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Abstrakt 
 
Huvudsyftet med denna empiriska studie har varit att undersöka om och hur några lärare på 
Åland praktiskt arbetar med multimodalt skrivande i årskurs 4-6, samt deras upplevelser av och 
inställning till det multimodala skrivandet i skolan. Det multimodala skrivandet har i denna studie 
definierats som att skriftlig, visuell och auditiv teckenvärld kombineras på ett eller annat sätt. 
Skrivuppgifter där text kombinerats med bild och ljud är exempel på detta. Genom 
halvstrukturerade intervjuer visar studien att det multimodala skrivandet förekommer relativt 
ofta, främst det som innefattar text och bild. Dessutom förekommer både analoga och digitala 
multimodala skrivuppgifter i undervisningen. Det visar sig att möjligheterna är många med lärare 
som generellt är positiva till det multimodala skrivandet i skolan. Det är snarare lärarna själva som 
begränsar den multimodala skrivundervisningen på grund av egen osäkerhet. Den digitala 
tekniken kan stundtals också ställa till med bekymmer. Vidare visar studien att lärare behöver 
utveckla och förstå att den multimodala skrivprocessen är en integrerad process där helheten är 
det centrala. Lärare behöver även utveckla den multimodala skrivkompetensen eftersom den 
granskande aspekten av texters budskap är lika viktig som att låta olika teckenvärldar samspela. 
Trots en obekanthet med begreppet så inkluderar lärare multimodalt skrivande i sin undervisning.  
 
 

Sökord: Multimodalt skrivande, multimodal skrivundervisning, lärare, årskurs 4-6, Åland 
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1 Inledning och problemformulering 
 
Det område som undersöks i denna empiriska studie är några lärares beskrivningar om och i så 
fall hur det multimodala skrivandet i årskurs 4-6 på Åland sker konkret, samt deras upplevelser av 
och attityder till multimodalt skrivande i skolan. I en tidigare genomförd litteraturstudie 
studerades hur det multimodala skrivandet kan se ut inom svenskämnet för årskurs 4-6, samt 
vilka kompetenser och resurser lärare behöver för att bedriva en multimodal skrivundervisning 
för dessa årskurser (Sundström 2015). Mot denna bakgrund har ett intresse för att undersöka hur 
det multimodala skrivandet ser ut i praktiken vuxit fram, där lärares beskrivningar, upplevelser 
och attityder är i fokus. 
 
Multimodalitet som begrepp är komplext, vilket jag noterat under min verksamhetsförlagda 
utbildning på Åland. En del lärare är inte alls bekanta med begreppet, medan andra inte kan 
precisera dess innebörd. Det multimodala skrivandet lyfts fram i såväl svenska som åländska 
styrdokument fast på lite olika sätt. I svenska styrdokument beskrivs multimodalt skrivande som 
”[t]exter som kombinerar ord, bild och ljud” (Skolverket 2011, s. 225). I åländska styrdokument 
uttrycks det multimodala skrivandet eller arbetssättet på följande vis: ”Skolan ska […] förbereda 
eleverna för att aktivt kunna delta i och påverka samhället på olika nivåer, genom att visa på olika 
uttryckssätt och ge träning i att tolka andras språkliga uttryck” [min kursivering] (Ålands landskapsregering 
1995, s. 31). Vidare framhålls det i åländska styrdokument att lärmiljön ”ska ge eleverna 
färdigheter att på varierande sätt uttrycka sig kreativt, muntligt och skriftligt” (ibid., s. 11), vilket 
är vad det multimodala skrivandet handlar om. Inget av styrdokumenten använder sig 
uttryckligen av begreppet multimodalt skrivande, trots att man inom forskningen använder sig av 
begreppet. Därmed är frågan hur förankrat begreppet eller dess innebörd är hos verksamma 
lärare.  
 
Dagens skrivundervisning innefattar såväl analogt som digitalt skrivande. Det multimodala 
skrivandet kan på samma vis utformas analogt och digitalt genom att låta olika uttrycksformer 
såsom ord, ljud och bilder samspela i texter. Däremot kan man se att det digitala skrivandet blir 
alltmer centralt i dagens skola, vartefter skolor får mer digitala resurser. Två av forskarna inom 
multimodalt lärande, Selander och Kress (2010, s. 30), beskriver ”bildskärmen[s]” vidare 
möjligheter till multimodalt skrivande. De menar att digitala hjälpmedel är en tillgång i det 
multimodala skrivandet, eftersom olika uttrycksformer på enkelt sätt kan kombineras via det 
digitala (Selander & Kress 2010, s. 30). Även de åländska styrdokumenten belyser detta genom att 
beskriva att digitala lärresurser ”skapar […] nya former av lärmiljöer” där ”[k]ommunikationen 
kan ske med både text, bild och ljud” (Ålands landskapsregering 1995, s. 12). Frågan är om 
lärarna likställer multimodalt skrivande med digitalt skrivande.  
 
I den genomförda litteraturstudien studerades tidigare forskning på området multimodalt skrivande i 
årskurs 4-6 inom svenskämnet (Sundström 2015). Det var främst internationell forskning som 
hittades om multimodalt skrivande i årskurs 4-6. Då dessa studier var gjorda inom 
modersmålsundervisningen ansågs resultatet vara överförbart till svenskämnet, vilket var orsaken 
till att litteraturen inkluderades. Det visade sig däremot vara svårt att finna forskning om 
multimodalt skrivande i Norden. Behovet av fler empiriska studier på området multimodalt 
skrivande i Norden var således framträdande (ibid.). Därmed kommer denna empiriska studie, 
utifrån ett lärarperspektiv, att fokusera på hur det multimodala skrivandet i årskurs 4-6 på Åland 
sker i praktiken. Det som skulle vara intressant att undersöka är dels hur lärarna själva beskriver 
och förstår begreppet multimodalt skrivande, dels deras inställning till det multimodala skrivandet 
i skolan. Utöver det skulle det vara intressant att få kunskap om huruvida lärarna planerar för och 
genomför en multimodal skrivundervisning samt på vilket sätt den i sådana fall sker. Dessutom 
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skulle det vara intressant att jämföra vilka möjligheter och begränsningar dessa lärare upplever 
med en multimodal skrivundervisning jämfört med vad forskningen på området framhäver.  
 
Den empiriska studien inleds med ett bakgrundsavsnitt där relevanta teoretiska begrepp beskrivs 
samt där tidigare forskning om multimodalt skrivande lyfts. Detta följs av att studiens syfte och 
frågeställningar presenteras. Det empiriska materialet kommer att bygga på kvalitativa intervjuer 
med några lärare på Åland, vars undervisning riktar sig till elever i årskurs 4-6. Metodavsnittet 
beskriver tillvägagångssättet kring dessa och resultatdelen presenterar vad som framkommit i 
intervjuerna. Såväl resultatet som metoden för studien diskuteras i diskussionen. Sista avsnittet i 
studien behandlar förslag på fortsatta studier inom området.  
 

2 Bakgrund 
 
Följande avsnitt redogör för vad tidigare forskning om multimodalt skrivande visat. Dessutom 
kommer en definition av multimodalt skrivande och relevanta teoretiska perspektiv att 
presenteras. 
 
2.1 Multimodalt skrivande 
Då vi människor kommunicerar med varandra gör vi det med hjälp av olika uttrycksformer, allt 
som oftast en kombination av dem. Att kombinera olika uttrycksformer med de resurser som 
finns till hands är vad multimodalitet handlar om (Selander & Kress 2010, s. 26-27; Selander & 
Svärdemo-Åberg 2008, s. 254). Liberg (2007, s. 8-9) poängterar att det inte bara är det skrivna 
eller sagda som inverkar på hur kommunikationens innehåll tas emot av motparten, utan även 
visuella, auditiva och rörelseelement, såsom bilder, fotografier, intonation, ljudeffekter, 
rörelsemönster och gester. Hon beskriver att ”[e]n mängd sinnesintryck står i interaktion med 
varandra och påverkar vår upplevelse. Man brukar säga att vi är multimodala i vårt 
meningsskapande” (Liberg 2007, s. 9). Det som sker i det multimodala meningsskapandet är att 
åtminstone två teckensystem1 kombineras (Anstey & Bull 2010). Selander och Kress (2010, s. 26) 
väljer att benämna teckensystem för ”teckenvärldar”, vilket är det begrepp som hädanefter kommer 
att användas i studien.   
 
Det multimodala skrivandet omfattar de språkliga, visuella och auditiva teckenvärldarna enligt en 
modell utarbetad av New London Group (2000, s. 26). Gruppen består av tio forskare, bland 
annat Bill Cope, Mary Kalantzis och Gunther Kress (Mills 2011, s. 24). Denna modell har sedan 
forskarna Cope och Kalantzis (2009, s. 178) vidareutvecklat genom att särskilja det skriftliga från 
det muntliga i den språkliga teckenvärlden så att två nya teckenvärldar bildats. Allt som allt finns 
det sju teckenvärldar i den nya modellen: muntlig, skriftlig, visuell, rumslig, taktil, rörelse och 
auditiv (Cope & Kalantzis 2009, s. 178). Petra Magnusson (2014, s. 40) har visualiserat den nya 
modellen i vad hon kallar för ”[m]ultimodalhjulet” i sin avhandling Meningsskapandet möjligheter: 
Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan. På nästkommande sida visas hennes bild av de 
olika teckenvärldarna. Innerst i figuren finns olika meningsskapande resurser uppräknade, såsom 
”färg, perspektiv, vinkel, förgrund, bakgrund”, vilka är meningsskapande resurser i den visuella 
teckenvärlden (Magnusson 2014, s. 40). Det är utifrån dessa resurser vi kan förmedla vårt 
budskap till andra (Leijon & Lindstrand 2012, s. 178). I den yttersta ringen blir det tal om ett 
”integrerat multimodalt meningsskapande” eftersom vi då kombinerat fler teckenvärldar med 
varandra (Magnusson 2014, s. 40), till exempel den visuella med den skriftliga. Olika 
teckenvärldar kombineras med varandra beroende på sammanhang och tillgängliga resurser, och 
kan därmed skifta (Kalantzis & Cope 2012, s. 195).  
                                                           
1 Teckensystem eller teckenvärldar innebär att man grupperat olika uttrycksformer efter deras beskaffenhet. Till 
exempel är disposition och genre olika uttryckssätt i den skriftliga teckenvärlden, medan ljudeffekter och musik ingår 
i den auditiva teckenvärlden (se figur 1). 
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Figur 1. ”Multimodalhjulet” av Magnusson (2014, s. 40, efter New London Group 2000, s. 26 
vidareutvecklat i Kalantzis & Cope 2012). 
 
Kalantzis och Cope (2012, s. 193) har en vidare mening med sin visuella modell över 
teckenvärldarna. De beskriver att teckenvärldarnas ordningsföljd i figuren beror på att en del 
teckenvärldar lättare kan kombineras med varandra och därmed blivit satta i anslutning till 
varandra i figuren (Kalantzis & Cope 2012, s. 193). Detta betyder att såväl muntlig som skriftlig 
teckenvärld oftast kombineras ihop med den auditiva och den visuella teckenvärlden. Det 
multimodala skrivandet kommer därför i denna studie att definieras som att skriftlig, visuell och 
auditiv teckenvärld kombineras på ett eller annat sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Det multimodala skrivandets olika kombinationer. En modell skapad av författaren utifrån figur 
1. 

Multimodalt skrivande 

Skriftlig 
teckenvärld 
- ordförråd 
- syntax 
- disposition 
 
 Visuell 

teckenvärld 
- färger  
- former 
- vinklar 

Auditiv 
teckenvärld 
- ljudeffekter 
- musik 
- rytm 
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Figuren på föregående sida visar det multimodala skrivandets olika kombinationer. Bland annat 
kan den skriftliga teckenvärlden i en del situationer enbart kombineras med den visuella, medan 
den i andra fall kombineras med både den visuella och den auditiva teckenvärlden samtidigt. I 
figuren ges även några exempel på olika uttrycksformer eller resurser i varje teckenvärld. 
 
Anstey och Bull (2010), två australiensiska skrivforskare, kommer med förslag på olika former av 
multimodalt skrivande. De menar att bilderböcker är exempel på analoga multimodala texter där 
ord och bilder samspelar (Anstey & Bull 2010). Exempel på digitala multimodala texter finner de 
hos olika slags webbtexter där rörliga bilder och ljud kan samspela med texten (ibid.). I en tidigare 
genomförd litteraturstudie visade det sig att de flesta exempel på multimodalt skrivande i årskurs 
4-6 innefattade ett digitalt textskapande där eleverna kunde få göra presentationer i olika typer av 
digitala program, till exempel Photostory, HyperStudio och PowerPoint, samt få skriva inlägg på en 
klassblogg eller göra en egen podcast (se Edwards-Groves 2011; Godhe 2012; Ryan, Scott & 
Walsh 2010; Shanahan 2012; Shanahan 2013a; Shanahan 2013b; Åkerlund 2013). Enbart en av de 
inkluderade texterna i litteraturstudien berörde ett analogt multimodalt skrivande, som innebar att 
eleverna undervisades om grafiska romaners och bilderböckers innehåll och utformning, för att 
sedan skapa egna liknande berättelser (se Pantaleo 2013).  
 
Forskningen beskriver att den multimodala skrivprocessen skiljer sig från den traditionella 
skrivprocessen på så sätt att skrivandets stadier integreras än att vara skilda faser i skrivandet 
(Edwards-Groves 2011, s. 50-61). Det multimodala skrivandet förmedlas vara en 
sammanhängande process där själva skrivandet bör samspela med den visuella utformningen och 
de auditiva effekterna så att budskapet förtydligas (ibid., s. 51, 56). Den skriftliga teckenvärldens 
dominans märks av då många elever väljer att färdigställa texten innan de lägger till ljud och/eller 
bild (Godhe 2012, s. 103; Shanahan 2012, s. 265; Shanahan 2013a, s. 87; Shanahan 2013b, s. 195). 
Forskningen menar att det idealiska skulle vara att lärare undervisar om teckenvärldarna parallellt 
genom att belysa aktuell textkonstruktion samtidigt som aktuell digital programvara (Edwards-
Groves 2011, s. 59). På så sätt blir de visuella och auditiva effekterna minst lika viktiga som det 
skriftliga i förmedlandet av innehållet. Tidigare forskning beskriver att det digitala multimodala 
skrivandet är relativt nytt i skolan (Godhe 2012, s. 89), men utanför skolan används det desto mer 
av eleverna (Åkerlund 2013, s. 173-174). Att låta dessa praktiker få tillträde i skolarbetet bidrar till 
en större verklighetsförankring enligt forskarna (Edwards-Groves 2011, s. 50; Åkerlund 2013, s. 
25, 214).  
 
