Her vil jeg trekke fram noen eksempler fra våre observasjoner i klasserom på 
første og andre trinn for å drøfte to spørsmål: Hvilke semiotiske ressurser tas i 
bruk i systematisk arbeid med den første leseopplæringen og hvilken funksjon 
fyller de ulike modalitetene i bokstavinnlæringen? Og hvordan arbeider lærerne 
og elevene med hele det multimodale samspillet for å utvikle evnen til å lese, 
oppleve og forstå hele tekster? Vi ønsket å finne ut hvordan et bevisst arbeid 
med både skrift og andre modaliteter kunne utvikle en framtidsrettet 
tekstkompetanse. Den mener vi må ta på alvor et stort spekter av semiotiske 
ressurser som åpner muligheter for meningsskaping og læring.  

Klasseromsobservasjonene har støttet seg til sosiokulturell leseteori som ser 
literacy som en sosial praksis (Barton og Hamilton 1998). I denne praksisen 
inngår ikke bare tekstene som leses, men også de verdiene, følelsene og 
holdningene de ulike aktørene relaterer til bruken av tekster. Men praksisen er 
også regulert av sosiale relasjoner, kollektive normer, og felles ideologi. En slik 
praksis kommer til uttrykk gjennom konkrete hendelser, literacy events, der 
tekster står sentralt. Det er slike teksthendinger vi kan observere i klasserommet. 
Ut fra en rekke observasjoner gjennom to år kan vi slutte at tekstkulturen i 
begynnerklasserommet er multimodal: Elevene tar i bruk en rekke semiotiske 
ressurser for å uttrykke seg, de lever og lærer i et multimodalt læringsmiljø, de 
arbeider med multimodale læremidler og de lærer bl.a. av å transformere tekster 
på tvers av modaliteter.  

 
 

Multimodalitet og begynneropplæring 
 
Barn er i utgangspunktet multimodale. Eller sagt på en annen måte: De kommer 
til skolen med en sammensatt og mangfoldig semiotisk kompetanse. Fra de kom 
til verden har de kommunisert gjennom bl.a. blikk-kontakt, kroppsspråk, 
muntlig språk og bilder. Og dagens barn er kjent med skjermer, fjernkontroller, 
mus og tastatur lenge før de kan føre blyanten i skriveboka. Denne kompetansen 
tar de med inn i den første lese- og skriveopplæringen. Et eksempel fra 
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delprosjektet der Astrid Stifoss-Hanssen utforsket multimodal tekstskaping på 
andre trinn, kan vise det. Oppgaven var å presentere "en lek jeg liker" (Stifoss-
Hanssen 2010).  

Noen av guttene henter åpenbart tekstlige forbilder fra dataskjermen. I figur 1 
ser vi at arkets flate er utnyttet til å skape et univers med klare motsetninger: De 
onde er satt opp mot de snille, og det er for sikkerhets skyld understreket med 
små skriftplakater. Hver side er forskanset i sin borg, prydet med tradisjonsrike 
drakehoder. Men det er bare til den 'snille' borgen Mads viser hvordan vi kan 
klatre opp, og komme inn gjennom døra. Øverst i venstre hjørne har Mads 
plassert sin skriftlige forklaring på hva som er poenget med spillet: "Vinner 
snill, taper slem," står det, hensiktsmessig plassert akkurat der man begynner å 
skrive/lese på en ny side. Dette er grunnleggende informasjon vi må ha på plass 
før vi begynner å ta inn den helheten som tegningen representerer. Ser vi nøyere 
etter på de som utkjemper kampen mellom det onde og det gode, vil vi se at 
Mads har lagt inn et verdiperspektiv i karakterskildringen sin. Det er bare de 
snille som har fått velutviklet utstyr til å kjempe og forsvare seg med, mens de 
onde er nødtørftig tegnet som fyrstikkmenn som bare er opptatt av krig.  
 

 
Figur 1: Mads har laget en multimodal tekst som svar på oppgaven "En lek jeg liker". Flere av 
guttene i klassen kommer bort og kommenterer tegningen. De snakker om hvem som er snille 
og slemme, og hva som skjer. 
 
Mads har altså valgt å gi tegningen stor funksjonell tyngde i framstillingen av 
konstellasjonen som etablerer den grunnleggende konflikten i spillet. Skriften 
bruker han til å forklare spillets prinsipp, og til å sette merkelapper på personer 
og oppstilling. Det tyder på at han har utviklet en viss innsikt i det vi kaller 
modalitetenes affordans, dvs. hva som mest hensiktsmessig uttrykkes med skrift, 
og hva som best kan vises med et bilde (Kress 2003; 2010). Men til tross for 
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heftige lydtegn, gir papirversjonen av denne teksten primært et stillbilde av et 
spill der fart, framdrift og konfliktløsning er sentralt for fascinasjonskraften. 
Skal vi få fullt utbytte av denne sammensatte teksten, må vi innse at 
papirversjonen ikke er komplett. Under observasjonene så vi at guttene samlet 
seg rundt disse tekstuttrykkene, og de genererte ivrig samtale. Den læreren som 
skal vurdere dette uttrykket, og veilede guttene videre, må altså ta i betraktning 
at denne teksten som meningsenhet består av tegninger, skrift og tale, og 
dessuten peking og gestikulering. Samtalen mellom Mads og Elias dreier seg 
ikke bare om å understreke hvem som er snill og hvem som er slem, slik tegning 
og skrift allerede konstaterer. Muntlig tilfører de også handling - som gir det 
egentlige svaret på oppgaven ved å si noe om hvorfor de liker denne leken. En 
lærer som fanger opp og verdsetter dette engasjementet, kan gå videre inn i 
kommunikasjonssituasjonen som teksten skal fungere i. Skal den ut av 
klasserommets her og nå-situasjon, må kanskje mer av det guttene uttrykker 
muntlig, felles ned på papiret. Nybegynnere i skolens tekstkultur kan altså 
komme til å skape tekster som ikke er formatert helt etter innarbeidete 
konvensjoner, men som likevel kan være rike på mening.  
 
 
Multimodalt læringsmiljø 
 
Gjennom to år har vi observert aktiviteten i begynnerklasserommet, og sett 
hvordan lærerne opptrer som veiledere i ukjent landskap. Det ser ut til at lærerne 
er klar over at de er med på en stor semiotisk omveltning, der elevene kan ha 
god støtte av andre modaliteter i sine første møter med bokstavene. 
Begynnerklasserommet er så å si tapetsert med semiotiske ressurser, som stort 
sett beveger seg fra bildenes kjente univers til bokstavenes (foreløpig) ukjente.  
 
Figur 2: Et typisk eksempel på en alfabetplakat fra 1. trinn. 
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Et obligatorisk innslag i læringsmiljøet er en presentasjon av alle alfabetets 
bokstaver. En svært vanlig variant er en alfabetplakat (figur 2) som finnes 
tilgjengelig på cd-plate. Dermed kan den skrives ut i stort format til å henges på 
veggen, eller i mindre format til bruk på hver enkelt pult eller ved siden av 
datamaskinen der elevene arbeider med å skrive egne tekster. Bokstavene er satt 
opp i et rutesystem i alfabetisk rekkefølge, og i tillegg er alfabetet skrevet som 
en sammenhengende linje under. Slik understreker plansjen skriftens linearitet 
og skriveretningen. Hver bokstav er framstilt med både stor og liten skrift, og 
den er illustrert med et bilde. For den som allerede kan lese, er det ikke så 
vanskelig å slutte seg til forbindelsen mellom bokstav og bilde, siden ordet som 
skal knyttes til bildet står skrevet under. For den som ikke kan lese, er det ikke 
nødvendigvis noen entydig forbindelse mellom ord og bilde. Bildet til bokstaven 
c kan for eksempel tas inn som «flasker», ikke som "cola". Og det er ikke godt å 
vite om bokstaven n kanskje er illustrert med en «julenisse». I det multimodale 
samspillet fungerer bildet som representasjon av et ord som med sin uttale  

 
 
Figur 3a og b: To varianter av kalender 
 
 
illustrerer lyden som skal kobles til den aktuelle bokstaven. Det premisset ryker 
riktignok når vi kommer til bokstaver som x, y og z (som for et norsk øre 
begynner med k, j og s-lyd). I alle klasserommene vi har besøkt, begynner dagen 
med at læreren og elevene sammen setter navn på dag, dato, måned og årstid. 
Slike kalenderrutiner bygger opp begreper om tid, tall og mengde. Vi har sett 
ulike former for kalendersystemer, som ut fra sin materialitet har affordans til å 
framstille ganske ulike tidsbegrep. Det mest håndgripelige besto av en plate med 
to stenger der man kunne tre på kuler for å uttrykke datoen: store kuler for tierne 
og mindre kuler for enerne (figur 3a). Dette kalendersystemet er inspirert av 
kulerammen som system, og gjør det til en svært konkret sak å lese tallet for 
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dagen i måneden. Samtidig øver det elevene i titallsystemet: Hver gang den ene 
stangen er fylt opp med ni kuler, må disse neste dag veksles inn i en tierkule. 