2.1.1 Lärarperspektiv  
Den tidigare forskningen beskriver vilka kompetenser och resurser som lärare behöver för att 
bedriva en multimodal skrivundervisning. Bland annat nämns tekniska kompetenser och att 
tillgången på digitala resurser är god (Edwards-Groves 2011, s. 49). Studier visar dock att skolor 
ofta inte har god tillgång till digital teknik (Ryan et al. 2010, s. 477; Åkerlund 2013, s. 142) och att 
lärare behöver ges fortbildning i olika programvaror för att få kunskap om dess potential att 
kombinera olika teckenvärldar (Shanahan 2012, s. 265; Åkerlund 2013, s. 241).  
 
I den tidigare genomförda litteraturstudien skapades begreppet ”multimodal skrivkompetens” 
(Sundström 2015, s. 25), vilket innebär kunskap om hur olika teckenvärldar kan samspela i det 
skriftliga meningsskapandet för att få fram budskapet på bästa sätt. I tidigare forskning 
förmedlades att lärare ofta saknade denna kunskap, vilket visade sig som brister i elevernas alster 
(Shanahan 2012, s. 272-273, 281; Shanahan 2013a, s. 98-100, Shanahan 2013b, s. 194, 210). 
 
För att kunna bedriva en multimodal skrivundervisning behöver lärare även ett metaspråk, det vill 
säga ett språk för att beskriva och tolka olika uttryck för teckenvärldarnas meningsskapande, som 
de sedan kan förmedla vidare till sina elever (Ryan et al. 2010, s. 477; Shanahan 2013b, s. 196). 
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Pantaleos (2013) studie är ett bra exempel på detta. Där har lärare först undervisat eleverna om 
specifika drag i bilderböcker och grafiska romaner, med andra ord gett dem ett språk för att tala 
om dessa genrers utformning, för att sedan låta eleverna själva skriva liknande multimodala texter 
(Pantaleo 2013, s. 154-156). Studien visar att lärarna gett eleverna ett språk att tala om sitt 
multimodala skrivande (ibid., s. 158-166).  
 
Den tidigare forskningen beskriver också olika pedagogiska modeller som lärare kan ha 
användning för i den multimodala skrivundervisningen. Shanahan (2012, s. 268) lyfter till exempel 
fram Leanders pedagogiska modell som användbar i den multimodala skrivundervisningen, då 
den jämför multimodalt skrivande i olika medier och samtidigt synliggör likheter som analogt och 
digitalt skrivande har med varandra. Det gör att glappet mellan analogt och digitalt skrivande inte 
är lika stort, vilket i en skolkontext är passande enligt Shanahan (2012, s. 268).  
 
New London Group, som består av tio forskare, har utarbetat ett ”Pedagogiskt ramverk för 
multilitteraciteter” (The Multiliteracies Pedagogy Framework”, från Cazden et al., 1996; Cope & 
Kalantzis, 2000, citerad av Ryan et al. 2010, s. 479, min översättning), vilket använts som 
analysverktyg då forskare undersökt lärares roll i det multimodala klassrummet (Ryan et al. 2010, 
s. 479). Det pedagogiska ramverket för multilitteraciteter består av fyra delar:  
 

• Elevcentrerad undervisning, där elevers intressen och erfarenheter tas tillvara och där de 
praktiskt själva får prova på olika typer av multimodalt skrivande (Kalantzis & Cope 
2000, s. 238-239; Ryan et al. 2010, s. 479). 

• Explicit undervisning, där lärare undervisar elever om nödvändiga text- och 
genrekunskaper samt aktuella digitala programvaror som används i det multimodala 
skrivandet (ibid.). 

• Analyserande undervisning, där lärare tillsammans med elever granskar multimodala 
texters syfte och på vilket sätt olika teckenvärldar avspeglar syftet (ibid.). 

• Förändrad klassrumspraktik för såväl lärare som elever, där det multimodala 
textskapandet innebär att ta med sig kunskaper och förståelse från ett sammanhang till ett 
annat (mindre känt) sammanhang (ibid.).  

 
Forskningen menar att elevcentrerad, praktisk och explicit undervisning är betydelsefullt i 
utformandet av den multimodala skrivundervisningen (Ryan et al. 2010, s. 479). Det är lärarens 
ansvar att komma med analyserande och granskande inlägg i den multimodala 
skrivundervisningen för att göra elever medvetna om hur väl syftet framkommer i olika 
multimodala texter (ibid., s. 484). Den förändrade klassrumspraktiken innebär en jämnare 
maktbalans mellan lärare och elever då läraren mer är som en ”handledare” (ibid., s. 483, min 
översättning). Kommunikationen i klassrummet är en central aspekt vid det multimodala 
skrivandet. Förändringarna i form av jämbördigare maktbalans och med fokus på ett bra samspel 
mellan varandra kan för många lärare uppfattas kaosartat då de tvingas släppa på kontrollen i 
klassrummet, som de annars varit vana vid att haft (ibid.). Forskningen framför att lärare i sin 
planering av det multimodala skrivandet kan ha hjälp av det pedagogiska ramverket (ibid., s. 487).  
 
Annat som tidigare forskning visat är att den multimodala skrivundervisningen är lättare att få till 
då lärare kollektivt går in för att bedriva en sådan skrivundervisning (Edwards-Groves 2011, s. 
54). Skolledningens och lärares attityder till den tekniska utvecklingen och det multimodala 
skrivandet framhålls dessutom som viktiga (Åkerlund 2013, s. 252-253). Det framhävs också vara 
enklare att utforma den multimodala skrivundervisningen genom att välja ett snävare 
ämnesområde för eleverna att hållas inom (Ryan et al. 2010, s. 485, 487). På så sätt kan läraren ge 
mer specifika instruktioner och ställa mer detaljerade kritiska frågor till eleverna (ibid.).  
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Sammanfattningsvis bör lärare veta vad multimodalt skrivande innebär samt vad som är 
utmärkande för det multimodala skrivandet. De behöver så kallad multimodal skrivkompetens 
och tekniska kompetenser likaså, samt ett metaspråk. Lärare behöver även god tillgång på digitala 
resurser och en vilja att använda dem, samt en positiv attityd gentemot den digitala tekniken och 
multimodalt skrivande i skolan. 
 
2.2 Teoretiska perspektiv 
De teoretiska perspektiv som denna studie kommer att behandla är de multimodala teorierna: 
socialsemiotiskt-multimodalt perspektiv och designorienterat-multimodalt perspektiv. Perspektiven är snarlika 
varandra med gemensamma nämnare i form av fokus på att kombinera olika teckenvärldar och 
att elever genom sina representationer med olika uttrycksformer visar och förmedlar sin kunskap 
(Leijon & Lindstrand 2012, s. 171). Men perspektiven skiljer sig också åt på några punkter, främst 
vad gäller centrala begrepp inom de olika teorierna. Då eleverna formar sina representationer 
kallar man det inom det socialsemiotiskt-multimodala perspektivet för ”teckenskapande” [min 
kursivering] (ibid., s. 172), medan man inom det designorienterade-multimodala perspektivet talar 
om ”design” (ibid., s. 181-182). Att designa och skapa tecken innebär att utforma en ny 
representation av den kunskap och förståelse man har om innehållet, med hjälp av olika 
teckenvärldar (Selander & Kress 2010, s. 20, 33; Leijon & Lindstrand 2012, s. 177).  
 
Det socialsemiotiskt-multimodala perspektivet har utgått ifrån Hallidays socialsemiotiska teori om 
språket, som forskarna Robert Hodge och Gunther Kress breddade till att innefatta alla 
teckenvärldar, inte bara den språkliga teckenvärlden (Leijon & Lindstrand 2012, s. 175). I och 
med det lades ”grunden för det begrepp som kom att etableras som multimodalitet” (Kress 1996; 
Kress & van Leeuwen 2001, refererad i Leijon & Lindstrand 2012, s. 175).  
 
Det designorienterade-multimodala perspektivet ”har utvecklats inom forskargruppen 
DidaktikDesign vid Stockholms universitet” med bland annat Staffan Selander och Anna-Lena 
Kempe (tidigare Rostvall) (Rostvall & Selander 2008a, s. 11; Stockholms universitet 2014). Vid 
utformandet av perspektivet har samtal i synnerhet förts med de engelska forskarna Carey Jewitt 
och Gunther Kress (Rostvall & Selander 2008a, s. 11). Det designorienterade-multimodala 
perspektivet utgår ifrån flera olika teoretiska inriktningar (Rostvall & Selander 2008b, s. 34), till 
exempel från pragmatismen, där John Dewey med sitt ”learning by doing” och elevernas eget 
skapande varit centrala aspekter (Säljö 2010, s. 173-174), men även från det sociokulturella 
perspektivet med Lev Vygotskij som grundare, där ”medierande redskap” såsom tecken och 
teckenvärldar är centralt i kommunicerandet (ibid., s. 183-185). Det sociokulturella perspektivet 
tar även upp vikten av att utgå ifrån elevernas erfarenheter och betonar elevernas 
utvecklingspotential genom den så kallade ”närmaste utvecklingszonen” (ibid., s. 191). Den 
sociala kontexten är en viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet (ibid., s. 193). Både Deweys 
och Vygotskijs perspektiv poängterar hur viktig kommunikationen är mellan såväl lärare och 
elever som elever sinsemellan (ibid., s. 194). Utöver dessa två perspektiv har det 
designorienterade-multimodala perspektivet även utgått ifrån det tidigare nämnda 
socialsemiotiska-multimodala perspektivet. Därifrån har multimodala aspekter såsom olika 
teckenvärldars och mediers funktion i meningsskapandet hämtats (Rostvall & Selander 2008b, s. 
34). Det designorienterade-multimodala perspektivet kan ses som en utvidgning av det 
socialsemiotiska-multimodala perspektivet då man hämtat inspiration ifrån detta perspektiv.  
 
Inom det designorienterade-multimodala perspektivet ”betraktas både den som lär och den som 
skapat förutsättningar för lärande som didaktiska designers” (Leijon & Lindstrand 2012, s. 181), 
med andra ord får lärare ses som designers av undervisningen. Den tekniska utvecklingen där 
skolor blir alltmer digitaliserade, ställer nya krav på lärarens utformning av undervisningen (ibid.).  
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Begreppet ”didaktisk design”, som är ett centralt begrepp i det designorienterade-multimodala 
perspektivet, innefattar såväl ”design för lärande” som ”design i lärande” (Leijon & Lindstrand 
2012, s. 182). Design för lärande beskriver de förutsättningar som finns till hands då en 
lärsekvens sätts igång, medan design i lärande handlar om individers skapande av representationer 
och på vilket sätt de visar sin kunskap (ibid.). Nedanstående bild (figur 3) visar hur en sådan 
lärsekvens kan se ut (Selander & Kress 2010, s. 114). Eftersom denna studie undersöker hur 
lärare arbetar med multimodalt skrivande i skolan, så är det själva utformningen av 
undervisningen som är intressant. Därför kommer förutsättningarna för en lärsekvens att närmast 
belysas.  
 

 
 
Figur 3. En formell lärsekvens visualiseras i bilden (Selander & Kress 2010, s. 114). Längst till vänster i 
bild beskrivs förutsättningar för en lärsekvens (design för lärande) och från mitten till höger visas 
individens lärprocess (design i lärande), i form av första och andra transformationscykeln (ibid.).  
 
Då lärare designar undervisningen för sina elever är det ett antal förutsättningar som tas i 
beaktande. Först och främst bör undervisningen uppfylla ett syfte, vilket är framskrivet i 
läroplanen, aktuella kursplaner eller skolans arbetsplan (Leijon & Lindstrand 2012, s. 182). För 
det andra bör lärare ta hänsyn till ”möjliga resurser som finns att tillgå” (ibid.), som exempelvis 
olika medier eller teckenvärldar och andra hjälpmedel i form av verktyg eller material som finns 
till förfogande (Selander & Kress 2010, s. 114). För det tredje bör lärare i sin utformning av 
undervisningen tänka på ”institutionella mönster, det vill säga normer, regler, rutiner och 
sanktioner” (Leijon & Lindstrand 2012, s. 182). Alla dessa aspekter bör förmedlas till eleverna så 
att de vet vad som förväntas av dem. I dagens skola inryms även flera olika typer av lärmiljöer, 
vilka också ska tas ställning till vid utformandet av undervisningen (ibid.).  
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3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka om och i så fall hur några lärare på Åland 
praktiskt arbetar med det multimodala skrivandet i årskurs 4-6, samt deras upplevelser av och 
attityder till det multimodala skrivandet i skolan. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

• Vad lägger lärare in i begreppet multimodalt skrivande? 
• Hur planerar och genomför lärare det multimodala skrivandet i årskurs 4-6? 
• Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare i årskurs 4-6 med en multimodal 

skrivundervisning?  
• Vad är lärares generella inställning till det multimodala skrivandet i skolan? 

 

4 Metod  
 
Här redogörs för studiens tillvägagångssätt och dess genomförande. Nästkommande rubrik 
redogör kort för metoden för insamlandet och urvalet av tidigare forskning som presenterats i 
bakgrundsavsnittet. I nedanstående rubriker presenteras även det metodval och urval som gjorts i 
samband med insamlandet av det empiriska materialet till denna studie, samt vilka etiska aspekter 
som tagits i beaktande. Följande rubriker tar även upp hur datainsamlingen utförts och på vilket 
sätt det empiriska materialet analyserats.   
 
4.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som presenterats i bakgrundsavsnittet baserar sig på vad som framkommit 
i den tidigare genomförda litteraturstudien, Multimodalt skrivande − förutsättningar och 
lärandemöjligheter (Sundström 2015). Den tidigare forskningen har sökts systematiskt via såväl 
manuella sökningar som databassökningar. Databassökningarna har gjorts i databaserna: Libris, 
Summon, Google Scholar och ERIC Proquest. Den litteratur som svarade mot litteraturstudiens 
syfte valdes ut och granskades kritiskt. Avgränsningar som gjordes var bland annat att enbart 
inkludera litteratur som sakkunniga granskat innan publicering, så kallad ”peer review” (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 61-62). Slutligen sammanställdes den utvalda litteraturen 
på området och resulterade i nämnda litteraturstudie. Författaren ger en mer omfattande 
beskrivning av hur den tidigare forskningen sökts, valts ut, granskats, analyserats och presenterats 
i litteraturstudien, varför intresserade hänvisas till litteraturstudien i sin helhet (Sundström 2015). 
 