Et helt annet bilde av tiden gir kalenderblokka (figur 3b), der man river av ett 
ark for hver dag. Normalt markerer fargekoder om det er hverdag eller høytid. 
Tallet står i sentrum på arket, der man i tillegg kan lese ukedagens og månedens 
navn. Kalenderblokka gir en håndgripelig erfaring av tiden som går. Blokka blir 
tynnere etter hvert som man nærmer seg slutten av året, som et bilde på at det 
blir mindre tid igjen. I kalenderen med kulesystemet derimot, bygges tida opp 
fra dag til dag. Slik understreker dette systemet at tida kommer. De to 
kalendersystemene kan oppfattes som ulike medier som uttrykker tid gjennom 
ulike modaliteter. Kulene i det tredimensjonale systemet har en annen affordans 
enn arkene i blokka. 

 
 
Multimodale lesehefter 
 
De første tekstene barna leser, henter støtte i bildene for å forstå bokstavenes 
mening. Vi har bl.a. sett på to serier med lesehefter som er mye brukt i norske 
klasserom: Damms leseunivers, som er overført fra svensk, og Cappelens serie 
med småhefter under samletittelen Simsalabim29

 

.  

Figur 4: To av åtte sider i en av trekkspillbøkene fra Damms leseunivers. 
 
De aller første tekstene elevene møter i den svenske serien er 'trekkspillbøker' på 
åtte sider med bildene plassert ved siden av hverandre i en trekkspillformasjon. 

                                                           
29 Denne serien er produsert på New Zealand, oversatt av Margaret Skjelbred og tilrettelagt 
pedagogisk av Dagrun Skjelbred. Etter at Cappelen og Damm ble slått sammen til ett forlag, 
er det planer om å samle de to seriene til en. 
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Hver side har et motiv, men disse åtte motivene er bundet sammen i en felles 
kontekst med sømløse overganger. Når trekkspillet er brettet ut, ser man det 
samme bildet på begge sider. På den ene siden er det i tillegg skrevet ett ord 
under hver del av oppslaget. Forlaget har følgende forslag til hvordan disse 
tekstene kan brukes: 

 
Sider med tekst (framsida): Begynn med å lese boka sammen, akkurat som ei vanlig bok fra 
side 2 til side 8 – eller legg ut hele «trekkspillet». Knytt enkeltord sammen med bildet. Let 
etter bokstaver som eleven kjenner igjen. Etterpå kan du snu boka og fortsette på denne 
måten:  
Sider uten tekst (baksida): Legg ut «trekkspillboka», se på bildene og snakk sammen om det 
som skjer. Bli enige om hva som passer å skrive til hvert av bildene. 
 
Dersom disse bøkene brukes slik forlaget foreslår, vil den første lesingen av 
bildet mest sannsynlig fokusere på det elementet som er navngitt i skriftfeltet. 
Ordet vil avgrense hva eleven ser etter i bildet, og dermed kan det framstå som 
en (svært mager) skriftspråklig tekst med illustrasjon til. På den måten gir 
trekkspillboka ei liste over åtte ting som finnes i skogen. Leses den derimot først 
som bilde, vil det gi rom for å lese et bildeforløp der de samme 
gjennomgangsfigurene beveger seg gjennom en skog og opplever forskjellige 
ting. De to lesemåtene vil trolig aktivisere ulike tekstskjema: Den første kan 
forstås som en taksonomi, en sammenstilling av fenomener som har til felles at 
de hører til i skogen. Den andre siden, som ikke har ord som spesifiserer hva vi 
skal se etter i bildet, kan framstå som en fortelling eller beskrivelse. Den 
taksonomiske lesemåten vil snevre inn den rikdommen av informasjon som 
finnes i bildet. Fortellingen/beskrivelsen vil trolig i større grad inspirere til en 
mer helhetlig forståelse av den multimodale teksten. Derfor vil vi tro at elevene 
som tar inn den ordløse teksten i bildeform først, får anledning til å aktivisere 
kognitive skjema for skog, som kan støtte lesingen av enkeltordene i neste 
omgang.  

I dette tilfellet ser vi altså en multimodal tekst der bildet gir et mye rikere 
potensial for informasjon og opplevelse enn verbalteksten. Derfor er det et 
sentralt spørsmål om vi oppmuntrer til en tekstpraksis som lar bildet utvide 
meningsdanningen, eller om vi lar ordet snevre den inn. Siden vi er vant til at 
ordene har den funksjonelle tyngden i skolesammenheng, kan den siste formen 
for tekstpraksis være nærliggende, slik vi også ser i forlagets forslag til bruk av 
trekkspillbøkene. En slik reduserende lesepraksis har Anne Løvland (2011:32) i 
sine studier av faglesing på mellomtrinnet, karakterisert som “svarjakt”. Denne 
tekstpraksisen kjennetegnes ved at elevene jakter på enkeltelement fra teksten 
som svar på en viss type kontrollspørsmål vi finner mye av i norske klasserom. 
Det er en lesemåte som reduserer meningen i den sammensatte teksten. En mer 
åpnende tekstpraksis i den første leseopplæringen vil kunne bidra til en mer 
selvstendig og kreativ lesepraksis enn den reduserende som Løvland har 
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observert resultatene av. Slik kan den lesepraksisen vi modellerer i 
begynneropplæringen legge grunnen for en framtidsrettet leseoppdragelse. 

I leseheftene finner vi for det meste et samspill mellom ord og bilder der de to 
modalitetene gjentar den samme informasjonen, slik at det er stor grad av 
redundans mellom skrift og bilde. Det gir god støtte for lesere som ikke er helt 
trygge på skriften. Men denne strategien gir ofte tekster som er lite utfordrende, 
og kanskje kjedelige. Barn som kjenner til moderne bildebøker, vil være vant til 
mer utfordrende samspill mellom ord og bilder. Etter hvert som elevene mestrer 
lesekunsten selv, får bildene i heftene en annen, og som oftest mer underordnet 
rolle. For det meste ser vi at bildene illustrerer enkelte poeng i det skriften 
forteller, eller de er mest til pynt og underholdning.  

Vi hadde nok forventet å se mer til den formen for samspill mellom skrift og 
bilde som Anne Løvland (2007) har kalt "forklaring". Forklaring er en gjensidig 
form for informasjonslenking, som knytter flere semiotiske ressurser spesielt tett 
sammen ved at den ene modaliteten hjelper oss å forstå betydningen av den 
andre. Det finner vi noen eksempler på i de faktapregete tekstene som er 
beregnet på elever på mellomtrinnet (trinn 5-7) som leser fagtekster.  

 

Figur 5: Oppslag fra heftet Vann er viktig (s. 10–11) på det høyeste nivået (11) i Damms 
leseunivers. 
 
I heftet Vann er viktig (figur 5) finner vi et oppslag som viser hvordan et 
renseanlegg fungerer. Bildet fyller ut, og utvider dermed den skriftlige 
brødteksten ved å framstille prosessen gjennom en serie tegninger. Vi får se 
rensekar som er gjennomskåret og supplert med piler og nummererte 
verbaltekster. Disse bildetekstene forklarer (utdyper) hvert ledd i prosessen. Slik 
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får vi informasjonslenking i to ledd: en utvidelse fra brødtekst til bilde, og en 
utdypende forklaring av bildet i bildetekstene. 

Bildets affordans til å konkretisere og utfolde relasjoner i prosessen på en 
flate, øker leserens mulighet til å se for seg hvordan rensingen kan skje. Slik gir 
den multimodale teksten et langt bredere grunnlag for å forstå prosessen enn den 
mer generelt sammenfattende verbalteksten som sier: "Med sandfilter, planter og 
kjemikalier kan vi få bort det meste av skitten fra vannet før det slippes ut igjen" 
(s. 10). For å lese en slik tekst med fullt utbytte, er det ikke nok å beherske 
skriften. Hvis elevene hopper over bildene, mister de mye viktig informasjon. 

I leseheftene finner vi noen av de mest kreative samspillene mellom ord og 
bilder på de lavere nivåene. Det er ikke så underlig at bildene får en mer 
underordnet rolle etter hvert som leserne blir mer kompetente til å lese skrift. 
Men det er symptomatisk for hvordan vi behandler andre modaliteter enn skrift i 
skolen, at vi ser så få forsøk på å videreutvikle den kompetansen til å ta inn 
bilder som heftene for de yngste leserne legger så stor vekt på. I Damms 
leseunivers er progresjonen i heftene fra nivå 1 til 11 eksplisitt definert ut fra 
hvor mange ord barna skal lese på hver side, og i heftet totalt. Men vurderingen 
av tekstenes vanskelighetsgrad defineres ikke etter noe tilsvarende mål på hvor 
komplekse eller abstrakte bildene er. 

Moderne lærebøker krever i stadig større grad at elevene kan sammenlese 
skrift og bilder, slik vi her ser at modalitetene utvider og utfyller hverandre. 
Dette er en av hovedkonklusjonene i Anne Løvlands (2011) undersøkelser av 
faglig lesing. Elevene taper mye om tekstpraksisen i skolen nedvurderer 
kompetansen til å lese bilder og tolke samspillet mellom skrift og bilder så snart 
elevene føler seg hjemme i skriften. 
 
 
Lese, omforme og skape multimodal tekst 
 
Historisk har det vært en tett forbindelse mellom litteratur og film (Engelstad og 
Tønnessen 2011:37). Arbeid med samme historie i to forskjellige medier gir rike 
muligheter til å utforske hva semiotiske modaliteter og ulike medieformer har å 
by på. I et utforskende felteksperiment arbeidet MULL-prosjektet med elevenes 
lesing og tekstskaping med utgangspunkt i samme historie i bok og film. Det 
dreier seg om to ulike medier som tar i bruk ulike semiotiske ressurser. I tillegg 
må vi ta i betraktning at de to mediene har ulik affordans, dvs. ulike muligheter 
og begrensninger som kan henge sammen med både teknologiske og kulturelle 
sider i lesernes møte med teksten. Poenget med denne utprøvingen var ikke å 
finne ut hva som var 'best', boka eller filmen, men å se på hvordan forskjeller i 
uttrykk og medium kunne virke inn på opplevelse og forståelse av teksten.  

Som tekst valgte vi Philip Newths bildebok For et svin! og Kine Aunes 
animasjonsfilm som er basert på boka. Den forteller historien om Vorte 
Vortesvin som møter sin hjertenskjær Vortina. Men snart blir han tatt til fange 
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og sendt til et sirkus, der han må vise seg fram på ydmykende vis. Vorte klarer å 
rømme, og etter mange viderverdigheter i storbyen kommer han seg på et fly og 
vender tilbake til sin kjære Vortina. Vi arbeidet med til sammen 63 elever på 
andre trinn på to skoler. Alle barna møtte teksten både lest høyt fra bok og som 
film; halvparten så filmen først, mens den andre halvparten begynte med boka. 
Tanken var at filmen, som et medium som avbilder en gjenkjennelig virkelighet, 
vil kunne gi en ikonisk helhetsopplevelse. Slik vil filmen kunne fungere som en 
forberedelse til å lese boka for de barna som ser filmen først. Vi ønsket også å se 
på det motsatte tilfellet: om boka kan skape forventninger til filmen, slik at 
arbeidet med samme historie i to medier bidrar til en dypere tekstforståelse. For 
å se hva barna hadde fått ut av teksten, ba vi dem gjengi handlingen i en serie 
tegninger etter at de hadde hørt boka lest høyt, og skrive en gjenfortelling etter 
at de hadde sett filmen. Slik innebar utprøvingen også en omformingsoppgave 
som stilte store krav både til tekstforståelse og til tekstskaping. 

Forskjellen på bok og film som semiotiske uttrykk kan forstås i lys av Charles 
S. Peirce’ inndeling i tre tegnfunksjoner som følger hver sin logikk i 
meningsskapingen: Den ikoniske tegnfunksjonen fungerer på grunnlag av likhet, 
slik vi typisk ser i bilder. Den indeksikalske tegnfunksjonen bygger på logisk 
sammenheng eller nærhet; her er spor og symptomer typiske eksempler. Den 
symbolske tegnfunksjonen formidler mening gjennom sosiale konvensjoner, slik 
vi typisk kjenner det fra verbalspråket (se f.eks. Eco 1976:178).  

Filmens visuelle uttrykk er ikonisk i den forstand at det vanligvis gir en 
konkret avbildning av personer, miljø og handlinger som vi bare trenger allmenn 
kunnskap om for å kjenne igjen. For barn som ennå ikke behersker lesekunsten 
fullt ut, betyr det at de umiddelbart kan forstå disse sidene ved filmfortellingen. 
Dette er en viktig side ved de levende bildenes affordans, som setter rammene 
for deres muligheter til å formidle mening. Begrensninger ved den konkrete 
avbildningen er blant annet at den ikke har samme muligheter til å presentere 
sammendrag og generaliseringer som for eksempel verbalspråket har, og at den 
heller ikke er like fleksibel i framstillingen av tid og relasjoner. Filmen som 
medium ordner meningsskapingen i et tidsbestemt forløp. Tida er som kjent 
grunnleggende i struktureringen av en fortelling, det gjelder for fortellinger både 
i bok og på lerret. Men i filmen må tilskueren følge den rytmen og rekkefølgen 
som filmprodusenten har lagt inn.  

Filmen er også et medium for øret. Den delen av det auditive uttrykket som vi 
kaller reallyd, bygger på en ikonisk tegnfunksjon, på tilsvarende måte som 
bildene gjør. Men de fleste filmer har også replikker og eventuelt en 
fortellerstemme som forutsetter at man behersker det aktuelle verbalspråket. Og 
filmmusikken bidrar til å skape stemning og plassere handlingen i en 
sammenheng. Vi kan altså si at filmen tar i bruk mange semiotiske ressurser som 
kan aktivisere ulike former for mottakerkompetanse, men at den har en lav 
terskel når det gjelder å kjenne igjen og forstå noe av fortellingen. 
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Boka er først og fremst ordets og skriftens medium, men bokdesign og 
illustrasjoner spiller også en rolle i meningsskapingen. For å forstå fortellingen, 
må vi kunne forestille oss personer, miljø og handlinger. Ordene har sin styrke i 
stor fleksibilitet til å gjengi tid og relasjoner, gi navn, sammenfatte, generalisere 
og abstrahere. Boka er også fleksibel som medium både når det gjelder hastighet 
og mulighet til å bla fram og tilbake i historien.  