4.2 Metodval  
Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur några lärare på Åland praktiskt 
arbetar med multimodalt skrivande i årskurs 4-6, samt vad de har för upplevelser av och attityder 
till multimodalt skrivande i skolan. 
 
Det anses vara lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder då man vill ”få en helhetsförståelse 
av ämnet” samt hitta ett mönster i informanternas upplevelser eller attityder (Larsen 2009, s. 23-
24). Eftersom målet med denna studie är att få en bättre förståelse av multimodalt skrivande i 
årskurs 4-6 och även upptäcka likheter och skillnader i några lärares upplevelser av och attityder 
till multimodalt skrivande i skolan så har en kvalitativ ansats valts. 
 
För att undersöka och besvara studiens syfte och frågeställningar har halvstrukturerade intervjuer 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 128) genomförts med några lärare. Halvstrukturerade intervjuer 
innebär att några färdigt formulerande frågor gjorts upp i förhand som svarar mot studiens syfte 
och frågeställningar (ibid.). Informanterna besvarar samtliga frågor som angetts på 
intervjuformuläret (se Bilaga 1) i en naturlig ordningsföljd. Eftersom alla informanter besvarar 
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samma frågor blir det lättare att finna mönster i materialet sedan. Intervjuformuläret innehåller 
även följdfrågor som kan bli aktuella att ställa för ett fylligare svar av informanten, vilket enligt 
Larsen (2009, s. 27) gör att det är lättare att uppnå ”god validitet”.   
 
Forskaren ska dock vara medveten om ”intervjueffekten” då kvalitativa intervjuer av detta slag 
genomförs (Larsen 2009, s. 27). Med intervjueffekt menas att ”informanten svarar det hon tror 
att intervjuaren vill höra, att hon svarar för att göra ett gott intryck, för att dölja brist på kunskap, 
eller att hon svarar det som hon tror är allmänt accepterat” (ibid.). Detta måste forskaren ha i 
åtanke då intervjuunderlag upprättas och materialet sedan analyseras.  
 
Larsen (2009, s. 81) menar att kvalitativa studier med intervjuer som insamlingsmetod genererar 
låg reliabilitet, eftersom det är svårt att upprepa samma intervjustudie då faktorer som forskarens 
personlighet, informanternas ”dagsform” och andra situationsbundna aspekter spelar in. 
Däremot kan reliabiliteten öka om metoden för insamling och analys av data beskrivs utförligt 
och hanteringen av det empiriska materialet sker med yttersta noggrannhet (ibid.), vilket har 
gjorts.   
 
4.3 Urvalskriterier och avgränsningar  
De urvalskriterier som gjorts upp gällande intervjupersonerna är att det ska vara lärare som 
undervisar i årskurs 4-6 vid kommunala grundskolor på Åland. Totalt har sex lärare intervjuats. 
Mängden intervjuer vid kvalitativa studier framhålls hellre vara få till antalet, för att ge tid åt 
analysen av dem (Kvale & Brinkmann 2009, s. 130; Trost 2010, s. 143). Materialet blir dessutom 
lättare att hantera och bilda sig en uppfattning om (ibid.). Trost (2010, s. 137) menar att urvalet i 
kvalitativa undersökningar helst bör vara variationsrik inom ”en given ram”. Den givna ramen i 
denna studie är att informanterna ska undervisa i någon av årskurserna 4-6 på Åland. Utöver det 
har variabler som spridning (i form av lärare från olika skolor) och kön gjorts gällande urvalet.  
 
Det finns enbart en friskola på Åland, Waldorfskolan (Waldorf Åland 2015), vilket innebär att en 
överväldigande majoritet av grundskolorna på Åland är kommunala. Därför har urvalet för denna 
studie varit de kommunala grundskolorna på Åland, som är 20 stycken till antalet. Samtliga 
rektorer har kontaktats via mail den 2 september 2015, där de fick information om studien samt 
ombads vidarebefordra informationsbrevet (Bilaga 2) till berörda lärare på skolan. Sex rektorer 
besvarade mailet med att de vidarebefordrat informationsbrevet och att de ställde sig positiva till 
studien. Ett antal rektorer som inte besvarat mailet kontaktades per telefon, för att säkerställa att 
de fått mailet och om informationsbrevet uppmärksammats på något sätt i skolan. Detta gjordes 
vid flertal tillfällen men utan resultat. Då ingen lärare själv tog kontakt kontaktades ett antal 
lärare, som uppfyllde urvalskriterierna, via mail eller per telefon. De lärare som kontaktades var 
från både skolor där rektorn besvarat mailutskicket och från skolor där rektorn ej besvarat mailet. 
Sex stycken lärare ställde sig positiva till att vara med i studien. Av dem kontaktades fyra stycken 
via mail och två stycken per telefon. De sex lärare som ställde upp för intervju kommer från fyra 
olika grundskolor på Åland. Endast en manlig lärare är representerad i urvalet, även om fler 
manliga lärare blivit kontaktade.  
 
4.4 Etiska överväganden  
I studien har forskningsetiska överväganden gjorts i form av att följa det krav som gäller under 
examensarbetet enligt Högskolan Dalarna (2014) samt att följa de Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som Vetenskapsrådet tagit fram (Björkdahl Ordell 2007, s. 
26). De forskningsetiska principerna bör följas då forskning bedrivs, eftersom de beskriver hur 
deltagande individer skyddas (ibid.). Principerna som forskaren bör ta i beaktande är: 
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1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem.  
4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007, s. 26-27). 

 
Denna studie har tagit hänsyn till dessa etiska principer genom att informera intervjupersonerna 
via ett informationsbrev där det framkommer: vad syftet med studien är, hur undersökningen 
kommer att gå till, på vilket sätt informanternas information kommer att hanteras samt att deras 
deltagande i undersökningen är högst frivillig (se Bilaga 2). Precis som informationsbrevet 
förmedlar kommer varken informanten eller skolan att namnges i studien, för att informationen 
inte ska kunna spåras till en enskild skola. För att tillgodose lärarnas anonymitet ges varje lärare 
ett fiktivt namn. Valet har gjorts att enbart använda kvinnliga fiktiva namn oavsett kön i denna 
studie, detta för att skydda alla informanters identitet. Det empiriska material som samlas in 
används enbart för denna studie och kommer därefter att makuleras. Informanterna avgör själva 
om de vill delta i undersökningen eller inte och kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande.  
 
För att lättare hantera det empiriska materialet har intervjupersonerna tillfrågats om intervjun får 
spelas in via ljudupptagning. Om informanten godkänt inspelning har samtalet spelats in.    
 
4.5 Genomförande  
Alla sex lärare har fått informationsbrevet (Bilaga 2) skickat till sig och tid för intervju har bokats. 
Samtliga lärare har även fått intervjufrågorna (Bilaga 1) skickade till sig innan intervjun. Fem av 
intervjuerna har genomförts efter avslutad skoldag, medan den sjätte intervjun genomfördes 
under skoldagen då läraren hade en ledig lektionstid. Alla intervjuer har genomförts på skilda 
dagar och enskilt i ett klassrum eller annat avskilt rum på den skola respektive lärare arbetar. 
Informanterna har själva valt plats för intervjun. Under fyra av intervjuerna blev samtalet kort 
avbrutet för att elever eller lärare knackade på och frågade om någonting eller skulle hämta 
material från klassrummet. Två av informanterna tycktes bli lite störda av avbrottet men enbart 
för stunden. Samtalen kunde sedan fortgå utan störningar. Fyra av intervjuerna höll 
tidsbegränsningen som var satt för intervjun medan två av intervjuerna gick över den beräknade 
tiden något. Detta berodde på att samtalet flöt på och nya, väsentliga saker kom upp, som 
informanten fick beskriva och förtydliga. Dessa informanter medgav att det inte gjorde något att 
samtalet tagit längre tid än beräknat.  
 
Ett av de etiska överväganden som gjorts i denna studie var att enbart använda kvinnliga fiktiva 
namn på informanterna oavsett kön. Därför har informanterna blivit tilldelade de fiktiva namnen: 
Elvira, Maja, Sara, Ulla, Lisbeth och Felicia. I resultatsammanställningen kommer dessa att 
användas. 
 
Informanterna är för intervjuaren alla kända sedan tidigare och detsamma gäller för 
informanterna som alla även känner intervjuaren. Att den som intervjuar känner personen som 
intervjuas och vice versa bidrar till ett öppnare och positivare intervjuklimat då det redan finns en 
etablerad relation mellan personerna. Trost (2010, s. 90) menar att relationen mellan intervjuaren 
och informanten bör vara god, vilket samtliga relationer mellan intervjuaren och studiens 
informanter anses vara. Förvisso kan ”intervjueffekten” spela in och informanten svara det som 
hon tror är mest korrekt (Larsen 2009, s. 27). Intervjuaren har dock varit tydlig med att berätta att 
det är ett samtal om lärarens tankar, egna reflektioner och upplevelser av det multimodala 
skrivandet i skolan som hon vill uppnå, och inte en intervju i den bemärkelsen att de mest 
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korrekta svaren efterfrågas. Att intervjuaren känner informanterna sedan tidigare kan i detta 
sammanhang vara en fördel. Det är lättare att dela med sig av sina tankar och upplevelser till 
någon som man redan har en relation till.  
 
Intervjuformuläret (Bilaga 1), som är uppbyggt i olika delområden, börjar med ett antal inledande 
frågor om exempelvis informantens utbildning och erfarenhet av att undervisa i årskurs 4-6. 
Därefter går intervjun in på första delområdet, där relevanta begrepp avhandlas. Det efterföljs av 
andra delområdet som behandlar det konkreta arbetet med multimodalt skrivande i skolan. 
Intervjun avslutas sedan med att lärares inställning till det multimodala skrivandet tas upp i 
delområde tre.  
 
Vid själva intervjusituationen godkände samtliga informanter ljudinspelning av samtalet. Därefter 
presenterades studiens syfte i klartext för informanten. Frågorna i intervjuformuläret har sedan 
ställts till informanten i naturlig ordningsföljd, det vill säga samtliga frågor har ställts men inte 
nödvändigtvis i den ordning de står på intervjuformuläret. Däremot var tanken att visa 
informanten figuren över multimodalhjulet (se Magnusson 2014, s. 40) först efter att hon 
beskrivit vad begrepp som multimodalitet och multimodalt skrivande skulle kunna innebära och 
inkludera, för att påverka informanten så lite som möjligt i sina svar. Detta visade sig vid första 
intervjun vara svårt då informanten aldrig hört talas om begreppet multimodalitet tidigare. Från 
och med andra intervjun visades figuren över multimodalhjulet direkt efter att frågan om 
begreppet multimodalitet ställts. På så vis hade intervjuaren och informanten en gemensam 
plattform att diskutera kring. Det som intervjuaren nämnde var att begreppet multimodalitet 
innebär att olika uttrycksformer (teckenvärldar) kombineras i vårt meningsskapande och att 
skriftlig, visuell, rumslig, taktil, rörelse, auditiv och muntlig är olika teckenvärldar som 
åskådliggörs i multimodalhjulet. Detta hade informanten sedan tillfälle att kommentera och ge sin 
spontana reaktion på. Därefter ställdes frågan om vad som skulle kunna ingå i det multimodala 
skrivandet. Först efter att informanten gett sitt svar berättade intervjuaren om hur forskarna tänkt 
med upplägget av teckenvärldarna i multimodalhjulet, att de teckenvärldar i nära anslutning till 
varandra är de som mest naturligt kombineras. Därmed har intervjuaren minimerat påverkan på 
informanternas svar gällande begreppen.   
 
Under intervjun har informanterna även observerats för att lättare kunna tolka svaren de gett. 
Detta tas in i analysen av det empiriska materialet.  
 
Efter varje intervju gjordes transkriptionen av innehållet kort därefter, för att kunna redogöra för 
de observationer som gjorts av informanten under intervjun.   
 
4.6 Analys av data 
Detta avsnitt kommer att redogöra för den analysmetod som använts för att bearbeta det 
empiriska materialet. Den analysmetod som valts är innehållsanalys där ”forskaren på ett 
systematiskt och stegvist sätt klassificerar data, för att lättare kunna identifiera mönster och 
teman, där målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen” (Eriksson Barajas et al. 2013, 
s. 147). Med andra ord är syftet att i informanternas beskrivningar av det multimodala skrivandet 
finna samband, likheter och skillnader, vilka sedan jämförs med tidigare forskning på området 
och relevanta teoretiska perspektiv.  
 
Analysmetoden innebär att det empiriska materialet samlats in, transkriberats och lästs i sin helhet 
(Larsen 2009, s. 101; Eriksson Barajas et al. 2013, s. 164). För att komma åt innehållet har grov 
transkription genomförts medan sekvenser av samtalet transkriberats ordagrant för att möjliggöra 
citering. Insamlandet har även bestått av att informanterna observerats under intervjun för att 
underlätta tolkandet av svaren (Larsen 2009, s. 27). Tolkningar som gjorts har skrivits med i det 
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insamlande materialet. Därefter har det samlade materialet grupperats, i en matris gjord i ett 
kalkylbladsprogram utefter de olika intervjudelarna, för att lättare få en överblick (Larsen 2009, 
101; Eriksson Barajas et al. 2013, s. 164). Materialet i varje delområde har sedan granskats, genom 
att informanternas uttalanden blivit kodade (ibid.). Dessa koder har därefter ordnats i ett antal 
”kategorier” (Larsen 2009, s. 102; Eriksson Barajas et al. 2013, s. 164). Kategorierna har sedan 
analyserats, där likheter och skillnader noterats. Dessa ”mönster” har slutligen jämförts med 
forskning på området och relevant teori (ibid.). 
 
5 Resultat  
 
Resultatet av studien presenterar en sammanställning av det empiriska materialet, som analyserats 
och tolkats enligt vald analysmetod, i nedanstående rubriker. Först ges en beskrivning av urvalet. 
Därefter presenteras resultatet från studien via tre delområden: begreppet multimodalt skrivande, 
det konkreta multimodala skrivandet och lärares syn på multimodalt skrivande. Genom dem 
besvaras studiens frågeställningar om: vad lärare lägger in i begreppet multimodalt skrivande, hur 
de planerar och genomför det multimodala skrivandet i årskurs 4-6, vilka möjligheter och 
begränsningar de ser med en multimodal skrivundervisning samt vad deras generella inställning är 
till det multimodala skrivandet i skolan.  
 