Når boka blir lest høyt, åpnes bøkenes verden for alle som forstår det 
muntlige språket, og kommunikasjonssituasjonen sikrer en dialog rundt teksten 
på en annen måte enn stillelesing i enerom kan. Dreier det seg om høytlesing av 
en bildebok, kan barna følge med på bildene samtidig som de hører ordene, og 
på den måten kombinere de to modalitetene i en samtidig meningsskaping. 
Forskjellen blir dermed ikke så stor mellom filmen vi viste – en tegnefilm med 
fortellerstemme – og bildeboka som ble lest høyt. Høytleseren kan ta i bruk 
stemme, gester og kroppsspråk, og dermed tilføre lesingen ikoniske og 
indeksikalske tegnfunksjoner og en dialogisk kommunikasjonskontekst som 
letter veien inn i ordenes og skriftens verden (Mjør 2009). 

Første gang elevene hørte boka lest høyt, stoppet vi underveis for å få et 
umiddelbart inntrykk av elevenes tekstforståelse. Samtalene underveis i 
høylesingen viser at elevene er aktive i en tolkningsprosess der de trekker 
slutninger på grunnlag av det de har hørt, og gjør seg opp en mening om hva 
som vil følge. Vi finner ingen åpenbare misforståelser i elevenes kommentarer, 
men mer eller mindre presis og utdypende forståelse. I tillegg til de signalene 
teksten gir eksplisitt, trekker barna inn allmenn bakgrunnskunnskap og trolig 
også erfaring med fortellinger for barn, der konvensjonen skaper forventninger 
om at det skal gå godt til slutt for hovedpersonen. Elevene legger stor vekt på 
den igangsettende hendingen i fortellingen, der Vorte blir skilt fra sin 
nyervervede kjærlighet, noe som gjør gjenforeningen til en sentral forventning 
for historien som helhet. Hvordan denne gjenforeningen skjer (ved at en dame 
forveksler ham med sin ektemann og tar ham med på flyet hjem til Afrika), 
kommer ikke like klart fram i elevenes kommentarer. Den dramatiske episoden 
der Vorte rømmer fra sirkuset, er det derimot mange som er opptatt av. En mulig 
forklaring kan være at det å bli tatt til fange og rømme er et sentralt lekemotiv i 
barnekulturen (Rönnberg 1989).  

To trekk særmerker tolkningsarbeidet til elevene som så filmen først. Ved 
filmstoppene underveis henviser de i flere tilfeller til replikkene når de danner 
hypoteser om hva som skal skje videre. De husker i stor grad ordlyden, og de 
lever seg inn i Vortes og de andre sirkusdyrenes situasjon, noe de viser ved å gi 
mange kommentarer om hva de tenker og føler. Det kan altså se ut til at de 
handlende karakterene trer tydeligere fram for de barna som så filmen først. 
Sammenligner vi responsen på boka og filmen, finner vi flest fellestrekk, og det 
virker rimelig siden de to fortellingene er så like. De mer reflekterende partiene 
som bare finnes i boka, blir ikke kommentert av barna. I filmen ser det ut til at 
de blir gjenskapt i filmens affordans til å vise personene og deres reaksjoner, slik 
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at barna lever seg inn i deres situasjon. Vi ser også at barna som har sett filmen, 
legger stor vekt på replikkene i sin tolkning og sine slutninger. Boka på sin side 
ser ut til å appellere spesielt ved formuleringer som leker med ord og talemåter.  
 

 
Figur 6: En gutt har effektivisert sin gjengivelse av bildeboka ved å binde sammen to 
tegninger med verbalteksten ”Han kom seg ut. Nå er han i byen. Nå har en dame tat feil og 
flyd til Vortina”. 
 
Etter at elevene hadde møtt teksten i henholdsvis bok og film, ba vi dem om å 
omforme historien ved å bruke andre kombinasjoner av modaliteter. Det mest 
påfallende ved elevenes gjengivelse av fortellingen fra boka, er at tegningene er 
så sterkt konsentrert om første del av historien. Siden vi ikke så en tilsvarende 
forskjell i samtalene underveis i høytlesing og filmvisning, er det mest rimelig å 
anta at dette først og fremst henger sammen med uttrykksformen. Når elevene 
tegner fra boka, konsentrerer de seg om å lage konkrete scener, slik 
bildemodaliteten innbyr til. Skulle de dekket alle de 17 scenene i boka, måtte de 
med andre ord laget 17 tegninger. Mye tyder på at det har oppstått en viss 
tretthet etter at de har dekket de første delene av historien, selv om det er store 
individuelle forskjeller. Antall bilder i elevenes serier av tegninger varierer fra 2 
til 18. En annen mulig forklaring er at elevene ser ut til å oppfatte tegning som 
en friere aktivitet enn skriving i skolen, slik vi også har sett i andre 
sammenhenger i MULL-prosjektet. Vi ser likevel en tendens til at elevene 
prioriterer å gjengi det Roland Barthes kaller kjernefunksjonene i handlingen – 
så langt utholdenheten rekker. Det tyder på at de anvender sin kunnskap om 
fortellingsstruktur når de velger ut hvilke scener de skal tegne. (Barthes 1964, 
Tønnessen 2000). 

I noen tilfeller ser vi at elevene som tegnet historien, legger til bildetekster, 
slik at de skaper en sammensatt tekst. Dermed kombinerer de bildemodalitetens 
konkretiseringer med skriftspråkets muligheter for å lage sammendrag, slik vi 
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ser i figur 6 som dekker seks scener med to tegninger bundet sammen av en 
sammenfattende verbaltekst.  

Elevenes skriftlige framstilling, basert på opplevelsen av filmen, dekker flere 
av scenene i fortellingen enn tegningene. Det ser ut til å ha mye med skriftens 
affordans å gjøre: Elevene bruker verbalspråkets muligheter til å sammenfatte og  

knytte forbindelser mellom enkelthandlingene. Slik dekker de i større grad 
hele handlingsforløpet enn de gjorde med tegneoppgaven. Men også her legger 
de aller fleste elevene stor vekt på innledningen, med etablering av forholdet til 
Vortina og fortellingens konflikt som oppstår når Vorte blir tatt til fange. 
Scenene fra sirkuset får dessuten en viss vekt, særlig for de elevene som hørte 
boka først og deretter så filmen. De elevene som møtte historien i rekkefølgen 
bok – film, får dessuten med seg andre sider av historien fra filmen enn fra boka. 
Særlig gjelder det replikkene som karakteriserer personene og dyrene og 
kommenterer fortellingens tematikk. Slik utdypes forståelsen når barna kjenner 
historien før de møter den i filmens dramatiserte versjon. Omvendt er det 
interessant å legge merke til at de elevene som så filmen først, tar med seg noe 
av det visuelle inntrykket når de i neste omgang tegner hva de har hørt i boka, 
som vi ser i figur 7. 
     

 
Figur 7: Denne eleven så filmen først, og laget tegningen etter at hun hadde hørt boka lest 
høyt. Fra venstre ser vi filmens framstilling av sirkuset, bokas tegning og elevens tegning.    
 