5.1 Intervjupersonerna 
De sex informanterna är alla utbildade och behöriga lärare. Två av lärarna undervisar i årskurs 3 
och 4, två av lärarna undervisar i årskurs 4 och två av lärarna undervisar i årskurs 5 och 6. De är 
verksamma i fyra olika åländska grundskolor, som är spridda över fasta Åland. 
Erfarenhetsmässigt skiljer de sig lite åt; en av lärarna har mindre än fem års erfarenhet, två av 
lärarna har fem till tio års erfarenhet och tre av lärarna har mer än tio års erfarenhet av att 
undervisa i årskurs 4-6.  
 
Valet har gjorts att skydda informanternas anonymitet och integritet, därför kopplas de fiktiva 
namnen inte ihop med en specifik årskurs eller arbetserfarenhet. Detta görs inte heller vidare i 
resultatredovisningen.  
 
5.2 Begreppet multimodalt skrivande 
Alla tillfrågade lärare upplevs osäkra på begreppet multimodalitet och det är bara en av lärarna 
som är bekant med begreppet sedan tidigare. Hon beskriver att: ”Jag vet att vi läste om det [i 
lärarutbildningen] och det jag tänker på, när jag hör det, är liksom att lära sig på olika sätt”. Just 
att elever lär sig på olika sätt är något som alla lärare uttrycker mer eller mindre. Efter att ha 
samtalat om begreppet samt visat figuren över multimodalhjulet (se Magnusson 2014, s. 40) så 
konstaterar flera av lärarna att de inkluderar detta i undervisningen: 
 

Felicia:  Jag gör det, fast jag inte visste att det hette så där. 
 
Elvira:  Vi jobbar ju jättemycket med de här lärstilarna, som baserar sig på det här. […] En del 

är taktila, en del är mer auditiva, visuella och så där, så därför försöker vi blanda dem 
hela tiden så att de ska få…så att alla ska få chans till sitt favoritinlärningssätt.  

 
Maja:  En snabb titt på det här så ser man ju att det är det här man försöker uppnå. Att man 

försöker kombinera och få in dem på olika spår, för att man ska fånga alla.  
 
Angående vad lärarna skulle lägga in i begreppet multimodalt skrivande så lyfter fem av dem, 
Felicia, Elvira, Maja, Sara och Lisbeth, fram att den visuella teckenvärlden kan kombineras med 
den skriftliga teckenvärlden. Felicia, Elvira, Maja, Sara och Ulla menar även att den auditiva och 
muntliga teckenvärlden ingår i det multimodala skrivandet. Två av lärarna, Elvira och Ulla, 
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beskriver att den rumsliga teckenvärlden också kan kombineras med den skriftliga genom att få 
uppleva en plats från vilken en berättelse kan starta, att det sätter igång elevernas fantasi och 
deras skrivande. Sara berättar att den rörliga teckenvärlden även kan ingå i det multimodala 
skrivandet genom att eleverna får dramatisera sin berättelse. Utifrån svaren de gett och 
observationen som gjordes under intervjun ger Felicia, Elvira, Sara och Maja intryck av att vara 
mer säkra på vad de skulle inkludera i begreppet multimodalt skrivande, där främst det visuella 
och det auditiva eller muntliga beskrivs kombineras med det skriftliga.  
 
Maja, Felicia, Elvira och Sara upplevs lättade efter samtalet om begreppet, att de visste vad det 
innebar trots att de inte var bekanta med begreppet. Lisbeth förmedlar dock en fortsatt osäkerhet 
på begreppet genom hela samtalet och har svårt att hålla sig till det multimodala skrivandet. Hon 
vill gärna prata om andra uttrycksformer som inte inkluderar elevers skrivande.  
 
5.3 Det konkreta multimodala skrivandet 
Lärarna tillfrågades beskriva en vanlig dag för sina elever samt om de tillfällen där eleverna skrev 
under dagen skulle kunna anses vara multimodalt skrivande. Ulla, Maja och Felicia menar att det 
inte blivit något multimodalt skrivande för eleverna under den dagen medan resterande lärare 
hade exempel på då eleverna skrivit multimodalt. Flera av exemplen rör ett digitalt multimodalt 
skrivande, till exempel så fick eleverna i årskurs 3 och 4 under lektionen i engelska fortsätta med 
att göra egna böcker genom applikationen BookCreator på surfplattorna. De gör 
presentationsböcker om sig själva och sin familj, där de skriver meningar på engelska, lägger till 
bilder och till sist får de lägga till ett ljudklipp. Allt detta görs i applikationen på surfplattan. 
Eleverna har blivit introducerade i hur programmet fungerar och vad de ska ha med i sina böcker. 
Detta kommer de sedan att få visa och presentera muntligt för klassen. Ett annat exempel var det 
skrivprojekt som eleverna i årskurs 4 håller på med, kallat Den magiska dörren. Detta är ett 
romanprojekt utarbetat av Josef Sahlin, en svensk lärare, som låtit lärarhandledningar till diverse 
olika skrivprojekt finnas tillgängligt på Internet (http://josefsahlin.se)2. Eleverna fortsatte under 
lektionen att skriva på sina berättelser på datorn och rita bilder till. Eleverna kommer då de är 
klara med sin berättelse att få åka till ett musiklabb och läsa in sin berättelse. Ytterligare ett 
exempel på digitalt multimodalt skrivande är det skrivprojekt som eleverna i årskurs 5 och 6 
nyligen påbörjat. Inspiration till utformandet av skrivprojektets ramar och riktlinjer har hämtats 
från Josef Sahlins lärarhandledningar. Skrivprojektet har fått namnet Oväntad vänskap och handlar 
om att någon av Astrid Lindgrens karaktärer möter någon annan karaktär, kanske skribenten 
själv. I första kapitlet är det fokus på personbeskrivningar, att de utifrån alla sinnen ska beskriva 
personen de skriver om. Som inspiration till kapitlet såg de på första avsnittet från filmen om 
Pippi Långstrump. Följande kapitel lägger fokus på dialoger, eftersom det är nu som personerna 
möts. Tredje kapitlet handlar om hur man ska beskriva en plats och sista kapitlet om hur man 
avslutar en berättelse och får ihop alla trådar. Eleverna får skriva fritt utifrån fastslagna riktlinjer. 
Berättelserna som eleverna skriver ska sedan utmynna i dockteatrar som framförs för 
fadderklassen. Handdockor till dockteatrarna kommer eleverna att göra under 
bildkonstlektionerna. Det fanns även ett exempel på analogt multimodalt skrivande där eleverna 
under biologin skrev vilka olika former vatten kan förekomma i samt ritade bilder till detta.  
 
Utöver detta ger lärarna konkreta exempel på andra tillfällen då eleverna fått ta del av ett 
multimodalt skrivande. Skrivprojektet Den magiska dörren, som redan nämnts, beskrivs av Sara, 
Lisbeth, Felicia, Maja och Elvira som något de antingen gjort eller gör med sina elever för 
tillfället. Huruvida det efterföljs av att eleverna läser in sin berättelse skiljer sig åt mellan lärarna. 
Alla fem lärare upplevs nöjda med upplägget av skrivprojektet, men Felicia, Elvira och Sara 
menar att projektet borde vara kortare än nio kapitel för att passa eleverna bättre. En av lärarna 

                                                           
2 För mer informantion kring hur han lagt upp sina romanprojekt kan den som är intresserad besöka hans hemsida: 
http://josefsahlin.se, där lärarhandledningar till exempelvis romanprojektet Den magiska dörren finns tillgängligt.  
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beskriver att hon använt Josef Sahlins mall för skrivprojekt, men gjort om den för att anpassa den 
till den elevgrupp som hon har: ”Nu modifierar vi och gör fyra kapitel eller bara tre. […] Har 
man modellen så är det väldigt lätt att bara lägga in några korta riktlinjer. Det här älskar jag och 
det här älskar eleverna!”. Ett annat skrivprojekt (Höghuset), där eleverna arbetat mycket med det 
visuella, har varit då de inom bildkonsten tillverkat höghus av kartonger och där de fått inreda 
varsin lägenhet. Detta har knutits ihop med svenskan och eleverna har fått skriva en berättelse 
som utgår ifrån lägenheten de gjort. Eleverna får veta att alla som bor i höghuset hört en 
explosion i källaren och ska utifrån det skriva om hur personen i lägenheten reagerar på det som 
hänt. Även här har det funnits riktlinjer längs med hela skrivandet. Någon gång har elevernas 
texter blivit julshower på julfesten eller tryckts som böcker och blivit låneböcker i skolbiblioteket 
berättar en av lärarna.  
 
Dessutom ger Sara, Lisbeth och Felicia exempel på hur eleverna fått arbeta med olika slags 
presentationsprogram via dator eller surfplattor. Till exempel har eleverna i årskurs 3 och 4 fått 
göra presentationer i Powerpoint3 om deras intresse eller idol, som de sedan fått visa upp för sina 
föräldrar på utvecklingssamtalet. Elever i årskurs 5 och 6 har i sin tur gjort presentationer om 
rymden via surfplattorna. Dessa har de sedan muntligen presenterat för klassen. I båda fallen har 
det främst handlat om att kombinera text med bilder. 
 
Felicia och Ulla beskriver att eleverna även fått prova på filmskapandet, där skrivandet inneburit 
att förbereda ett manus till det som muntligen ska uttryckas eller rörelsemässigt utföras på filmen. 
I en av klasserna fick eleverna filma sina bokpresentationer. Eleverna fick berätta om och hålla 
upp den bok som de läst och någon annan av klasskamraterna filmade. Som förarbete fick de 
skriva ner vad de ville säga om boken. Bokpresentationerna lades sedan upp på klassbloggen så 
att föräldrarna också fick ta del av vad barnen gjort. I en annan klass fick eleverna göra 
instruktionsfilmer i applikationen iMovie4 på surfplattorna. Eleverna skulle beskriva till exempel 
hur man står på händer, hjular eller knyter skorna. De fick börja med att planera och skriva ner 
vad de skulle göra och säga innan de började själva filmandet. Därefter fick de filma varandra då 
de utförde handlingen och sedan redigera filmerna. De färdiga filmerna lades upp på 
klassbloggen.  
 
Något som nämns av Felicia, Elvira och Lisbeth, men som ännu inte använts i undervisningen, är 
programmen Photostory5 och Storybird. Felicia säger att hon har planer på att låta eleverna testa 
Storybird, vilket är en digital plattform där man skriver berättelser till färdiga bilder 
(https://storybird.com), i någon av de kommande skrivuppgifterna.  
 
Det analoga multimodala skrivandet beskrivs främst inkludera skriftlig och visuell teckenvärld. 
Till exempel beskriver Felicia att hennes elever inom kort ska skriva dikter om vänskap, där de 
även har till uppgift att fundera på hur de kan symbolisera dikten med en bild. Elvira förklarar att 
korta skrivuppgifter fungerar bra att göra analogt. Då kan eleverna få dra ett kort med en bild på 
ett ansikte, som de sedan ska skriva en text om. Ibland har de färdiga texterna blivit upplästa i 
klassen. Men båda dessa lärare har även låtit olika sorters musik inspirerat eleverna till skrivande, 
vilket de menar fungerat bra för kortare skrivuppgifter för hand. Felicia beskriver en uppgift som 
hon gjort med sina elever, där hon spelade upp fyra olika musikgenrer som eleverna sedan ritade 
eller skrev till. Hon menar att uppgiften fungerar både som bildkonstuppgift och som 
skrivuppgift. Elvira berättar att hon ibland högläser en kort snutt, till exempel en 

                                                           
3 PowerPoint är ett ”presentationsprogram” där bland annat text, bilder/fotografier och ljud kan kombineras 
(Wikipedia 2015a). 
4 iMovie är ett ”videoredigeringsprogram” som fungerar på såväl datorer som surfplattor (Wikipedia 2014a).  
5 Photostory är ett presentationsprogram för foton, genom vilken man till exempel kan lägga till musik/ljud och text 
(Wikipedia 2015b). 
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personbeskrivning, som eleverna sedan får skriva en kort text utifrån. Att gå ut i naturen och 
uppleva saker i verkligheten är användbart, menar Maja, speciellt inom biologin då eleverna har 
som uppgift att skriva en text om ett träd eller en växt och sedan rita en bild till detta. Hon 
påpekar att eleverna då har en verklig bild att förhålla sig till och inte enbart den de ser i en 
faktabok.  
 
Samtliga lärare ger förslag på såväl analogt som digitalt multimodalt skrivande i årskurs 4-6. Alla 
lärare är även överens om att det multimodala skrivandet förekommer ofta i skolan. Några lärare 
uttrycker det på följande vis: 
 

Lisbeth:  Jag tycker att det skulle vara vanligt i alla fall. Det känns ju så. Jag använder det 
ganska… nog använder man det ganska mycket. Det känns som att det blir ganska 
tråkigt att bara skriva, skriva, skriva annars. […] Jag tror att man nog får in det, men att 
man kanske inte tänker på det. 

 
Ulla:  Jag tror det faller sig naturligt för många lärare. Alltså vi är så väl medvetna om att 

barnen behöver olika saker […], man jobbar mycket med det, att de ska få uttrycka sig 
på många olika sätt.  

 
Maja:  Ja att man lyckas pricka in jättemånga [teckenvärldar] kombinerat med varandra, det är 

ju ett försök men det lyckas man inte ofta med, kanske. Men det här vanliga med två 
[teckenvärldar kombinerat] […] det gör man ofta, åtminstone i lågstadiet. För det är 
nästan mer en regel än ett undantag.  

 
Lärarna beskriver att det multimodala skrivandet där två teckenvärldar kombineras är vanligt 
förekommande i skolan. De menar att anledningen till att det multimodala skrivandet är vanligt i 
skolan är för att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sig på flera sätt och för att det skapar en 
variation i undervisningen.  
 
Gällande användandet av klassblogg så säger Ulla, Felicia, Elvira, Lisbeth och Sara att det 
antingen används eller tidigare har använts. Syftet med nuvarande klassblogg är för Sara, Elvira 
och Felicia främst att vara en informationskanal till föräldrarna, där läraren informerar om 
aktuella händelser. Ulla beskriver dock att syftet med deras klassblogg är att eleverna i tur och 
ordning får sammanfatta veckan som varit i ett blogginlägg som läggs upp på klassbloggen. Detta 
görs ofta under en lektion på fredagar. Ulla förklarar att hon läser igenom inlägget innan 
publicering och att föräldrarna är aktiva på bloggen genom att läsa och ibland kommentera 
elevernas inlägg. Detta upplägg samt andra sorters elevbloggar har även Elvira haft tidigare. Men 
hon menar att det dessvärre inte är så många som läser dem. Lisbeth förklarar att de under en 
period hade en klassblogg där eleverna skrev egna inlägg och där mottagaren var en annan klass 
utomlands. Alla de fyra lärarna med aktuella klassbloggar påtalar att bloggen även används för att 
lägga upp elevalster från exempelvis bildkonsten. Elvira beskriver att det blir en jättebra 
dokumentation. Felicia, Elvira, Lisbeth och Sara menar att användandet av klassbloggen skulle 
vara något att utveckla, både ur föräldra- och elevperspektiv. Maja, som är den lärare som inte 
använder sig av klassblogg, menar att ”man kan använda allt eller så måste man välja vad man 
använder”. Hon upplever att det finns andra kanaler som är bättre att satsa på, exempelvis Fronter, 
vilket är en lärplattform som både elever och föräldrar har tillgång till. Alla fyra skolor som ingår i 
denna studie använder sig av lärplattformen Fronter.    
 
5.3.1 Utformandet av undervisningen 
Alla sex lärare beskriver att de planerar undervisningen i lärarlag, tillsammans med en eller två 
andra lärare. Felicia, Ulla och Elvira förklarar att de gör upp en grovplanering över läsåret och att 
de sedan planerar undervisningen vecka för vecka. Fyra av lärarna, Lisbeth, Maja, Felicia och 
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Elvira, är väldigt tydliga med att undervisningen ska ha ett syfte och att eleverna bör vara 
medvetna om vad som ska uppnås. En av lärarna beskriver det på följande vis: 
 

Elvira:  Det har varit jätteviktigt för mig att allt dom [eleverna] gör ska ha ett mål och ett syfte. 
Att de ska vara ganska tydliga med att veta varför de gör saker. […] Allt ska liksom 
utmynna i någonting som dom visar upp, att det blir en mottagare med det man gör. 
Det tycker jag är viktigt! 

 
Lisbeth, Ulla och Elvira säger uttryckligen att de utgår ifrån den elevgrupp de har då de planerar 
utformningen av undervisningen och att de anpassar materialet efter den. Alla lärare vill skapa en 
variation i arbetssätt så att eleverna får möjlighet att uttrycka sig på många olika vis. En lärare 
säger att:  
 

Sara:  Vi utgår ju ifrån det här [multimodalhjulet]! 
 
Hon menar i sitt uttalande att de försöker få med många olika uttrycksformer i all undervisning så 
att elevernas olika inlärningsstilar tas i beaktande. Även tekniska aspekter, närmiljöns potential 
och annat tillgängligt material på skolan framhålls av en lärare som en aspekt att ta i beaktande 
vid undervisningens utformande:  
 

Maja:  Och material har vi gott om, så nog tänker man till att, vad finns det att tillgå? 
 
Ulla hävdar dock att undervisningen i mångt och mycket följer det läromedel som de har i 
ämnena, men att hon försöker tänka utanför ramarna som läromedlet sätter upp. 
 
5.3.2 Digitala resurser att tillgå 
Alla lärare förmedlar att tillgången på datorer i skolorna är bra. Det finns klassuppsättningar av 
datorer eller datorvagnar som går att boka. Lärarna har alla tillgång till projektor i klassrummet 
och interaktiva skrivtavlor6 finns i vissa klassrum. Dokumentkameror finns till hands beskriver flera 
av dem och kopieringsmöjligheterna är goda. Tillgången på surfplattor skiljer sig åt mellan 
skolorna. I tre av skolorna finns det ett antal surfplattor (varierande från skola till skola) som 
eleverna kan använda och i den fjärde skolan finns det en surfplatta per klass. I en av dessa skolor 
är det på gång att eleverna ska få varsin surfplatta. Några av lärarna beskriver att en dataansvarig 
finns på plats på skolan alla dagar. 
 
Lärarna uppfattar de digitala resurserna och tekniska möjligheterna på skolorna som i regel goda.  
Två av lärarna lyfter fram att tekniken för det mesta fungerar bra: 

 
Elvira:  Nu de här senaste åren har det ju verkligen fungerat också. 
 
Maja:  Det är mera du själv som sätter gränserna, än vad tekniken gör! 

 
Däremot påtalar alla lärare att datorerna kan ställa till med bekymmer och att detta upplevs 
frustrerande:  
 

Lisbeth:  Man får väl räkna med det, att datorerna kanske kärvar. Men ibland drar man sig lite för 
att det kärvar […]. Skulle det funka smidigare, kanske man skulle använda det ännu 
mera, känner jag. 

 

                                                           
6 Interaktiva skrivtavlor, även kallade interaktiv whiteboard eller smartboards, ”är en stor skärm belyst av en 
datavideoprojektor och ansluten till en dator” (Wikipedia 2014b). Tavlan är konstruerad så att den reagerar på 
beröring eller kan användas som en vanlig whiteboard (ibid.).  
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Ulla:  […] man vet att det aldrig går felfritt! […] Sen tycker jag att det är mycket svårare att 
hänga med liksom, vad de gör, vad de får gjort, när de skriver på dator. […] Så ibland 
blir det så att man drar sig, man tycker att det är lättare att bara skriva för hand och så är 
det klart sen. 

 
Båda lärarna beskriver att problemen de haft med tekniken gjort att de tvekar inför att använda 
den och att de troligtvis skulle använda datorerna i större utsträckning om det inte var sådana 
bekymmer med dem. Det framkommer även att lärares inställning till användandet av de digitala 
resurserna i undervisningen avspeglar hur pass frekvent datorer eller surfplattor används i 
elevernas skrivande. Ovanstående citat visar hur Ulla upplever att hon delvis tappar kontrollen 
över vad eleverna gör under lektionen då de skriver på datorn. Andra lärare upplever det på 
följande vis:  
 

Lisbeth:  Att du ska själv känna att du känner dig säker på det [den digitala programvaran], […] 
fast det är väl bara att börja göra […]. Att prova på själv! 

 
Felicia:  Jag menar jag visste inte heller [hur det fungerar] det här programmet, men nu måste jag 

ju titta på det då eftersom jag ska ha det imorgon. Att man inte är rädd heller, man visar 
grunderna men sedan ”schof” ger man det till eleverna. […] Att man inte är rädd för att 
man själv har misslyckats då att, ”men att oj jag kunna inte det där!”, utan det behöver 
man inte känna! För man kommer aldrig att vara på samma nivå som dom [eleverna]! 
[…] Utan man presenterar liksom idén, tidsåtgången och vad vi vill […] att ni [eleverna] 
ska ha med. 

 
Lärarnas beskrivningar skiljer sig åt gällande förväntningarna på att lärare ska ha kunskap om de 
digitala programvarorna innan de tar med dem i undervisningen och låter eleverna använda dem. 
Lisbeth menar att hon inte känner sig säker på en viss programvara, trots att hon gått 
fortbildningskurs som belyst den, och att hon behöver sätta sig mer in i programmet för att 
kunna lära ut det till eleverna. Felicia förklarar att det räcker med att man kan grunderna i 
programmet, förmedlar det och ramarna för uppgiften till eleverna, så klarar de resten själva. 
Lärarnas inställning till sina digitala, tekniska kunskaper påverkar undervisningen på så sätt att 
elever tillåts arbeta med digitala programvaror i större omfattning då läraren har en positivare 
inställning till sina tekniska kunskaper, samt vågar ge sig i kast med det som känns nytt och ovant.  
 
5.3.3 Möjligheter och begränsningar med det multimodala skrivandet 
Samtliga lärare är överens om att möjligheterna med det multimodala skrivandet i skolan är 
många. ”Möjligheter finns det, bara man ser dem.”, ”Alltså för mig är det ju så självklart att jobba 
så [här]. […] För mig är det bara möjligheter”, ”Möjligheterna är ju att man når ut till flera elever. 
[…] [De] får visa sina kunskaper på ett annat sätt”, ”Alla möjligheter! Finns det några 
begränsningar?” är lite av den respons lärarna gav på frågan gällande det multimodala skrivandets 
möjligheter. Potentialerna med det multimodala skrivandet tycks vara att det möjliggör för lärarna 
att nå ut till fler elever, väcka ett intresse hos dem samt motivera dem. ”Man får räkna med att 
det kanske är lite mer jobb för en själv, men att man kanske vinner på det i slutändan”, menar 
Lisbeth. 
 
Lärarna upplever däremot begränsningarna med det multimodala skrivandet på lite olika sätt. 
Lisbeth och Ulla lyfter fram problematiken med de tekniska resurserna, där Lisbeth även anser att 
hennes tekniska kunskaper är otillräckliga. Maja menar att elevernas olika nivåer i 
skrivutvecklingen kan vara svåra att hantera, då några elever behöver ges mer tid åt skrivande 
men utan att de missar moment med andra uttrycksformer. Felicia och Elvira beskriver att 
begränsningarna skulle kunna vara att känna krav på att inkludera fler än två teckenvärldar i 
skrivandet. Sara påpekar att begränsningarna mest ligger hos en själv, men att de också kan vara 
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tidsmässiga genom att längre skrivprojekt, där flera olika uttrycksformer kombineras med 
skrivande, tar tid.  
 
5.3.4 Uppmärksamma multimodala aspekter 
Huruvida lärarna uppmärksammar eleverna på multimodala aspekter i samband med skrivandet 
är tudelat. Maja, Ulla och Felicia menar att de gör det, till exempel i samband med vilka bilder 
som kan vara lämpliga att välja till sin berättelse eller då de arbetat med reklaminslag och tar upp 
att olika visuella eller skriftliga inslag påverkar hur man uppfattar reklamen. Ulla beskriver att hon 
diskuterat med eleverna om hur en bild kan hjälpa läsaren att bilda sig en uppfattning om texten. 
De övriga lärarna menar att de inte uppmärksammat det som så. Lisbeth framhäver att det inte 
skett i samband med skrivandet utan snarare då man gjort eleverna medvetna om att olika 
teckenvärldar kan hjälpa dem med inlärningen, som att de kan lära sig bättre om de får en text 
uppläst för sig och så vidare. Elvira anser att sådana diskussioner kanske mer är riktade till äldre 
elever och att man i denna åldersgrupp bara vill få igång skrivandet.  
 
Elvira, Felicia, Maja, Ulla och Sara framhåller att de diskuterar multimodala aspekter med andra 
lärare på skolorna, då med fokus på att få till en variationsrik undervisning som inkluderar flera 
olika uttrycksformer. Elvira säger att de tänker på multimodala aspekter som helhet, men inte 
specifikt inom skrivandet. Maja påpekar att trots att multimodala aspekter diskuteras lärare 
emellan så finns det fortfarande många lärare som fastän de har bra idéer att dela med sig av, 
ändå inte förmedlar dessa vidare. Hon efterfrågar mer konkreta tips, men menar samtidigt att 
man får utgå ifrån sig själv och fundera på hur mycket man själv delar med sig till andra. Lisbeth 
anser inte att multimodala aspekter diskuteras kollegor emellan eftersom det inte sker 
regelbundet, utan mer då skolan sätter större fokus på det, som vid fortbildningar till exempel.  
 
5.3.5 Skolors och lärares utvecklingsmöjligheter 
När det kommer till det multimodala skrivandet så anser Sara, Lisbeth, Ulla och Elvira att 
skolorna skulle kunna utveckla de tekniska möjligheterna genom att uppdatera nuvarande digitala 
utrustning, göra den mer friktionsfri samt hitta nya vägar för att på ett enkelt och smidigt sätt få 
in det auditiva i skrivandet. Felicia, Ulla och Maja efterlyser mer utbyte mellan lärare i form av 
pedagogiska träffar där man kan ge varandra tips och råd gällande det multimodala skrivandet, 
eller att skolorna skulle erbjuda fortbildning på området. Felicia lyfter fram att utbytet mellan 
klasser borde utvecklas, där fadderverksamheten på skolorna skulle kunna utnyttjas ännu mera. 
 
Angående lärarnas egna utvecklingsmöjligheter gällande det multimodala skrivandet så lyfter 
några av lärarna upp utvecklandet av olika teckenvärldar. Felicia skulle vilja prova på att 
kombinera fler än två teckenvärldar i det multimodala skrivandet, men menar att det är en 
utmaning. Elvira skulle vilja utveckla den auditiva teckenvärlden i samband med skrivande, att 
eleverna skulle få möjlighet att själva läsa in sina berättelser på ett smidigt och lättillgängligt sätt. 
Sara vill uppmärksamma eleverna på hur olika teckenvärldar samspelar i skrivandet, hur olika 
bilder och ljud kan förmedla olika saker till en text. Hon skulle också vilja få in mer multimodalt 
skrivande i språkundervisningen. Att försöka få in programvaran Photostory i undervisningen är 
något som Lisbeth skulle vilja genomföra. Utöver det förmedlar några av lärarna att det gäller att 
tänka utanför ramarna och komma med nya infallsvinklar i undervisningen:   
 

Ulla:  Jag kan ofta tycka att det blir för stökigt och rörigt när man släpper det för fritt. Jag 
gillar mer det här strukturerade, men ibland ska man nog våga göra så ändå. 

 
Maja:  Det tycker jag att är bland det bästa som lärare, att man får prova! 

 
Tidigare har det även nämnts att klassbloggen är någonting som flera av lärarna skulle kunna 
tänka sig att utveckla.  
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5.4 Lärares syn på multimodalt skrivande 
Alla lärare är överens om att det finns ett behov av multimodalt skrivande i skolan. Samtliga 
lärare ställer sig också positiva till det multimodala skrivandet, eftersom det gör undervisningen 
mer intressant och motiverande för eleverna. Ulla poängterar att det multimodala skrivandet 
inkluderas naturligare än vad hon tänkt sig i nuvarande undervisning. Lisbeth menar att man 
borde tänka på det mer medvetet då undervisningen planeras. Ulla, Elvira, Felicia och Maja 
framhäver det multimodala skrivandet som viktigt, men att begreppet i sig inte används beskrevs 
av alla lärare.  
 

Elvira:  Det är ju igen ett vackert begrepp på någonting som man gör mer eller mindre. Men att 
det är ju viktigt och jag tror inte att alla är medvetna om det. 