Elevenes arbeid med samme historie i bok og på film, bearbeidet gjennom 
tegninger og skrift, viser at de ulike modalitetene kan bidra på forskjellig vis til 
å skape tekstforståelse. I vårt undervisningsopplegg var det stort samsvar 
mellom framstillingen i bok og film, både i handlingen og i formen, siden filmen 
brukte én fortellerstemme og boka ble lest høyt med innlevelse. I mange tilfeller 
er det større forskjell på de to mediene, og avstanden vil også være større om 
elevene leser boka selv. Begge mediene aktiviserte lesestrategier som bygger på 
erfaringer med fortellingen som teksttype, og videreutvikler denne 
tekstinnsikten. Ikke minst førte kombinasjonen av bok og film til fyldigere 
gjenfortellinger der også tematiske sider ved fortellingen kom fram.  
Arbeidet med omforming fra høytlesing til bilder og fra film til skrift var 
utfordrende for elevene. I vårt tilfelle ser vi at arbeidsformen med å gjengi en 
bok som en serie bilder, får fram konkrete enkelthandlinger, men i mindre grad 
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helheten i en fortelling som består av flere episoder. Filmen utfordrer motiverte 
elever til å utnytte skriftens fleksibilitet, slik at de kan gi uttrykk for en 
helhetsforståelse av fortellingen, det gjelder både handling og 
personkarakteristikk. For noen elever kan det tenkes at film på en særlig måte 
åpner for en helhetsforståelse av historien. Til sammen kan de to 
uttrykksformene utfylle hverandre, slik at tekstforståelsen blir rikere og 
fyldigere for de fleste. Slik understreker også denne utprøvingen at elevenes 
læring er tett knyttet til deres arbeid med tekster. Når elevene må uttrykke hva 
de har tenkt og forstått, blir tegnene på læring (Selander og Kress 2010) synlige 
både for dem og læreren. Enten dette skjer med ord eller tegninger eller andre 
semiotiske ressurser, vil det være et viktig ledd i bevisste og målrettede 
læringsprosesser (Jewitt 2008). 
 
 
Konklusjon 
 
I vårt arbeid med sammensatte tekster har vi sett mye kreativ bruk av ulike 
semiotiske ressurser. Men vi har også sett en tendens til at det først og fremst er 
skriften som tas på alvor. Andre modaliteter gir god støtte i den første lese- og 
skriveopplæringen, men forsvinner gradvis i bakgrunnen når elevene har 
knekket lesekoden. Bilder, grafiske framstillinger og lyd/musikk oppfattes ofte 
som et estetisk tillegg i didaktiske multimodale tekster. Dermed er det fare for at 
elever som opplever at skriftens kulturelle affordans dominerer i skolen, ikke 
utvikler hensiktsmessige lesestrategier i forhold til slike visuelle og auditive 
uttrykksformer. Skal de få fullt utbytte av dagens og framtidens læremidler, må 
de lære å sammenlese de modalitetene som bidrar til meningsdanningen. Da må 
også lærerens vurdering og veiledning omfatte hele det multimodale samspillet. 

Den første lese- og skriveopplæringen har som sitt fremste mål å hjelpe barna 
å knekke lesekoden, og tekstene vi har arbeidet med i klasserom for 
nybegynnere i skolekulturen er preget av det. Men aktiviteter og læremidler bør 
også utformes med et mer langsiktig mål om å vekke elevenes interesse for 
tekster. Leseoppdragelse dreier seg om å legge til rette for at barna vil fortsette å 
engasjere seg i tekster og utvikle seg som lesere og tekstskapere etter at 
lesekoden er knekket. Etter hvert som barna blir mer erfarne lesere, blir 
omgangen med tekster mer preget av formålet med lesingen. I fritidskulturen 
leser bokslukere bøker fordi de synes det er spennende, på samme måte som 
barn spiller dataspill fordi spillet fascinerer dem. I skolekulturen leser vi tekster 
for å lære om ulike fag, og samtidig lærer vi fagets typiske tekstpraksis å kjenne.  

Målet må være å oppdra barna til å ta i bruk tekster for mange formål: for å 
lære fag, hente informasjon til både skolearbeid og fritidsinteresser, 
kommunisere med andre og la seg bevege av litteratur, film og kunst. Det skal 
ikke stor spådomskunst til for å forutsi at dagens elever vil leve sine liv med et 
overveldende tilbud av sammensatte tekster. Da trenger de både allsidig 
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tekstkompetanse og kritisk sans. For å nå det målet må vi helt fra første stund se 
på elevenes møter med tekster som en del av en tekstoppdragelse som peker ut 
over målet om å knekke en snever skriftspråklig lesekode.  
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Berättelser i wiki.  
Autentiskt författarskap och responsarbete i digitalt 
textskapande i grundskolan 
 
 
Sylvana Sofkova Hashemi 
 
Inledning 
 
Sociala medier erbjuder idag en aktiv produktion av innehåll online med ett 
digitalt textskapande som öppnar för nya didaktiska perspektiv på läsning och 
skrivande, liksom utveckling av språkmedvetenhet. Det handlar om aktiviteter i 
multimodala miljöer som involverar kommunikation, visualisering och aktivt 
deltagande. Barn och unga är flitiga skribenter i digitala kommunikationsmiljöer 
på sin fritid och kreativa i sitt textskapande och språkbruk (se Goddard & Reay, 
2005; Braun, 2007; Sofkova Hashemi, 2008). Utöver privata kommunikativa 
inslag i chatt och statusuppdateringar i sociala webbgemenskaper som 
Facebook, erbjuder det publika skrivandet i blogg och wiki en autentisk 
publicering som kombineras dels med multimodala resurser och dels innehåller 
stöd för kommentering, diskussion och kontinuerlig loggning av text. Denna 
studie undersöker närmare den digitala textproduktionen i wiki och hur de 
omedelbara möjligheterna till kommentering, diskussion och loggning tillämpas 
i processen. Elevtexter i fyra wikiprojekt i grundskolan (år 4 och 6) har studerats 
och analyserats utifrån de skrivaktiviteter och redigeringsmönster som 
förekommer. Jag undersökte särskilt den information i versionsloggen som 
sluttexten kompletteras med och de kommentarer och diskussionsinlägg som 
utnyttjas i responsarbetet. Studien belyser härmed: 
 

1. Texternas omfång och mediala inslag 
2. Instruktioner till skrivuppgiften 
3. Karakteristiken och omfattningen av lärar- och kamratrespons  
4. Karakteristiken av skrivaktiviteter och redigeringsprocesser 

 
Tidigare studier av användningen av wiki poängterar fördelen med reflektion, 
granskning, publicering och observation av kumulativa skrivresultat (se 
Fountain, 2005; Ferris & Wilder, 2006). Skrivprocessen blir levande och iterativ 
i den meningen att responsen och den kumulativa utvecklingen i texten är synlig 
i wiki (Warschauer, 2010). Textproduktionen blir mer “på riktigt” med en 
omedelbar och i princip obegränsad publik (se Penrod, 2007; Davis & MacGrail, 
2009; Warschauer, 2010). Dessa autentiska textlandskap stödjer innehåll- och 
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formutvecklande skrivpraktiker och eleverna finner sådana uppgifter 
motiverande, deras texter blir längre och de utvecklar större förtroende i sitt 
skrivande (se Kovacic, Bubas, & Zlatovic, 2007; Mak & Coniam, 2008). Andra 
studier menar att respons och kommentering i wiki är särskilt värdefullt i 
undervisning och skrivutveckling hos andraspråksinlärare (Warschauer, 2010). 

Artikeln fortsätter med en beskrivning av innehåll och utformning av de fyra 
wikiprojekten och en allmän översikt över sluttexternas längd i antal ord och de 
mediala inslag som förekommer i texterna. Vidare redovisas formen på 
responsarbetet i de enskilda projekten och tendenserna i lärar- resp. elevrespons. 
Därefter analyseras revisionsprocesser i texterna som sätts i relation till textens 
framskridande och effekten av respons. Avslutningsvis summeras resultaten. 
 
 
Berättelser i wiki 
 
En wiki är en webbplats som kan delas av flera användare, där sidorna snabbt 
och enkelt kan redigeras av medlemmarna själva via ett webbgränssnitt och 
publiceras omedelbart.30

Undersökningen i denna studie är baserad på fyra slumpmässigt utvalda 
klassprojekt utformade i Wikispaces,

 Här ges utrymme för andra uttrycksformer utöver 
skrifttecken (bild, ljud, video, länkar), som kan bifogas texten. Eleven blir både 
läsare och producent, kan skapa individuella sidor eller samarbeta och producera 
innehåll tillsammans med andra (enskilt vs. kollaborativt författarskap). 
Förändringar i innehållet mellan tillfällena sparas på webbplatsen och ger 
möjlighet att granska tidigare versioner av en text, gå tillbaka och redigera eller 
återta tidigare innehåll. 