 
Vidare understryker Maja, Elvira och Ulla att dagens barn har svårigheter med att fantisera och 
föreställa sig inre bilder. ”Ordet fantasi avskräcker jättemånga!” menar Ulla. Vikten av att 
inspirera till en friskrivning beskrivs av alla tre som väsentlig. Elvira beskriver att 
multimodalhjulet kan vara en hjälp på vägen till att tänka mer kreativt och få till en inspiration för 
elevernas skrivande.  
 

6 Diskussion  
 
Detta avsnitt inleds med en diskussion om studiens undersökningsmetod och hur den kan ha 
påverkat det framkomna resultatet. Därefter följer en resultatdiskussion, där studiens resultat 
diskuteras och jämförs med tidigare forskning och relevant teori.  
 
6.1 Metoddiskussion  
Studien, som genomförts på Åland, är en kvalitativ studie med ett lärarperspektiv. Eftersom 
några lärare bads delge sina upplevelser av och attityder till multimodalt skrivande så ansågs en 
kvalitativ design vara bäst lämpad för att besvara studiens frågeställningar. Detta utformades 
genom halvstrukturerade intervjuer därför att det erbjuder en viss struktur, genom färdigt 
formulerade frågor som svarar mot studiens syfte, men samtidigt tillåter spontanitet och att 
frågorna ställs i en naturlig ordningsföljd än i en bestämd ordningsföljd.  
 
Urvalet för intervjustudien har varit lärare i åländska kommunala grundskolor som undervisar i 
någon av årskurserna 4-6. Ett informationsbrev om studien (se Bilaga 2) mailades ut till 
rektorerna på samtliga 20 grundskolor på Åland, vilka ombads vidarebefordra brevet till berörda 
lärare på skolorna. Informationsbrevet förmedlar studiens forskningsetiska överväganden som till 
exempel att de deltagande personerna medverkar frivilligt och att deras uppgifter behandlas med 
”största möjliga konfidentialitet” (Björdahl Ordell 2007, s. 26-27). Informanterna uppmanades 
anmäla sitt intresse för att medverka i studien genom att ta kontakt. Av de 20 rektorer som 
mailades informationsbrevet svarade sex stycken att de vidarebefordrat det. Försök gjordes att 
kontakta ett antal rektorer (som ej svarat på mailet) per telefon men utan resultat. Däremot hade 
det gärna i mailutskicket till rektorerna kunnat stått skrivet en önskan om att de skulle besvara 
mailet för att säkerställa att de fått det. På så sätt hade det varit lättare att veta om alla rektorer 
verkligen fått mailet och därmed veta hur stor sannolikheten är att alla berörda lärare även nåtts 
av informationen. Som det visar sig nu kan jag inte med säkerhet säga att alla lärare i årskurs 4-6 
på Åland fått informationsbrevet. Ett annat alternativ hade varit att skicka ett uppföljningsmail till 
de rektorer som inte besvarat mailet. Men eftersom ingen lärare från de sex skolor, som jag med 
säkerhet vet mottagit informationsbrevet, meddelat sitt intresse av att delta i studien så togs 
beslutet att personligen kontakta ett antal lärare. De lärare som tillfrågades kom från både skolor 
där rektorn besvarat mailutskicket och skolor där rektorn inte gjort det. Urvalet baserade sig 
främst på att lärarna skulle undervisa i någon av årskurserna 4-6, men även att det gärna skulle få 
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vara en spridning i form av lärare från olika skolor och såväl kvinnliga som manliga lärare. Sex 
lärare valde att delta i studien. Två av lärarna undervisar i årskurs 3 och 4, men eftersom 
urvalskriterierna innefattade att lärarna skulle undervisa i någon av årskurserna 4-6 så inkluderades 
dessa lärare ändå. De deltagande lärarna är verksamma i fyra olika skolor spridda över Åland, så 
en geografisk spridning gällande urvalet finns även om den gärna kunde fått vara ännu större. 
Om samtliga lärare hade varit från olika skolor så hade exempelvis mer information kunnat 
samlats in gällande lärares upplevelser av de tekniska möjligheterna på skolorna, eftersom detta är 
något som kan skilja skolorna åt. Men samtidigt behöver en lärares uppfattning inte vara 
allmängiltig för alla lärare på skolan och därför har det på samma gång varit bra att haft flera 
deltagande lärare från samma skola med i studien. Könsfördelningen på informanterna kunde ha 
varit bättre med fler manliga deltagare, däremot verkar det inte som att könsvariabeln inverkat 
specifikt på resultatet. Anledningen till att intervjupersonerna inte självmant tog kontakt för 
deltagande i studien kan bero på att de kände sig osäkra på begreppet och därför valde att avstå. 
En annan orsak kan vara att mailet med informationsbrevet försvinner som ett i mängden av de 
mail som lärarna får. Skulle mer tid funnits för denna studie hade jag gärna åkt runt till skolorna 
och informerat om studien personligen. 
 
Informanterna fick själva välja plats för intervju på den skola som de arbetar på. Detta var ett 
medvetet val från min sida, eftersom de då fick möjlighet att välja en plats som för dem kändes 
trygg. Fyra av intervjuerna blev dock kort avbrutna, men det anses inte ha påverkat det fortsatta 
samtalet. Samtliga informanter tillät ljudinspelning av samtalet, vilket underlättade transkriptionen 
av innehållet. Att alla intervjuer genomfördes på skilda dagar var en fördel då uppmärksamheten 
kunde vara riktad mot informanten under hela tiden samtalet pågick. Att transkriptionen av 
innehållet även genomfördes i nära anslutning till intervjun bidrog till att allt fortfarande var i 
färskt minne. Det hade dock varit bra om jag hade gjort en pilotintervju först innan de utvalda 
intervjuerna genomfördes. Då hade jag kanske upptäckt att det skulle vara bra att visa figuren på 
multimodalhjulet redan efter första begreppsfrågan. Nu insåg jag detta efter min första intervju 
och korrigerade det till de följande intervjuerna som genomfördes. Den första informanten som 
intervjuades upplevdes osäker på begreppet under hela intervjun. Detta hade kanske kunnat 
stävjas genom att visa figuren på multimodalhjulet tidigare än vad som nu gjordes. Men samtidigt 
samtalade vi mycket kring begreppet multimodalt skrivande och dess innebörd, och ändå ville 
hon prata om andra former än det multimodala skrivandet vidare i samtalet.  
 
Informanterna har alla en redan etablerad relation till intervjuaren och vice versa. Detta har i 
studien ansetts vara en fördel då samtalsklimatet varit öppet från början. Att informanten kan tala 
öppet och fritt och att de frågor som formulerats i intervjuformuläret utgått ifrån studiens syfte 
och frågeställningar gör att det som samlats in även svarar mot studiens syfte och frågeställningar 
(Larsen 2009, s. 27). Detta bidrar till en hög validitet. Dock så kan ”intervjueffekten” (Larsen 
2009, s. 27) ha påverkat informanternas svar, att de svarat det som de tror är mest korrekt. Men 
det kan de etablerade relationerna mellan intervjuare och informant minskat effekten av, eftersom 
man oftast är mer benägen att dela med sig av sina tankar till någon som man redan har en 
relation till. Däremot blir det besvärligare för en annan person att upprepa studien om man ser 
till att de etablerade relationerna som funnits mellan intervjuare och informant inverkat positivt 
på samtalsklimatet (Larsen 2009, s. 81). Ett positivt och öppet samtalklimat kan dock nås även 
om en etablerad relation inte finns (Trost 2010, s. 88-90), det tar bara lite mer tid i anspråk. 
Oavsett så finns det situationsbundna aspekter kring intervjuerna som för ett annat tillfälle kan se 
helt annorlunda ut, vilket bidrar till en låg reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). Studiens reliabilitet ökar 
emellertid genom att det empiriska materialet hanterats varsamt och metoden för insamlandet 
och analysen av data beskrivits noggrant (ibid.). Studien är tillförlitlig på så sätt att resultatet 
beskriver sex åländska lärares beskrivningar och upplevelser av det multimodala skrivandet i 
skolan.  
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Studiens resultat är inte generaliserbart, då det är en kvalitativ studie som gjorts, men viss 
överförbarhet kan finnas, till exempel gällande undervisningsexempel som lärarna kom med, där 
det multimodala skrivandet oftast innefattar en kombination av text och bild. Detta är sannolikt 
den vanligaste kombinationen i det multimodala skrivandet generellt sett bland alla verksamma 
lärare på Åland. Även lärarnas obekanthet med begreppet multimodalt skrivande torde vara det 
mest förekommande bland verksamma lärare på Åland. Men när det kommer till lärares 
upplevelser av multimodalt skrivande, som möjligheter och begränsningar, så är det högst 
individuella aspekter som är svåra att generalisera. Huruvida informanternas positiva inställning 
till multimodalt skrivande i skolan är generaliserbart för resten av lärarkåren på Åland är svårt att 
säga. Men att samtliga lärare lyfter hur viktigt det är att skapa variation i undervisningen genom 
att låta elever använda olika uttrycksformer, vilket det multimodala skrivandet är exempel på, 
tyder på att detta är centralt för dem alla.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka om och hur några lärare på Åland praktiskt arbetar med det 
multimodala skrivandet i årskurs 4-6, samt hur de upplever och ställer sig till det multimodala 
skrivandet i skolan. Detta har gjorts utifrån frågeställningarna: 
 

• Vad lägger lärare in i begreppet multimodalt skrivande? 
• Hur planerar och genomför lärare det multimodala skrivandet i årskurs 4-6? 
• Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare i årskurs 4-6 med en multimodal 

skrivundervisning?  
• Vad är lärares generella inställning till det multimodala skrivandet i skolan? 

 
6.2.1 Lärares förståelse av begreppet multimodalt skrivande 
Det multimodala skrivandet har i denna studie definierats som en kombination av skriftlig, visuell 
och auditiv teckenvärld med utgångspunkt i Kalantzis och Copes (2012, s. 193) förklaring om 
sambandet mellan olika teckenvärldar. Det multimodala skrivandet, som begrepp, lyfts inte fram i 
åländska styrdokument. Däremot beskrivs det att lärmiljön ”ska ge eleverna färdigheter att på 
varierande sätt uttrycka sig kreativt, muntligt och skriftligt” (Ålands landskapregering 1995, s. 11), 
vilket kan sägas vara det multimodalitet och multimodalt skrivandet handlar om. Inom 
forskningen talar man om att begreppet multimodalitet innebär att kommunicera i två eller flera 
teckenvärldar samtidigt (Selander & Kress 2010, s. 26-27; Selander & Svärdemo-Åberg 2008, s. 
254; Anstey & Bull 2010). I resultatet framgår det att en majoritet av de tillfrågade lärarna i 
årskurs 4-6 på Åland inte är bekanta med begreppet sedan tidigare. Enbart en lärare har kommit i 
kontakt med begreppet och då i samband med lärarutbildningen. Däremot konstaterar lärarna att 
de är förtrogna med innehållet i multimodalhjulet (figur 1) och att de inkluderar det i 
undervisningen genom att låta eleverna lära sig på olika sätt med varierande undervisningsformer. 
Trots att begreppet som sådant inte är förankrat hos de verksamma lärarna så får de ändå med 
dess innebörd i undervisningen. 
 
Resultatet visar att fyra av lärarna i studien, Felicia, Elvira, Maja och Sara, skulle definiera det 
multimodala skrivandet som att skriftlig teckenvärld kombineras med visuell och auditiv 
teckenvärld. Två av lärarna skiljer sig från resten; Lisbeth nämner det visuella i kombination med 
det skriftliga, men inte det auditiva, och för Ulla är det precis tvärtom. Att det multimodala 
skrivandet även skulle kunna kombineras med den rumsliga och rörliga teckenvärlden framhävs 
av tre av lärarna. Även om inte alla lärare nämner den visuella och auditiva teckenvärlden ihop 
med den skriftliga så är det trots allt främst dessa teckenvärldar som nämns i samband med 
definierandet av det multimodala skrivandet. Därmed är lärarnas förståelse av begreppet 
multimodalt skrivande snarlik den definition som görs av multimodalt skrivande i denna studie.  
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Lärarnas uppfattning är att multimodalt skrivande är vanligt förekommande i skolan, åtminstone 
det multimodala skrivande som inkluderar två teckenvärldar. Att tre av lärarna, Lisbeth, Elvira 
och Sara, får till ett multimodalt skrivande under dagen som varit visar på att det multimodala 
skrivandet sker relativt ofta. Alla lärare kommer dessutom med konkreta exempel på 
skrivuppgifter med såväl analogt som digitalt multimodalt skrivande i årskurs 4-6. Detta utmärker 
sig från vad tidigare forskning visat, där det främst beskrivits om elevers digitala multimodala 
skrivande (Edwards-Groves 2011; Godhe 2012; Pantaleo 2013; Ryan et al. 2010; Shanahan 2012; 
Shanahan 2013a; Shanahan 2013b; Åkerlund 2013). Att lärarna i studien skulle likställa 
multimodalt skrivande med digitalt skrivande verkar med andra ord inte vara fallet.  
 
6.2.2 Lärares beskrivning och upplevelse av den multimodala skrivundervisningen 
Exemplen lärarna ger på multimodalt skrivande är alltifrån kortare till längre skrivprojekt som i 
vissa fall inkluderar auditiva aspekter som ljudinspelning, rörliga aspekter som filminspelning eller 
drama, och rumsliga aspekter som att uppleva den miljö skrivandet sedan berör. Men det som 
allra mest inkluderas i det multimodala skrivandet är visuella aspekter, som att rita eller lägga till 
bilder till texten i efterhand. Att eleverna beskrivs färdigställa texten innan de lägger till bild eller 
ljud, är något som även forskningen belyser (Godhe 2012, s. 103; Shanahan 2012, s. 265; 
Shanahan 2013a, s. 87; Shanahan 2013b, s. 195). Forskare menar att den multimodala 
skrivprocessen innebär ett samspel mellan skrivande, auditiva effekter och visuell utformning, där 
samtliga teckenvärldar arbetas med i en integrerad process (Edwards-Groves 2011, s. 50-61). 
Resultatet visar dock att den skriftliga teckenvärlden är dominerande och att den integrerade 
processen för det mesta uteblir. Undantag finns, till exempel vid det beskrivna skrivprojektet Den 
magiska dörren som elever i årskurs 4 arbetat med, där eleverna kombinerat skrivande med ritande 
under hela processen, men lagt till ljudet i efterhand. Ett annat exempel då teckenvärldarna 
arbetats med på ett integrerat sätt var då eleverna gjorde instruktionsfilmer i iMovie. Eleverna 
beskrevs fundera ut och skriva ner början, slutet och handlingen i mitten och dessutom vad som 
skulle sägas när och hur. De hade med andra ord ett helhetskoncept på hur de bäst kunde 
förmedla sitt budskap, vilket är mycket vad den multimodala skrivprocessen handlar om. 
Dessvärre verkar detta ske mer sällan och resultatet visar att eleverna vanligtvis arbetar med 
teckenvärldarna som skilda processer. Detta är det främsta som behöver utvecklas enligt mig, att 
se det multimodala skrivandet som en process där teckenvärldarna integreras och blir lika 
betydelsefulla när det kommer till förmedlandet av budskapet. Som det ser ut nu dominerar den 
skriftliga teckenvärlden, vilket är synd eftersom de auditiva och visuella teckenvärldarnas 
potential i meningsskapandet inte används fullt ut. Att synliggöra alla tre teckenvärldar då 
multimodal skrivundervisning bedrivs gör elever medvetna om att kommunicerandet kan ske 
genom olika uttryckssätt. 
 