31

 

 där elever i år 4 och år 6 skrev berättelser 
på givna teman: spökhistorier (Spokisar), berättelser om ett hus och människor 
som bor där (Huset), deckarhistorier (Deckare) och berättelser om hyresgäster i 
Villa Mimmi (Villa Mimmi) – se Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över wikiprojekten 
 

Projekt Varaktighet Antal flickor Antal pojkar Totalt 
Spokisar, år 4 1,5 månad 19 7 26 
Huset, år 4 3 månader 12 10 22 
Deckare, år 6 3 månader 7 17 24 
Villa Mimmi, år 6 3 månader 12 11 23 

 

                                                           
30 Benämningen wiki kommer från det hawaiianska uttrycket wikiwiki och betyder snabb. 
Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på wiki (se Åkerlund, 2008; Richardson, 2009). 
31 wikispaces.com är ett av många verktyg för att skapa wiki-miljöer, som är speciellt 
utformad för att passa skolans kontext. 
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Berättelserna producerades under tre månaders tid i tre av projekten och för 
spökhistorier under en och en halv månads period. Klasser om 22-26 elever 
deltog i projekten. Fördelningen mellan könen är någorlunda jämn i Huset och 
Villa Mimmi, medan i Spokisar har vi flertal flickor som deltar och tvärtom för 
Deckare där fler pojkar skriver. 

Utformningen av de fyra skrivprojekten följer samma design. En klass delar 
en gemensam webbplats i en wiki och eleverna i klassen skriver individuella 
berättelser på sin egen sida i wikin. Skrivuppgiften introduceras av läraren på 
ingångssidan till klassens wiki. Instruktionerna handlar i två av projekten om en 
beskrivning och en lista på uppgifter som ska genomföras: “Vi ska träna oss på 
att skriva berättelse med "en röd tråd", med en fängslande början, en levande 
historia, och ett rafflande slut!” (Spokisar) och “I den här wikin ska ni 
tillsammans skapa hyreshuset Villa Mimmi! I villa Mimmi bor 24 st hyresgäster. 
Din uppgift blir att skapa en person som bor bakom ett av de fönster man ser 
från gatan.” (Villa Mimmi). För Deckare ger läraren bakgrunden till projektet 
och beskriver målet som “att få barnen mer intresserade av att skriva genom att 
göra en wiki tillsammans.” och listar upp mål att sträva mot enligt kursplanen i 
svenska. I projektet Huset riktar sig ingångssidan till läsarna. Läraren 
introducerar wikin med en talande figur som berättar vad projektet handlar om: 
“Hej och välkomna till våran wiki! Vår wiki heter Huset och där har vi alla i 
klass 4a skrivit om en berättelse om ett hus och om människorna som bor i det 
är huset.” 

Analysen av sluttexterna i Figur 1. visar på att de yngre eleverna i årskurs 4 
skriver generellt kortare texter. Deras texter är mellan 700 och 1.000 ord långa 
och de äldre elevernas texter ligger i genomsnitt mellan 1.400 och 1.700 ord. 
Det finns sluttexter i materialet som är 100 ord långa och på hela 6.345 ord hos 
4:orna, vilket dock är undantag. Hos de äldre eleverna är den kortaste texten på 
232 ord och den längsta på 4.572 ord. 

 

 
Figur 1. Genomsnittligt antal ord i sluttexter: flickor vs. Pojkar 
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Berättelserna producerades under tre månaders tid i tre av projekten och för 
spökhistorier under en och en halv månads period. Klasser om 22-26 elever 
deltog i projekten. Fördelningen mellan könen är någorlunda jämn i Huset och 
Villa Mimmi, medan i Spokisar har vi flertal flickor som deltar och tvärtom för 
Deckare där fler pojkar skriver. 

Utformningen av de fyra skrivprojekten följer samma design. En klass delar 
en gemensam webbplats i en wiki och eleverna i klassen skriver individuella 
berättelser på sin egen sida i wikin. Skrivuppgiften introduceras av läraren på 
ingångssidan till klassens wiki. Instruktionerna handlar i två av projekten om en 
beskrivning och en lista på uppgifter som ska genomföras: “Vi ska träna oss på 
att skriva berättelse med "en röd tråd", med en fängslande början, en levande 
historia, och ett rafflande slut!” (Spokisar) och “I den här wikin ska ni 
tillsammans skapa hyreshuset Villa Mimmi! I villa Mimmi bor 24 st hyresgäster. 
Din uppgift blir att skapa en person som bor bakom ett av de fönster man ser 
från gatan.” (Villa Mimmi). För Deckare ger läraren bakgrunden till projektet 
och beskriver målet som “att få barnen mer intresserade av att skriva genom att 
göra en wiki tillsammans.” och listar upp mål att sträva mot enligt kursplanen i 
svenska. I projektet Huset riktar sig ingångssidan till läsarna. Läraren 
introducerar wikin med en talande figur som berättar vad projektet handlar om: 
“Hej och välkomna till våran wiki! Vår wiki heter Huset och där har vi alla i 
klass 4a skrivit om en berättelse om ett hus och om människorna som bor i det 
är huset.” 

Analysen av sluttexterna i Figur 1. visar på att de yngre eleverna i årskurs 4 
skriver generellt kortare texter. Deras texter är mellan 700 och 1.000 ord långa 
och de äldre elevernas texter ligger i genomsnitt mellan 1.400 och 1.700 ord. 
Det finns sluttexter i materialet som är 100 ord långa och på hela 6.345 ord hos 
4:orna, vilket dock är undantag. Hos de äldre eleverna är den kortaste texten på 
232 ord och den längsta på 4.572 ord. 
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Flickors sluttexter är i genomsnitt längre i antalet ord i tre av projekten, det 
dubbla i Spokisar och Deckare. Det omvända gäller för sluttexter i Huset, där 
pojkars texter är längre. Här är det två pojkar som utmärker sig och skriver 
texter på över 2.500 ord, medan andra texter i Huset ligger i genomsnitt på 500 
ord. Texterna innehåller elevernas egenproducerade teckningar och andra 
mediala inslag i form av statisk eller rörlig bild (animeringar), foto, ljud och 
video. Hos de yngre eleverna är det egna teckningar och andra bilder som 
överlag dominerar, medan de äldres texter innehåller utöver teckningar och 
bilder även animeringar, talande figurer och videoklipp från främst YouTube, 
exempelvis på favoritartister.  
 
 
Responsarbete genom kommentarer och diskussionsinlägg 
 
Arbetet med att ge stöd och respons under textens framskridande innebär i de 
studerade projekten att främst läraren skriver kommentarer och redigerar direkt i 
elevens text – se Tabell 2.32

 

 Respons från eleverna sker sporadiskt direkt i texten 
som Tabell 2. visar och det är endast i Spokisar som eleverna ger respons genom 
diskussionsinlägg. Figur 2. visar att antalet tillfällen då läraren eller annan elev 
går in i elevens text varierar tydligt mellan projekten, med störst omfattning i 
Villa Mimmi. Här kommenterar läraren rätt flitigt i texterna, medan i de övriga 
projekten är lärarresponsen inte lika frekvent. 

Tabell 2. Översikt över respons – genomsnitt per text 
 

 Antal ingångar i texten  Antal diskussionsinlägg  
Projekt läraren annan elev annan elev eleven själv läraren 
Spokisar, år 4 0,5 0,1 2,4 0,7 0,3 
Huset, år 4 2,4     
Deckare, år 6 0,7 0,1    
Villa Mimmi, år 6 5,7 1,0    

 
 

                                                           
32 Beräkningen av respons i texterna är baserad på antalet ingångar från andra användare än 
författaren enligt versionshanteringens loggning. 



137

 
 

Figur 2. Genomsnittligt antal responstillfällen av andra skribenter per text 
 
Lärarrespons berör både textens innehåll och den språkliga formen och kan 
innebära en uppmuntrande kommentar i början av elevens skrivande, frågor till 
texten som kan få eleven att förtydliga ordvalet och utveckla innehåll, förslag på 
vad eleven bör tänka på och språkkorrektur. Den befintliga elevresponsen utgår 
främst från lärarens instruktioner. 

I Spokisar för årskurs fyra ger läraren respons till några enstaka elevers texter 
och kommentarerna handlar både om att få ihop berättelsen, förändra struktur 
och språkliga kommentarer: “Läs igenom din text, försök att hitta ställen där du 
kan göra styckeindelning (radbrytning) så att texten blir lite luftigare och mer 
lättläst. Fundera över hur du presenterar personerna i texten, kan du beskriva 
dem ännu tydligare i din berättelse?” Några få elever går in i varandras texter 
och skriver kommentar som: “Hej hej om du tycker jag e söt så säg det till 
mig.” Eleverna har i stället använt sig mer av diskussionsfunktionen i wiki i 
responsarbetet. Det är en del av skrivuppgiften, där läraren konkret instruerar 
eleverna att kommentera andra klasskamraters texter i diskussionsverktyget: 
“Vilka 4 kompisar kommer efter ditt namn? Dessa fyra kompisars texter ska du 
läsa, och sedan ge positiv kritik till dem. Du skriver till din kompis genom att 
klicka på "discussion" ovanför textrutan.” Figur 3. visar ett exempel på 
diskussionsinlägg: 
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Figur 3. Elevrespons i diskussionsforum i wiki  

 

Här är eleven fri i sitt uttryckssätt och använder sig gärna av samma 
kommunikativa strategier som i andra sociala medier med en jämnårig 
mottagare, samtidigt som hon kommenterar kamratens text utifrån textgenre och 
den skrivuppgift hon ger respons på. Det förekommer även inte så positiva 
elevkommentarer bland diskussionsinläggen som: “Mycket du skrivit???? 
Inteeeeeeeeeee!!!!!!”. Läraren ger respons i diskussion några enstaka gånger och 
framförallt uppmuntrar eleverna att fortsätta skriva på sin berättelse: “Du skriver 
ju så att jag får mardrömmar! Bra jobbat!” och “Nu är det dags att komma 
igång och bli klar med spökhistorien!”. 

I Huset, där majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk, sker ingen 
elevrespons och det är olika hur ofta läraren kommenterar i texterna, allt ifrån en 
gång till fem gånger. Det är både allmänna kommentarer vad eleven bör tänka 
på och kommentarer till ord och meningar, samt vissa rättelser: “Du stavar och 
skriver väldigt bra! Skriv och berätta lite mer hur det ser ut framför och bakom 
huset.” eller “Den här sista meningen förstår jag inte…” Kommentarer om 
språket handlar främst om punkt och stor bokstav: “läs texten igen, sätt ut 
punkter och stora bokstäver i början på alla meningar och i början på alla 
namn! Du skriver super bra tycker jag.” 

I Deckare för årskurs sex, får ca hälften av eleverna en uppmuntrande 
kommentar från läraren i början på elevens berättelse, gärna med inslag som 
berör formen på språket: “Bra historia. Försök få lite ordning i mellanrummen 
och teckenstorlek. Gärna en bild. Hur går du vidare har du tänkt ut hur den ska 
sluta?” Endast några enstaka elever lämnar kommentar och skriver: “Heeeej 
anton jag bara testar”. 

I Villa Mimmi är lärarresponsen strukturerad och eleverna får kommentarer i 
sin text i regel vid två olika tillfällen, i början och i slutet av skrivandet. I den 
första responsen redigerar läraren i elevens text och rättar stavning, 
kommatering, punkt och stor bokstav. I enstaka fall skriver läraren kommentarer 
i elevens text som riktar sig mer mot innehållet i texten: “En personbeskrivning 
ska inte handla om enskilda händelser. Försök att beskriva hur han är, inte vad 
han har gjort.” Slutresponsen i Villa Mimmi inleds med en allmän kommentar 
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till texten och kan även innebära ett språkkorrektur. Läraren lämnar 
uppmuntrande och positiva kommentarer i form av: “Du har jobbat mycket bra 
med dina texter. Med tanke på att du inte alltid har lätt att komma igång, har det 
här arbetet visat en annan sida hos dig.” Hon kommenterar även språket i 
texten om det är varierat eller talspråkligt, och om eleven har svårigheter: “Lite 
mycket talspråk eller chattspråk ibland, men överlag bra. Du gör ofta fel på 
sammansatta ord…” eller “… skriv ’de’ istället för ’dom’…”.  

Sammanfattningsvis berör lärarresponsen både innehåll och form i alla fyra 
wikiprojekten. En tendens som antyds i den språkliga responsen är att i årskurs 
fyra ligger fokus på interpunktion och versaler, medan för årskurs sex 
efterfrågas medvetenhet om både stil (varierat språk och talspråkligt), 
styckeindelning och rubriker, kommatering, punkt och stor bokstav, samt 
stavning och särskilt stavningen av de. Elevresponsen utnyttjas inte särskilt, 
endast i Spokisar ger läraren direktiv. Dock faller uppgiften på instruktionen 
som bara är allmän och resulterar därmed i förenklade kommentarer och även 
negativa påpekanden. 

 
  

Skrivaktiviteter och skrivhistoria 
 
Versionshanteringen i wiki sparar webbsidan vid varje skrivtillfälle och 
synliggör tydligt förloppet i textproduktionen. Eleven och läraren kan lätt gå 
tillbaka och följa förändringar i texten. Det blir en hel “skrivhistoria” där 
utvecklingen och bearbetningen av texten lätt kan studeras. I de fyra klasswikin 
är det inte alltid klart hur loggningen av texterna har utnyttjats under själva 
skrivprocessen. Kommentarer till texten och redigeringar är synliga i loggningen 
och endast i Villa Mimmi skriver läraren till eleven att aktivt granska 
loggningen: “Jag har rättat lite, du ser vad jag har gjort under "history"…” 

I analys och granskning av texterna i versionshanteringen fokuserade jag på 
elevens skrivaktiviteter och i förekommande fall effekten av responsarbete. 
Analysen antyder att elevernas skrivaktiviteter generellt sett främst handlar om 
att skriva på och bygga ut texten där eleven sist slutade och endast sporadiska 
omarbetningar av innehållet och/eller språket. Nedan ett exempel på loggning av 
texthändelserna i en flickas spökhistoria (Elev 1) i begynnelsen av hennes 
berättelse, där struken text har ersatts med text i fetstil mellan tillfällena33

 
: 

  

                                                           
33 I versionshanteringen i wiki markeras förändringar i texten från tillfälle till tillfälle med 
färg - rött för struken (deleted) text och grönt för ny (inserted) text. 
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En gång för länge sedan var det en flika dam som var på väg hem från sin kompis.Flickan 
kompis.Damen gick över en bro,när hon kommit halva halvvägs över bron stanade hon 
för att titta på vattnet.hon heng de sig förlongt över kanten,hon ramlade ner i 
vattnet.Hon kunde inte simma så hon drungknade.sen den dagen sejs det att hon 
hemsökerbron på natten var femte år.1000 år senare 
(Utdrag 1 ur Elev 1 textloggning i Spokisar, flicka, år 4) 

 
Eleven har genomfört två ordbyten och ersatt flicka med dam och sedan fortsatt 
att skriva på texten där hon slutade, en strategi som genomsyrar hennes 
skrivprocess. Hon får en uppmuntrande kommentar från läraren vid fjärde 
tillfället i form av ett diskussionsinlägg: “Vilket tålamod du har. Jobba på, det 
går jättebra för dig!”. Vidare innebär en av instruktionerna i skrivuppgiften att 
eleven ska läsa igenom sin text, tänka på stor bokstav och punkt och se om 
läsaren förstår innehållet: “Läs igenom det du hittills skrivit: Förstår man som 
läsare allt? Har du använt stor bokstav och punkt där det behövs? Har du valt 
en fängslande titel?”. Eleven, som fram till denna uppgift inte genomfört några 
större revisioner i sin text (se Elev 1 i Tabell 3.), jobbar nu aktivt med språket 
efter lärarens instruktion och ändrar till versaler i egennamn och i början på 
meningar, lägger till mellanslag och rättar några stavfel: 
 