Av resultatet framgår att det analoga multimodala skrivandet främst berör en kombination av 
skriftlig och visuell teckenvärld, men stundtals även auditiv. Eleverna får rita eller lägga till bilder 
till sin text, men även skriva till bilder och musik. Korta skrivuppgifter anses fungera bra som 
analogt multimodalt skrivande. I forskningen fanns exempel på då elever undervisats om 
bilderböckers och grafiska romaners innehåll och utformning för att sedan skapa egna liknande 
berättelser (Pantaleo 2013). Detta är inget som lärarna i studien ger exempel på. Resultatet visar 
att det digitala multimodala skrivandet snarare handlar om längre skrivprojekt där skrivande i 
ordbehandlingsprogram blir ett hjälpmedel för eleverna. I resultatet finns exempel på detta: Den 
magiska dörren, Oväntad vänskap och Höghuset. Men det digitala multimodala skrivandet beskrivs 
även ske genom olika slags presentationsprogram på dator (Powerpoint) eller surfplatta (iMovie, 
BookCreator). Forskningen ger ytterligare exempel på digitalt multimodalt skrivande i form av att 
elever skriver inlägg på en klassblogg eller gör en egen podcast (Åkerlund 2013; Ryan et al. 2010). 
Fem av lärarna i studien använder eller har använt klassblogg, men det är bara tre av dessa som 
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låtit eleverna göra egna inlägg på klassbloggen varav det för tillfället enbart är en lärare som har 
en aktuell klassblogg av detta slag. Fyra av lärarna påtalar att klassbloggens utformning skulle vara 
något att utveckla. Lärarna drar nytta av de digitala resurserna i det multimodala skrivandet, vilket 
jag anser vara bra. Men även här finns det saker att utveckla, som att exempelvis våga prova på 
programvaror som Photostory och Storybird, och att få till en klassblogg där eleverna görs aktiva. 
Det analoga multimodala skrivandet går också det att utveckla med att förslagsvis föra in exempel 
från litteraturen som serier, bilderböcker och grafiska romaner. På så vis blir eleverna medvetna 
om hur sådana typer av texter är uppbyggda, vilket de kan ta med sig då de skriver egna 
multimodala texter.  
 
Tidigare forskning menar att det är enklare att bedriva en multimodal skrivundervisning då lärare 
kollektivt går in för det (Edwards-Groves 2011, s. 54). Förutsättningarna för det är goda i och 
med att alla lärare i studien planerar ihop med andra lärare på skolorna. Fem av lärarna anser att 
multimodala aspekter då diskuteras lärare emellan. Elvira menar dock att det inte sker specifikt 
inom skrivandet utan mer generellt för undervisningen. Lisbeth, som inte anser att multimodala 
aspekter diskuteras lärare emellan, framhåller att de då undervisningen planeras borde 
uppmärksamma multimodala aspekter mer. Hon förevisar en vilja om att utveckla de kollegiala 
diskussionerna kring multimodalt skrivande. Överlag verkar det som att lärare kollektivt planerar 
ihop och att diskussioner om olika teckenvärldars inflytande i undervisningen gäller generellt och 
inte specifikt för skrivandet. Det kollektiva lärandet lärare emellan efterfrågas dock av Maja, 
Felicia och Ulla, vilket tyder på att ett behov finns. Detta är en aspekt som skolorna skulle kunna 
utveckla. Även samarbetet mellan klasser efterfrågas, eftersom det genererar en naturlig 
mottagare för elevernas texter. I ett av lärarnas undervisningsexempel har detta samarbete 
utnyttjats i och med att elevernas multimodala texter ska utmynna i dockteatrar som sedan 
framförs för fadderklassen.  
 
Något annat intressant som nämns i studien och som är värt att lyfta är att elever idag upplevs ha 
svårt för att fantisera, vilket blir ett hinder i skrivandet. Det krävs en inspiration av något slag för 
att sätta igång elevernas skrivande. Att multimodalhjulet kan vara en hjälp på vägen till detta, som 
en av lärarna nämner, tror jag också på. 
 
Av det som framkommer i studien så är det digitala resurserna goda på samtliga skolor, med 
klassuppsättningar av datorer eller datorvagnar som går att boka. Detta avviker från vad tidigare 
forskning visat (Ryan et al. 2010, s. 477; Åkerlund 2013, s. 142). Två av skolorna i denna studie 
skiljer sig från de andra genom att en av skolorna väljer att satsa på surfplattor till alla elever, 
medan den andra skolan enbart har tillgång till en surfplatta per klass. För det mesta upplevs 
tekniken bra, men speciellt datorerna kan vålla bekymmer för lärare och elever, vilket alla lärare 
påtalar. Två av lärarna, Lisbeth och Ulla, menar att det lett till att de inte utnyttjar datorerna i den 
grad som de annars skulle göra om de fungerade bättre. De upplever att detta är en begränsning 
för det multimodala skrivandet. Forskningen belyser att tillgången på digitala resurser bör vara 
god (Edwards-Groves 2011, s. 49), men det förutsätter även att de fungerar som de ska. Den 
digitala tekniken är under ständig utveckling och där gäller det att skolorna hänger med. Det 
framkommer i studien att skolorna bör utveckla och uppdatera de digitala resurserna, allra främst 
datorerna, för en bättre funktionalitet i undervisningen. Som det ser ut nu verkar skolorna satsa 
på fler surfplattor i skolorna, vilket gör att det sker på bekostnad av det andra. Datorers och 
surfplattors för- och nackdelar kan diskuteras, jag tror däremot inte att det ena behöver utesluta 
det andra. Oavsett så gäller det att den digitala tekniken hålls uppdaterad, men för det krävs det 
ekonomiska resurser.  
 
Begränsningarna som upplevs är den tekniska delen som datorer som krånglar eller ens egna 
otillräckliga kunskaper om digitala programvaror. En av lärarna menar att elevers olika nivåer i 
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skrivutvecklingen är en begränsning i det multimodala skrivandet. Att elever är på olika nivåer i 
sitt skrivande är vanligt. Jag anser att det mer handlar om att bedriva en skrivundervisning där alla 
elever oavsett förutsättningar kan vara delaktiga och då ser jag att det multimodala skrivandet där 
den skriftliga delen ska vara lika betydelsefull som den auditiva eller visuella delen är idealisk för 
dessa elever, eftersom allt fokus inte läggs på skrivandet. Andra begränsningar eller utmaningar 
med det multimodala skrivandet kan vara tidsmässiga eller att känna att man måste inkludera fler 
än två teckenvärldar. I mångt och mycket verkar begränsningarna finnas hos lärarna själva.  
 
När det kommer till utformandet av undervisningen så bör lärare, som ”didaktiska designers” 
(Leijon & Lindstrand 2012, s. 181), enligt det designorienterade-multimodala perspektivet se till 
att undervisningen uppfyller ett syfte och att detta är tydligt för eleverna, ta i beaktande resurser 
som finns till hands, exempelvis teckenvärldar, medier, material och andra hjälpmedel, samt tänka 
på ”normer, rutiner, regler och sanktioner” (Leijon & Lindstrand 2012, s. 182; Selander & Kress 
2010, s. 114). Resultatet visar att fyra lärare är tydliga med att förmedla syftet till eleverna. För 
Elvira är det dessutom viktigt att elevernas texter har en mottagare. Exemplen där elevernas 
texter utmynnat i julshower och låneböcker eller blivit insatta på klassbloggen är bra exempel på 
detta. Dock så är det enbart Maja som framhåller att hon tar i beaktande de tillgängliga resurser 
som finns till hands i utformandet av undervisningen. Däremot menar samtliga lärare att de har 
för vana att skapa en variation i undervisningens arbetssätt, även om Ulla medger att 
undervisningen främst utgår ifrån det läromedel de har. Ur ett designorienterat-multimodalt 
perspektiv är det särskilt viktigt att hänsyn tas till tillgängliga resurser i utformningen av 
undervisningen, eftersom det är utifrån dem som eleverna får skapa egna representationer. En av 
lärarna framför detta uttryckligen, vilket visar att hon medvetet tar tillvara det som finns till hands 
i omgivningen. Troligtvis gör de övriga lärarna även det då de vill skapa varierande arbetssätt i 
undervisningen, men det är inget de direkt framför.  
 
Sett till det pedagogiska ramverket för multilitteraciteter (Ryan et al. 2010, s. 479) så utgår 
Lisbeth, Ulla och Elvira från den elevgrupp som de har i utformandet av undervisningen, vilket 
talar för en elevcentrerad undervisning − pedagogiska ramverkets första aspekt. Till det hör även 
att eleverna själva ska få prova på, i linje med Deweys ”learning by doing” (Säljö 2010, s. 173-
174), vilket undervisningstillfällen som lärarna nämner påvisar. Däremot kan ett samband ses 
mellan lärarnas inställning till sina digitala, tekniska kunskaper och i vilken omfattning eleverna 
får möjlighet att arbeta med digitala programvaror. Ju positivare syn läraren har på sina tekniska 
kunskaper samt vågar använda verktyg som hon inte är helt van med, desto mer tillåts digitala 
verktyg och programvaror i undervisningen. Alla lärare säger sig vilja våga prova på ”nya” saker, 
men samtidigt avstår Maja från användandet av klassblogg, Lisbeth undviker digitala verktyg på 
grund av otillräckliga tekniska kunskaper och Ulla avhåller sig från risken att tappa ”kontrollen” 
då digitala verktyg används. Den explicita undervisningen, som är ramverkets andra aspekt, 
kommer fram i bland annat skrivprojektet Oväntad vänskap, där eleverna ges nödvändiga 
textkunskaper innan och under skrivandet, men även i bokskapandet i BookCreator, där läraren 
introducerar dem i programmet och ger dem riktlinjer för skrivandet. Att uppmärksamma 
multimodala aspekter i texter av olika slag är vad en analyserande undervisning enligt ramverkets 
tredje aspekt innebär. Maja, Ulla och Felicia menar att de diskuterar multimodala aspekter med 
eleverna, till exempel då de arbetar med reklaminslag, medan Elvira anser att sådana diskussioner 
mer är riktade till äldre elever. Hon menar att det viktiga är att få igång elevernas skrivande, vilket 
jag instämmer i, däremot behöver det inte utesluta det kritiska granskandet som jag menar hjälper 
eleverna i sitt eget skrivande. Att göra eleverna medvetna om hur texters budskap med enkla 
medel kan ändras hänger ihop med vem de skriver för − mottagaren. Det i sin tur var något som 
Elvira själv betonade, att elever bör skriva för en mottagare. En del av lärarna gillar att utmana sig 
själva och ge sig på sådant som känns obekvämt eller ovant, medan andra har svårare att släppa 
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kontrollen och de invanda rutinerna, vilket belyser den sista aspekten i det pedagogiska ramverket 
för multilitteraciteter, nämligen att det är en förändrad klassrumspraktik vi talar om.  
 
Resultatet visar att lärarna utformar undervisningen till viss del multimodalt enligt det 
designorienterade-multimodala perspektivet och det pedagogiska ramverket för multilitteraciteter. 
Elevernas eget producerande (skrivande) och en tydlig skrivundervisning är i enlighet med detta, 
medan den analyserande undervisningen fattas hos hälften av lärarna. Detta är något som lärarna 
behöver utveckla. 
 
Tidigare forskning visar att lärarna behöver så kallad ”multimodal skrivkompetens” (Sundström 
2015, s. 25), vilket innebär kunskap om hur olika teckenvärldar kan samspela i skrivandet för att 
förmedla budskapet på bästa sätt, för att bedriva en multimodal skrivundervisning. Det krävs 
även att lärare har tekniska kunskaper och ett metaspråk (Edwards-Groves 2011, s. 49; Ryan et al. 
2010, s. 477; Shanahan 2013b, s. 196). Av resultatet framgår det att lärarna har ett metaspråk och 
en multimodal skrivkompetens till viss del. Bara hälften av lärarna synliggör och diskuterar andra 
teckenvärldars roll och betydelse för den skriftliga teckenvärlden, där de uppmärksammar 
eleverna om multimodala aspekter som de sedan kan ta med sig i sitt eget skrivande. De ger med 
andra ord eleverna ett språk för multimodala representationer. Detta framhålls i den åländska 
läroplanen genom att eleverna ska ges ”träning i att tolka andras språkliga uttryck” (Ålands 
landskapsregering 1995, s. 31). Däremot är alla lärare medvetna om vilka teckenvärldar som 
främst samspelar i det multimodala skrivandet, trots en obekanthet med begreppet i sig. Gällande 
begreppet multimodalt skrivande så är det inget som används bland lärarna. Elvira påpekar att 
begreppet som sådant kanske inte är centralt, men att dess innebörd är viktig. När det kommer 
till lärarnas tekniska kunskaper så är de goda. Däremot blir det tydligt i resultatet att lärarnas 
inställning till den digitala tekniken och deras egna tekniska kunskaper bör vara positiv för att de 
digitala resurserna ska utnyttjas i undervisningen, vilket forskningen även stöder (Åkerlund 2013, 
s. 252-253).  
 