När dom hade gått ett tag behövde jonas Jonas gå på toa.Jonas toa. Jonas gick till en 
buske.elinor buske. Elinor väntade på honnom ett par meter bort.Helt bort. Helt 
plötsligt hör Elinor ett konstigt ljud.  
-Är det du Jonas?  
Ljudet kom närmare och närmare.Elinor börja skaka.  
-kom -Kom fram nu Jonas Jonas Jonas!!  
figuren Figuren kom fram.Elinor fram. Elinor vågade inte titta.Ett titta. Ett 
genomskinligt monster kom fram och i det låg Jonas som en sombi zombie och stirrade på 
Elinor . (Utdrag 2 ur Elev 1 textloggning i Spokisar, flicka, år 4) 

 
Skillnaderna är dock stora i elevernas revisionsprocesser har det visat sig. Tabell 
3. redovisar några slumpmässigt utvalda elevers strategier vid bearbetning av 
text före och efter instruktion från läraren. Elev 1 vars texter presenterats ovan 
fokuserar på innehållet i början av sitt skrivande och bearbetar sedan även 
språket utifrån instruktioner till skrivuppgiften. Elev 2 och Elev 3 redigerar 
språket och innehållet redan från början av sitt skrivande och effekten av 
uppgiftsinstruktionen är inte lika påtaglig som hos Elev 1. 
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Tabell 3. Revisioner före och efter lärarinstruktion eller kommentar34

 
 

  SPRÅK INNEHÅLL 
Spokisar  stavning interpunktion versal ordform ordbyte 
Elev 1 (F) före 0 0 0 0 4 
 efter 5 11 4 0 1 
Elev 2 (M) före 2 0 2 0 3 
 efter 2 0 1 5 2 
Elev 3 (F) före 1 8 2 0 6 
 efter 0 2 1 0 3 
Villa Mimmi  stavning interpunktion versal ordform ordbyte 
Elev 4 (M) före 1 2 0 5 6 
 efter 9 1 0 2 5 
Elev 5 (F) före 2 0 1 0 0 
 efter 4 4 2 0 9 
Elev 6 (M) före 0 0 0 0 0 
 efter 4 0 2 3 3 

 
Även i texter i Villa Mimmi i årskurs sex antyds liknande tendenser i elevernas 
varierande redigeringsstrategier. Här har läraren aktivt kommenterat och 
språkligt redigerat direkt i elevernas texter som diskuterats i föregående avsnitt. 
I Tabell 3. redovisas resultat av tre slumpmässigt utvalda elevers revisioner före 
och efter lärarresponsen. Hos alla tre eleverna ökar den språkliga redigeringen 
efter lärarrespons och särskilt hos Elev 4, som rättar nio stavfel i sin text. 
Samtidigt ökar även den innehållsliga redigeringen hos Elev 5 och Elev 6. 
Generellt ökar alltså redigeringsarbetet hos alla tre eleverna efter lärarrespons 
både i språk och innehåll och effekten av lärarrespons på elevernas 
redigeringsarbete är även här väldigt individuell, för att inte nämna att behovet 
av redigering och omarbetning ökar i samband med textens utveckling.  

Redigeringsstrategier i elevtexter i Huset, där majoriteten av eleverna hade 
annat modersmål än svenska, antyder inte enbart renodlade omskrivningar av 
innehåll och form utöver skrivaktiviteter relaterade till den kumulativa 
utvecklingen av texter som också här dominerar. Redigeringar visar snarare på 
exempel relaterade till elevens utveckling av den språkliga medvetenheten i 
svenskan. I textutdraget nedan visas exempel på när eleven utvecklar både 
ordförråd och form i språket. Här ersätter eleven ordet lägenheten med våningen 
mellan skrivtillfällena och ändrar även på formen på ordningstalet: 

 
  

                                                           
34 Skuggade fält anger den huvudsakliga aktiviteten i revisionsarbetet. Ordform inbegriper 
förändring i ordets böjningsform, tempus eller ordföljd. F = female, M = male 
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I huset finns fyra lägenheter.  
Där bor min familj. Huda bor i den 1:a lägenheten. våningen. Hadil bor i den 2:a 
lägenheten våningen och Hiba bor i den 3:a lägenhet 3:dje våningen och på den 4:de 
lägenheten bor syskonen. våningen bor mina föräldrar och andra småsyskon.  
(Utdrag ur textloggning i Huset, flicka, år 4) 

 
 
Sammanfattning av resultaten och implikationer för fortsatt arbete 
 
En allmän slutsats från analysen av texterna i de studerade klasswikin är att, i 
överensstämmelse med tidigare studier av wiki (se Inledning), motiverade den 
digitala miljön eleverna och utvecklade deras skrivande på ett positivt sätt. 
Eleverna hade lättare att komma igång med sitt skrivande i wiki kan vi tyda från 
lärarnas respons och de mediala möjligheterna var särskilt lockande för en del 
elever. Resultaten kan inte utifrån underlaget visa att eleverna skrev längre och 
innehållsrikare texter. Däremot antyder analysen skillnader i textlängd mellan 
åldrar och kön. 

Möjligheten att via wikis loggningsfunktion granska texternas produktion 
visade på att eleverna främst skriver på och utvecklar texten där de slutade, att 
graden av respons varierar mellan projekten och att eleverna utövar skilda 
strategier i bearbetning av text. Responsarbetet handlade främst om lärarens 
kommentarer och redigeringar direkt i elevens text och elevrespons i form av 
diskussionsinlägg i ett av projekten. Versionshanteringen utnyttjas nog endast 
när läraren hänvisar eleverna att granska kommentarerna och handlar främst om 
att eleven accepterar lärarens redigeringar. Elevernas redigeringsstrategier är av 
skilda karaktärer, med mönster som antyder effekten och behovet av 
lärarrespons i ett fall, medan hos annan elev bedrivs redigeringsarbetet medvetet 
på olika plan redan från början av skrivprocessen och effekten av lärarrespons 
blir därmed inte lika synlig. Lärarresponsen fokuserade generellt sett både 
innehållet i texten som den språkliga formen, med större krav på det sistnämnda 
hos äldre elever. Texter skrivna av elever med annat modersmål än svenska 
visar dessutom exempel på redigeringar relaterade till elevens utveckling av den 
språkliga medvetenheten i svenskan. 

Elevrespons utnyttjades inte särskilt mycket trots de möjligheterna som wiki 
erbjuder, eller var resultat av en relativt enkel instruktion till eleven i form av att 
eleven skulle “ge positiv kritik”. Eleverna lyckas härmed ge en kommentar i 
allmän bemärkelse, i bästa fall med något inslag relaterat till skrivuppgiften, 
men även negativa påpekanden till klasskamraters skrivande. Att lärarens 
instruktioner i skrivuppgiften påverkade elevers texthandlingar var tydligt i 
analysen och det gällde inte enbart i responsarbetet, utan även i själva 
framskrivandet av innehållet i texten och i valet av mediala inslag – eleverna gör 
det de blir instruerade att göra. 
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Avslutningsvis visar de fyra projekten att skrivarenor som wiki och den 
omedelbara publiceringen inbjuder till en mer vidgad och synlig skrivprocess 
med multimodala resurser och stöd i responsarbetet. Utformningen av framtida 
projekt bör dock fokusera mer på de språkliga och textuella kompetenser som 
utvecklas hos eleverna och mer tydligt stimulera utvecklingen av 
språkmedvetenhet och reflektivt lärande. Med andra ord, arbeta mer medvetet 
med elevrespons i wiki som tydligt utvecklar elevernas kritiska förmåga och mer 
aktivt utnyttjar de funktionaliteter som erbjuds vid digitalt textskapande i wiki. 
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