6.2.3 Lärares attityder till multimodalt skrivande i skolan 
Det finns många möjligheter med en multimodal skrivundervisning menar lärarna, bland annat 
att det multimodala skrivandet upplevs intressant och motiverande för eleverna med möjlighet att 
nå ut till fler elever. Lärarna är även samstämmiga när det kommer till behovet av multimodalt 
skrivande i skolan. De anser alla att ett behov finns och att de är positiva till det multimodala 
skrivandet i skolan. Men deras svar förmedlar en kluven bild. Maja säger sig vara positiv till det 
multimodala skrivandet och upplever de tekniska möjligheterna som goda, men menar samtidigt 
att användandet av klassblogg inte är något som hon tänker satsa på. Att så bestämt välja bort en 
möjlighet för eleverna till digitalt multimodalt skrivande, som många elever dessutom är bekanta 
med utanför skolan (Åkerlund 2013, s. 173-174), är att inte utgå ifrån elevernas erfarenheter. Jag 
kan förstå lärarens tankar om att bestämma sig för vad man väljer att satsa på, under en viss tid, 
men det betyder inte att man helt behöver utesluta det. Såsom Ulla beskrev deras upplägg med 
sin klassblogg, där en elev per vecka fick sammanfatta veckan som varit i ett inlägg, så var det lite 
av en lektion i veckan som gick åt till detta. Tidsmässigt tar det med andra ord inte så lång tid. 
Det knepiga med ett sådant upplägg är dock att föräldrarna även bör vara aktiva, eftersom 
poängen med en blogg är att ha en verklig, delaktig mottagare för sitt skrivande. En annan lärare, 
Lisbeth, säger sig också vara positiv till det multimodala skrivandet och skolans tekniska 
möjligheter, men utnyttjar inte de digitala resurserna fullt ut. Hennes erfarenheter av användandet 
av datorer i undervisningen har visat sig inte vara problemfritt, vilket gjort att hon nu tvekar inför 
att använda dem. Hon säger sig även ha otillräckliga kunskaper i vissa digitala programvaror trots 
fortbildning och att hon därför inte kan använda dem, eftersom hon därmed inte kan lära ut det 
till eleverna. Att hon känner att hon måste behärska den digitala programvaran fullt ut för att ta 
med den i undervisningen blir problematiskt, eftersom det kan leda till att hon inte kommer att 
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använda den alls. Jag tänker att Felicias inställning om att det räcker med att vi lärare kan 
grunderna i ett program för att ta med det i undervisningen är mer förenligt med den 
multimodala skrivundervisningen. Däremot framför Lisbeth en vilja att utveckla detta, men för 
det krävs det att hon vågar släppa de inre spärrarna och vågar prova. Ytterligare en lärare, Ulla, 
säger sig vara positiv till det multimodala skrivandet och de tekniska möjligheterna på skolan, 
men hon upplever att hon delvis tappar kontrollen då eleverna skriver på datorn. Detta har även 
framkommit i tidigare forskning där den multimodala skrivundervisningen skiljer sig från den 
traditionella, med en förändrad lärarroll (Ryan et al. 2010, s. 483). Hon säger sig föredra struktur 
och har svårt att släppa de invanda rutinerna och läromedlets ramar. Däremot förespråkar 
forskningen att lärare bör inta en jämbördigare roll i det multimodala klassrummet (Ryan et al. 
2010, s. 483), där kommunikationen mellan lärare och elever är central (Säljö 2010, s. 194). När 
man arbetar med digitalt multimodalt skrivande är just kommunikationen väsentlig, för att fånga 
eleverna, förmedla ramarna de har att förhålla sig till samt visa på exempel. På så sätt kan en 
struktur ändå bibehållas trots att det är ett ”friare” undervisningssätt. Såväl Elvira och Sara som 
Felicia är även de positivt inställda till det multimodala skrivandet och nöjda med de digitala, 
tekniska möjligheterna som finns tillgängliga på skolorna. Elvira och Sara säger dock att de inte 
uppmärksammat eleverna på multimodala aspekter i samband med skrivandet, men enligt Sara är 
detta något hon skulle vilja utveckla framöver. Vikten av att göra elever medvetna om hur väl 
budskapet framkommer i olika slags multimodala texter, samt hur en bild eller ett ljud kan 
påverka budskapet, är centrala delar i en multimodal skrivundervisning. Det har tidigare i 
diskussionen påtalats att detta är något som lärarna behöver utveckla.  
 
Trots den lite kluvna bilden så ger alla lärare goda exempel på multimodalt skrivande, vilket visar 
att det multimodala skrivande genomförs i årskurs 4-6 på Åland. De ser framför allt möjligheter 
med det multimodala skrivandet och har en positiv inställning generellt till det, vilket är viktigt för 
att det även praktiskt ska användas i undervisningen. De har alla god tillgång på digitala resurser i 
skolorna och majoriteten av lärarna i studien framför en vilja att använda dem. I synnerhet Felicia 
har en inställning till användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen som är öppen och 
obehindrad, vilket är en förutsättning för att bedriva en digital multimodal skrivundervisning. 
Hon menar att någon expert på digitala verktyg behöver man inte vara för att våga använda det i 
undervisningen. Det viktiga är att sätta upp ramar för utformningen och veta grunderna i 
programvaran. Jag tror att mycket handlar om att våga prova på som lärare, utmana sig själv och 
sina elever. Det handlar samtidigt om att vara nyfiken på nya programvaror och att ständigt 
utveckla den egna undervisningen.  
 

7 Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis har studien undersökt hur det multimodala skrivandet i årskurs 4-6 ser ut i 
praktiken, där några åländska lärares beskrivningar, upplevelser och attityder varit i fokus. 
Resultatet i studien visar att lärare överlag är positivt inställda till det multimodala skrivandet i 
skolan, men som begrepp är det multimodala skrivandet obekant. Lärarnas förståelse av 
begreppet multimodalt skrivande är dock snarlik den definition som görs i denna studie, nämligen 
att skriftlig, visuell och auditiv teckenvärld kombineras på ett eller annat sätt. Däremot är den 
skriftliga teckenvärlden dominerande genom att eleverna färdigställer texten innan de tillför ljud 
eller bild till sina representationer. De jobbar helt enkelt med teckenvärldarna som skilda 
processer och inte som en integrerad process. Lärare behöver med andra ord förstå och utveckla 
den multimodala skrivprocessen, det vill säga se det multimodala skrivandet som en 
helhetsprocess där alla bitar ska samspela med varandra. Som det ser ut nu genomförs en explicit 
skrivundervisning, där elever är aktiva och producerar egna representationer vilket är i linje med 
den multimodala skrivundervisningen. Men den analyserande undervisningen utelämnas delvis, 
eftersom alla lärare inte uppmärksammar eleverna på hur olika multimodala texter förmedlar sitt 
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budskap. Lärarna behöver därmed även utveckla den multimodala skrivkompetensen för att 
kunna förmedla detta till eleverna. Trots kollektiv planering krävs en mer medveten planering 
kring multimodalt skrivande för att det ska gagna eleverna på bästa sätt, där lärarna tänker på 
vilka tillgängliga resurser de har till förfogande.  
 
Studien bidrar med konkreta exempel på hur det multimodala skrivandet i årskurs 4-6 kan se ut, 
där lärarna upplever att möjligheterna är många med det multimodala skrivandet. Det 
multimodala skrivandet ger möjlighet för eleverna att uttrycka sig på olika sätt och att de får ta del 
av en variationsrik undervisning. Såväl analogt som digitalt multimodalt skrivande förekommer 
och det relativt ofta visar det sig. Det vanligaste är att kombinera skrivande med det visuella. 
Studien visar också att begränsningarna mest verkar finnas hos lärarna själva, i form av till 
exempel tvivel på egna digitala kompetenser eller risken att släppa kontrollen, vilket verkar bero 
på en osäkerhet hos dem. Med hjälp av kollektivt lärande och utbyte lärare emellan kan denna 
osäkerhet hos lärarna förändras. Lärarna menar dock att ett behov av multimodalt skrivande 
finns. Att samtliga lärare kommer med exempel på multimodalt skrivande samt deras generellt 
goda inställning till det tyder på att det multimodala skrivandet får ta plats i undervisningen. 
Skolornas goda tekniska möjligheter är även en förutsättning, fast då krävs det att tekniken också 
fungerar som den ska, vilket den stundtals inte gjort. Det finns som sagt utvecklingsmöjligheter 
för både lärare och skolor gällande det multimodala skrivandet i årskurs 4-6.  
 

8 Förslag på fortsatta studier 
 
Inledningsvis nämndes behovet av empiriska studier på området multimodalt skrivande inom 
Norden. Denna studie är en empirisk studie med ett lärarperspektiv gjord på Åland, men behovet 
av fler studier på Åland och i övriga Norden kvarstår. Vidare skulle det vara intressant att 
undersöka det multimodala skrivandet i årskurs 4-6, men med ett elevperspektiv. Hur arbetar och 
utvecklar elever sitt multimodala skrivande? Vad ser de för utmaningar eller vinster med ett 
sådant arbetssätt? Andra aspekter som skulle vara intressanta att studera är för- och nackdelar 
med datorer och surfplattor i det multimodala skrivandet, eftersom surfplattor nuförtiden är ett 
vanligt inslag i skolorna. Dessutom skulle det vara intressant att utforska hur lärare inspirerar 
eleverna till skrivande, eftersom det i studien kom upp hur betydelsefullt det faktiskt är att 
inspirera dem till skrivande. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuformulär 
 
Introduktion: 

o Fråga om informanten tillåter ljudinspelning innan inspelningen startar. 
 

o Börja med att presentera syftet med studien. 
 
Inledande frågor: 

o Vilken/vilka årskurser undervisar du? 
 

o Vad har du för utbildning? 
 

o Har du fått någon fortbildning inom det här ämnesområdet? 
 

o Hur många år har du undervisat elever i årskurs 4-6? 
 

o Hur genomförs planeringen av undervisningen? (Enskilt eller i lärarlag?) 
 
Intervjudel I −−−− begrepp: 

o Är multimodalitet ett bekant begrepp för dig? 
- Vid ja: I vilket sammanhang har du hört det?,  

Hur uppfattar du begreppet multimodalitet? 
- Vid nej: Samtala om begreppet. 

 
o Vad skulle du lägga in i begreppet multimodalt skrivande?  

 
o Ta fram och visa informanten bilden på ”Multimodalhjulet” − Petra Magnussons 

gestaltning av de sju teckenvärldarna (Magnusson 2014, s. 40, efter New London Group 
2000, s. 26 vidareutvecklat i Kalantzis & Cope 2012). Samtala om dess innebörd.  
 

Intervjudel II −−−− det konkreta multimodala arbetet: 
o Kan du beskriva en vanlig skoldag för dina elever? 

- Vid vilka tillfällen skriver eleverna under dagen? 
- Vilka av dessa tillfällen skulle du anse att är multimodalt skrivande? 

 
o Hur pass förekommande är det multimodala skrivandet i skolan skulle du säga? 

 
o Hur skulle du säga att det multimodala skrivandet ser ut i årskurserna 4-6? Kan du ge 

några exempel?  
- Kan det multimodala skrivandet även ske analogt, vad säger du? 

 
o Då du utformar undervisningen, vilka förutsättningar eller aspekter tar du hänsyn till eller 

utgår ifrån? 
 

o Hur skulle du säga att de digitala resurserna och tekniska möjligheterna är på skolan? 
 

o Hur upplever du, som lärare, det multimodala skrivandet − vilka möjligheter och 
begränsningar finns det med det multimodala skrivandet? 
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o Använder du dig av en klassblogg? 
- Vid ja: I vilket syfte används klassbloggen?, 

Får eleverna göra egna inlägg på bloggen?, 
Är föräldrarna aktiva och kommenterar på bloggen? 

 
o Brukar du diskutera med eleverna om andra teckenvärldar än den skriftliga (t.ex. visuella 

och auditiva) då de genomför skriftliga presentationer av olika slag?  
- Vid ja: Vad lyfter du fram då? 
- Vid nej: Känner du att du som lärare har tillräckliga kunskaper om andra 

teckenvärldar och vad som förmedlas via dem? 
 

o Diskuteras multimodala aspekter i undervisningen lärare emellan på skolan? 
 

o Vad skulle skolan kunna utveckla i fråga om multimodalt skrivande? 
 

o Vad skulle du kunna utveckla ifråga om multimodalt skrivande? 
 
Intervjudel III −−−− lärares syn på multimodalt skrivande: 

o Vad tänker du om multimodalt skrivande i skolan i allmänhet? 
 

o Tycker du att det finns ett behov av multimodalt skrivande i skolan? 
 
Avslutning: 

o Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
 

o Tacka informanten för att den ställt upp för intervju. 
 
 
 
 
Om det under intervjuns gång uppstår oklarheter eller att informanten gärna får berätta mer om 
fenomenet som efterfrågas så listas nedan några exempel på följdfrågor att ställa: 
 

o Hur menar du då? 
o Hur skall jag förstå det? 
o Så du menar att... 
o Vad innebär det? 
o Kan du berätta mer om det? 
o Kan du säga något mer om det? 
o Har du fler exempel på det? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till lärare som undervisar i årskurs 4-6 på Åland 
 

Information om undersökning gällande multimodalt skrivande 
i årskurs 4-6  
 
Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka hur det 
multimodala skrivandet i åländska skolor ser ut, det vill säga hur skrivandet med 
olika uttrycksformer såsom text, bild och ljud ser ut, samt hur lärare allmänt ser på det 
multimodala skrivandet i skolan.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag genomför 
denna undersökning därför att jag finner det intressant att låta olika uttrycksformer samspela i 
skrivandet och vill därför se om och i så fall hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med det multimodala 
skrivandet i olika ämnen och vid olika undervisningstillfällen. Studier om multimodalt skrivande i 
årskurs 4-6 har gjorts, men få av dessa i Norden. Ditt deltagande som undervisande lärare i 
årskurs 4-6 är därför viktigt.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 39-40 på en för dig lämplig tid, de kommer att 
ske i skolan (eller annan överenskommen plats) och tar 30-45 minuter.  
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att namnges 
i redovisningen av uppgiften. Du kommer i samband med intervjun att bli tillfrågad om intervjun 
får spelas in via ljudupptagning. Inspelningen kommer sedan att raderas så snart examensarbetet 
är godkänt. Du har möjlighet att neka till att bli inspelad om det inte känns bekvämt för dig.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 
närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen 
beräknas vara klar i december 2015 och då kan du som deltagare få ta del av studien i sin helhet.  
 
Intervjustudien genomförs av mig, Jessica Sundström, student vid Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 på Högskolan Dalarna. Denna studie ingår i mitt 
examensarbete och genomförs under min sista och åttonde termin på utbildningen.  
            
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
----------, 1 september 2015   Falun/----------, 1 september 2015 
 
Jessica Sundström                    Handledare: Antti Ylikiiskilä 
Tfn:    
Mail:    
 
Genom att meddela mig på ovanstående kontaktuppgifter senast 15/9 2015 anger du ditt 
deltagande i undersökningen.  
 

 


